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Inledning  

Bakgrund 

Behov och sökning, samt värdering, delning och slutligen användning, av inform-

ation i en specifik kontext, kan sägas utgöra ett fundament för olika professioner 

och de arbetsplatser dessa är knutna till. Oavsett yrke är verksamheten för detta 

grundad i och beroende av någon form av information och vetenskaplig kunskap 

om exempelvis hur bästa möjliga produkt eller service ska tillverkas respektive 

tillhandahållas eller säljas. Jenny Hedman, Anna Lundh och Olof Sundin beskri-

ver i kapitlet ”Att lära informationssökning för yrkeslivet: om bibliotekarier, lärare 

och sjuksköterskor” i verket Informationskompetenser: om lärande i informat-

ionspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker, att en allt högre grad av 

specialisering inom det moderna arbetslivet innebär att många professioner nu-

mera räknas som kunskapsintensiva. Detta innebär att behovet av att personalen 

på en arbetsplats i ökande grad måste kunna använda information som den yrkes-

verksamme först sökt och värderat på ett effektivt och autonomt sätt har eskalerat. 

Det avspeglas även i den utbildning, såväl på gymnasienivå som på högskole- och 

universitetsnivå, som de yrkesverksamma tidigare genomgått, och som även denna 

i allt högre grad bygger på ett lärande i form av en forskande arbetsmetod.1 

Inom vissa professioner och dess tillhörande arbetsplatser kan sökning, värde-

ring och användning av information, samt den yrkesverksammas kompetens gäl-

lande dessa praktiker, dock sägas besitta en specifik signifikans gällande hur ef-

fekterna av dem kan påverka mänskliga livsöden på ett mer dramatiskt sätt. Det 

gäller här inte minst människovårdande yrken såsom professioner inom sjukvår-

den. Häribland exempelvis yrkesgruppen sjuksköterskor, där en patients fysiska 

och psykiska hälsa och välbefinnande är beroende av att sjukvårdspersonalen be-

sitter största professionalitet och kunskap av högsta kvalitet inom områdena för 

medicin och omvårdnad för att kunna tillhandahålla bästa möjliga vård i form av 

en så kallad evidensbaserad praktik. Den evidensbaserade praktiken sammanfattas 

                                                 
1 Hedman, J, Lundh, A. & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblioteka-

rier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 136-140. 
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via webbplatsen Kunskapsguiden såsom byggandes på sammanställande och 

sammanvägande av klientens eller vårdtagarens önskemål och situation med den 

professionelles expertkunskaper eller erfarenheter och den bästa kunskap som 

finns tillgänglig. Kunskapsguiden i sig kan i sin tur sägas utgöra en nationell platt-

form utgiven av Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges kommuner och lands-

ting SKL. Denna bygger på att ackumulera och sammanställa kunskap inom om-

rådena psykisk ohälsa, äldrevård, beroende och missbruk, samt evidensbaserad 

praktik för anställda inom vård, omsorg och socialt arbete, att tillgå som vägled-

ning och stöd för de professionella i deras arbete. 2  

Ett annat yrkesområde förutom sjukvården vars verksamhet och den informat-

ion den bygger på kan sägas beröra människors liv på ett fundamentalt plan, och 

det i detta fall gällande klientens fysiska såväl som psykiska välbefinnande och 

hälsa, är just det ovan nämnda sociala arbetet med socionomer som dess utövare. 

Förutom det att den ovan beskrivna Kunskapsguiden explicit riktar sig till socio-

nomer inom det sociala arbetet, uppvisas idén om att det sociala arbetet likt sjuk-

vården ska inneha den evidensbaserade praktiken som mål i utvecklingsprogram-

met Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Detta var, enligt 

en beskrivning i verket Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten – en 

antologi, ett uppdrag som Regeringen gav till Socialstyrelsen 2001. Det gällande 

att upprätta en kunskapsuppbyggnad på ett systematiskt sätt för socialtjänstens 

verksamhet där det i framtiden skulle komma att gälla för de professionella att i 

yrkesverksamheten såväl inhämta vetenskaplig forskning som att utgå från sin 

egen expertis och en dialog med brukaren i en evidensbaserad praktik.3 Målet om 

en evidensbaserad socialtjänst har vidare sedan 2001 utvecklats och kanske kom-

mit till kraftfullast uttryck i och med den statliga offentliga utredningen vid namn 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren som efter 

Regeringens begäran utfördes och framlades 2008. Därefter har den kommit att 

fungera som direktiv för Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting SKL 

samt vidare för landets socialtjänster.4 Direktivet bygger på de mål för socialtjäns-

tens verksamhet som beskrivs i utredningen, och som likt ovan beskrivet handlar 

om att det sociala arbetet ska bygga på en praktik där bästa tillgängliga vetenskap-

liga kunskap, brukarens erfarenheter och den professionelles expertis syntetiseras. 

Utredningen föreslår att Regeringen och Sveriges kommuner och landsting SKL 

skapar ett avtal för att på ett gemensamt sätt bygga upp en kunskapsutveckling 

inom socialtjänsten som är långsiktig och med fokus på användning av kunskap 

för effektivitet och kvalitet i dess verksamhet. De mål som detta avtal mer konkret 

bör bygga på är enligt utredningen exempelvis satsningar på utbildning för socio-

                                                 
2 Kunskapsguiden. (2014) Kunskapsguiden: För Dig Som Arbetar Med Hälsa, Vård & Omsorg. 

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx (Hämtad 2014-12-21). 
3 Varg, N.(Red.) (2003) Perspektiv på Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten: En Antologi. 
4 SOU 2008:18 (2008) Evidensbaserad Praktik inom Socialtjänsten: Till Nytta För Brukaren. 
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nomer i att söka och använda vetenskaplig information i form av forskning, större 

tillgänglighet till information i form av forskning och övrig nödvändig kunskap. 

Avtalet bör enligt utredningen även innefatta uppbyggandet av ökade relationer 

och integrering mellan den praktiska verksamheten och högre utbildning samt 

forskarvärlden genom exempelvis samarbeten mellan den lokala kommunen och 

det närliggande universitetet eller högskolan.5 

Alla mål som i teorin ställs för en organisations eller institutions verksamhet 

bör utvärderas med avseende på huruvida de uppfylls i praktiken. Gällande social-

tjänstens verksamhet kan vid sidan av det officiella utvärderings- och gransk-

ningsarbetet av denna som görs utav Socialstyrelsen, även den vetenskapliga 

forskningen utifrån ett akademiskt perspektiv bidra till insikter kring huruvida det 

praktiska arbetet följer de teoretiska målen. Detta är i sin tur det övergripande må-

let med denna uppsats; ett mål som i det följande kommer att i en mer konkret 

form presenteras såsom syftet med min undersökning och hur detta vidare förgre-

nas i de än mer specifika frågeställningarna. 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovan beskrivna bakgrund är syftet med denna uppsats att undersöka socio-

nomers informationspraktiker i form av behov, sökning, värdering, delning, och 

användning av information samt deras upplevelser av sina informationskompeten-

ser i förhållande till informationspraktikerna. Det inom det sociala arbetets och 

mer specifikt socialtjänstens yrkesverksamhet, och gällande socionomernas roll 

som socialsekreterare och handläggare i förhållande till klienterna. Det i sin tur för 

att de sistnämnda ska erhålla hjälp från socialtjänsten och dess socialarbetare av 

högsta kvalitet utifrån bästa möjliga kunskap som uppfyller de krav som finns på 

att det sociala arbetet ska vara evidensbaserat.  

Syftet med denna undersökning ämnar jag här sammanfatta och konkretisera i 

följande, nedanstående frågeställningar, och som samtliga ställs gällande yrkesrol-

len som socialsekreterare i arbetet med barnavårdsutredningar utifrån målet om 

och kravet på ett evidensbaserat socialt arbete. 

 

¤ Vilka behov av information upplever socionomer finnas inom socialtjäns-

tens yrkesverksamhet? 

 

¤ I vad mån, och i vilka former, utifrån behov förekommer inom socialtjäns-

ten sökning, värdering och användning av information bland dess socionomer? 

 

                                                 
5 SOU 2008:18 (2008) Evidensbaserad Praktik inom Socialtjänsten: Till Nytta För Brukaren, s. 10-12. 
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¤ I vad mån, och i vilka former, förekommer inom socialtjänsten delning av, 

och samarbete kring, information bland dess socionomer sinsemellan och med 

andra professionella utanför socialtjänsten? 

 

¤ Vilka informationskällor söks, värderas, delas och används av socio-

nomer inom socialtjänsten utifrån de behov som av dem upplevs finnas i deras 

yrkesverksamhet? 

 

¤ Vilka eventuella barriärer såsom hinder för att se behov av, söka, dela, 

värdera och använda information kan socionomer uppleva finnas inom social-

tjänstens yrkesverksamhet? 

 

¤ Vilka former av informationskompetenser är socionomer i behov av att 

besitta inom socialtjänstens yrkesverksamhet, och hur upplever socionomer på 

socialtjänsten sina informationskompetenser och bibehållandet och utvecklingen 

av dessa inom sin yrkesverksamhet och i förhållande till socionomutbildningen? 

Avgränsningar 

Även om undersökningen för denna uppsats kan sägas innefatta ett flertal element 

i syfte och frågeställning och därmed är omfattande i detta avseende, har flera sig-

nifikanta avgränsningar gjorts när det gäller ämnesvalet. 

Gällande undersökningen av socionomer såsom yrkesgrupp har en betydande 

avgränsning gjorts i det att jag endast avser att undersöka ett specifikt socionom-

yrke, socialsekreterare inom socialtjänsten, och att undersökningen därför inte 

täcker in socionomprofessionen i sin helhet. Även inom yrkesgruppen socialsekre-

terare ämnar jag göra vidare avgränsningar som jag dock kommer att redogöra mer 

fördjupat för i metodkapitlet om urval. 

När det gäller att det i denna uppsats avses att undersöka socionomers inform-

ationspraktiker och informationskompetenser i yrkeslivet, innebär detta även en 

signifikant avgränsning i det att jag inte ämnar studera socionomstudenters in-

formationspraktiker och informationskompetenser under själva socionomutbild-

ningen. Inte heller de yrkesverksammas tidigare informationspraktiker och in-

formationskompetenser under deras socionomutbildning studeras på ett primärt 

sätt. I den mån det sistnämnda dock kommer att ske, sker det på ett sekundärt plan 

i relation till det primära målet om att undersöka socionomers informationsprakti-

ker och informationskompetenser i yrkeslivet. Enligt syftet och frågeställningarna 

avser jag att på en form av jämförande sätt undersöka hur den yrkesverksamma 

socionomen upplever sin informationskompetens i det nuvarande yrkeslivet jäm-

fört med den informationskompetens denne fick lära sig under den tidigare hög-

skole- eller universitetsutbildningen. Denna indirekta undersökning av socio-
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nomernas informationskompetenser och informationspraktiker under utbildningen 

görs således endast för att få fram en bakgrund mot vilken det primära målet om 

att uppnå förståelse för socionomers informationskompetenser och informations-

praktiker i yrkeslivet kan analyseras på ett än mer fördjupat sätt. 

Begreppsdefinitioner 

 

De nyckelbegrepp som återfinns ovan i syftet och frågeställningen kan te sig ab-

strakta och svåra att få grepp om gällande innebörden av dem, samt gällande hur 

de hör samman och inbördes kan relateras till varandra. För att undvika att det för 

läsaren uppstår oklarheter gällande innebörder av begreppen ifråga, samt gällande 

vilka innebörder av dem som jag kommer att använda mig genom undersökning-

en, kommer jag i det följande presentera definitioner av nyckelbegreppen. Det 

handlar således om definitioner som även jag ämnar utgå ifrån i min användning 

av begreppen i denna undersökning. Gällande det övergripande begreppet inform-

ationspraktiker kommer detta dock att definieras i kapitlet om teoretiska utgångs-

punkter, då informationspraktiker vid sidan av att vara ett begrepp även utgör en 

teori som jag ämnar utgå ifrån i denna undersökning.  

Behov, sökning och användning av information 

Begreppen informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning 

är nära sammanhörande. David Bawden och Lyn Robinson beskriver i boken In-

troduction to Information Science samtliga av dessa och diskuterar definitioner av 

dem enskilda och i relation till varandra. 

       När det gäller begreppet informationsbehov först och främst, framför Bawden 

och Robinson en övergripande definition, som även är den jag ämnar utgå ifrån i 

min undersökning. Denna handlar om att behovet ifråga befinner sig emellan vad 

individen vill veta och vad denne redan vet, där detta mellanting kan sägas vara en 

form av kunskapslucka som behöver fyllas genom information som ska skapa för-

nuftsmässig förståelse, mening och minskad osäkerhet hos individen.6 I fallet med 

min undersökning gällande socialsekreterare på socialtjänsten, kan informations-

behovet i form av denna kunskapslucka sägas vara den information som socio-

nomen för en barnavårdsutredning behöver inneha för att kunna göra en tillräck-

ligt god bedömning av vilka insatser som kan behövas sättas in för klienten ifråga. 

Gällande begreppet informationssökning ges via Bawden och Robinson en de-

finition som handlar om att leta efter information utifrån målet att erhålla en större 

förståelse, att tillgodose ett behov eller att lösa ett problem. Det gäller ett letande 

                                                 
6 Bawden, D & Robinson, L. (2012) Introduction to Information Science, s. 188-189.  
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som dessutom sker såsom en form av aktivitet byggd på meningsfullhet och enligt 

ett specifikt, målinriktat syfte.7 Denna definition kommer användas med fokus på 

att informationssökning enligt Bawdens och Robinsons beskrivning sker i en soci-

al kontext. I fallet med socialsekreterare i arbetet med barnavårdsutredningar 

handlar informationssökning utifrån definitionen ovan i grunden om att inhämta 

information kring en klients problematik. Det för att vidare uppnå målet om bästa 

möjliga insats för denne, och detta inom såväl socialtjänstens sociala kontext som 

den kontext som det omgivande samhället i sin helhet utgör. 

När det gäller begreppet informationsanvändning diskuterar Bawden och Ro-

binson ett försök till en definition av detta som även denna innefattar ett socialt 

perspektiv. Utifrån detta perspektiv ses användning av information som kontext-

baserad och kopplad till exempelvis det arbetsliv eller vardagsliv som denne ingår 

i, och där informationsanvändning sker bland annat i utförandet av specifika upp-

gifter knutna till ett specifikt socialt sammanhang och till givna samhälleliga prak-

tiker.8 Denna definition av informationsanvändning, där användningen ses som 

kontextbaserad och utifrån ett socialt perspektiv, är den som jag ämnar utgå ifrån i 

min uppsats. När det gäller fallet med socionomer i arbetet med barnavårdsutred-

ningar handlar informationsanvändning enligt denna definition i grunden om att 

information används för utredningsarbetet som i sin tur är kontextbaserat. Detta 

såväl i förhållande till att det sker inom socialtjänstens kontext, som att det sker i 

förhållande till en social kontext utanför socialtjänsten som handlar om klientens 

livsvärld och det samhälle såväl klienten som socionomen själv är en del av. 

Informationsdelning och samarbete kring information 

I likhet med informationsbehov, informationssökning och informationsanvänd-

ning har jag för avsikt att fokusera på det sociala perspektivet gällande delning av 

och samarbete kring information. I min uppsats ämnar jag utgå från den definition 

som ges av Donald O. Case i boken Looking for Information: a Survey of Rese-

arch on Information Seeking, Needs and Behavior. Han beskriver informations-

delning som något som sker i en social kontext mellan två individer eller flertalet 

individer i en grupp och även i en form av samarbete. Det exempelvis mellan in-

divider inom en organisation eller arbetsplats i utförandet av ett projekt eller en 

arbetsuppgift, inte minst inom kunskapsintensiva institutioner. Det skulle således 

kunna gälla socialsekreterare inom socialtjänsten i arbetet med barnavårdsutred-

ningar. Enligt Case beskrivning innebär inte informationsdelning endast något 

som sker via internet och sociala medier. Delningen kan ske likväl genom ett tele-

                                                 
7 Bawden, D & Robinson, L. (2012) Introduction to Information Science, s. 188. 
8 Bawden, D & Robinson, L. (2012) Introduction to Information Science, s. 82. 
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fonsamtal och ansikte mot ansikte utanför den digitala sfären, som via e-post och 

andra webbaserade kommunikationsformer.9 

Informationskällor 

En bred och inkluderande definition av begreppet informationskällor är den indel-

ning av olika informationskällor som görs av Lars Höglund och Olle Persson gör i 

verket Information och kunskap: Informationsförsörjning – forskning och poli-

cyfrågor.10 Denna indelning kan i sin tur sägas vara en definition som förefaller 

passa min undersökning kring information inom en arbetsplats och dess sociala 

kontext, och som jag ämnar utgå ifrån i min uppsats. Enligt den modell som 

Höglund och Persson har utformat, delar de upp informationskällor i formella och 

informella samt även i interna och externa. När det gäller de formella informat-

ionskällorna innefattar dessa primärt tryckta källor, som även kan vara digitala och 

elektroniskt publicerade, såsom tidskrifter, rapporter, monografier, bibliografier, 

statistiksamlingar etc. I motsats till dessa utgörs de informella källorna primärt av 

information av muntlig kommunikation och som kan ske via personkontakter, 

föreläsningar, seminarier och konferenser. Höglund och Persson menar vidare att 

de formella och informella källorna kan behöva komplettera varandra gällande 

inhämtning av information bland olika grupper. Gällande indelningen i interna och 

externa informationskällor med avseende på informationssökning inom en organi-

sation, handlar den förstnämnda kategorin om information som byggts upp inom 

denna. Det kan här gälla samtal mellan kolleger i möten och sammanträden samt 

interna PM och rapporter. Den senare kategorin innefattar såväl muntliga som 

tryckta eller digitala källor och dokument som har skapats utanför organisationen 

ifråga och i dess sociala och institutionella omgivning.11 

Informationsbarriärer 

När det gäller de olika moment som informationspraktiker respektive informat-

ionskompetenser innefattar, kan det finnas hinder som gör att dessa moment inte 

kan fullföljas av individen på ett tillfredställande sätt utifrån de behov som finns. 

Dessa hinder benämns inom biblioteks- och informationsvetenskapen såsom in-

formationsbarriärer. En enhetlig definition på flera nivåer som är den jag ämnar 

utgå ifrån i min undersökning, återfinns som en del av Tom Wilsons andra modell 

för informationsbeteende som han redogör för i artikeln ”Models in information 

                                                 
9 Case, O. D. (2012) Looking for Information: a Survey of Research on Information Seeking, Needs and 

Behavior, s. 127-128. 
10 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor. 
11 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 
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behavior research”.12 Wilson delar upp de barriärer som hindrar att ett informat-

ionsbehov kan tillfredsställas i tre olika kategorier. Den första gäller personliga 

faktorer hos individen, exempelvis psykologiska, kognitiva samt kunskaps- och 

kompetensmässiga, exempelvis graden av informationskompetens. Den andra ka-

tegorin innebär faktorer relaterade till den roll i yrkeslivet eller livet i övrigt, och 

som här exempelvis kan vara socionomens yrkesroll inom socialtjänsten. Den 

tredje, yttersta och bredaste kategorin gäller faktorer kopplade till hela den omgiv-

ning som individen i och med sin roll i samhället eller sin yrkesroll ingår i. Här 

gäller det större samhälleliga företeelser kopplade till ekonomi, politik, teknolo-

gisk utveckling etc.13 

Informationskompetens och informationskompetenser 

I likhet med flera av de ovan beskrivna informationsbegreppen, finns det flertalet 

olika möjliga sätt att definiera begreppet informationskompetens och vad det inne-

fattar. David Bawden och Lyn Robinson ger i Introduction to Information Science 

dock några specifika exempel på definitioner som kan ses som de mest signifi-

kanta och tongivande. Enligt dessa innebär informationskompetens generellt och i 

grunden utifrån gemensamma nämnare att individen besitter en förmåga till att 

bedöma behov av information, till att kunna identifiera, söka fram, värdera och 

även kunna använda information i relation till ett givet problem på ett effektivt 

sätt.14 I grunden är det denna definition som jag ämnar utgå ifrån i min undersök-

ning. 

Enligt den övergripande definitionen ovan kan informationskompetens dock 

te sig som något statiskt och som är densamma oavsett vilket sammanhang den 

figurerar i samt är densamma för varje enskild individ. Förutom den ovan be-

skrivna generella definitionen, ämnar jag komplettera och utveckla denna genom 

att även utgå från det perspektiv som Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna 

Talja redogör för i Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker 

och informationssökning i lärandepraktiker. De talar här om att vad som räknas 

som informationskompetens är kontextbundet och varierar mellan olika sociala 

sammanhang, och att man istället kan tala om olika informationskompetenser.15 

Ett exempel på detta kopplat till min undersökning är att det kan tänkas finnas en 

form av informationskompetens som är specifik för socionomer inom socialtjäns-

tens yrkesverksamhet. Detta kontextbaserade synsätt på informationskompetens 

bygger enligt Limberg, Sundin och Talja i sin tur på det sociokulturella perspekti-

vet enligt vilket lärande ses som situerat och tillhörande en viss verksamhet, situ-

                                                 
12 Wilson, T. (1999) “Models in Information Behaviour Research”. 
13 Wilson, T. (1999) “Models in Information Behaviour Research”, s. 252-253. 
14 Bawden, D & Robinson, L. (2012) Introduction to Information Science, s. 289. 
15 Hedman, J, Lundh, Anna & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Bibliote-

karier, Lärare och Sjuksköterskor”, s 52-53. 
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ation och social kontext.16 Mer fördjupad information om detta sociokulturella 

perspektiv kommer att ges i kapitlet om teoretiska utgångspunkter där jag visar på 

hur jag kommer att utgå ifrån den sociokulturella teorin i min undersökning. 

Värdering av information 

När det gäller begreppet värdering av information väljer jag här den definition av 

detta som skulle kunna sägas finnas implicit inom definitionen av informations-

kompetens och informationskompetenser ovan, och där jag ser värdering av in-

formation som så nära sammanhörande med informationskompetens att den förra 

kan sägas definieras genom den senare. Att kunna värdera information handlar här 

om att individen besitter en förmåga och kunskap till att bedöma värdet hos en 

enskild informationskälla i sig med avseende på vetenskaplighet, tillförlitlighet 

och kvalitet och de mått som finns för dessa. Dels att individen innehar förmågan 

och kunskapen till att i dessa avseenden bedöma värdet hos en informationsskälla 

och värdet av andra informationskällor i relation till och jämförelse till varandra. 

På ett mer övergripande plan handlar det även i sin tur om att individen har för-

måga och kunskap till att se en enskild informationsskällas värde i sig själv och i 

jämförelse med andra informationskällor i relation till den specifika kontext som 

informationssökningen och informationsanvändningen sker inom. Som ett konkret 

exempel kopplat till denna undersökning kan detta således handla om hur en soci-

alsekreterare på socialtjänsten i sin yrkesverksamhet kan behöva besitta förmågan 

att värdera en eller flera informationskällor sinsemellan. Detta för att utifrån dessa 

källor utföra utredningar och insatser av så hög kvalitet och som är så evidensba-

serade som möjligt. 

Disposition 

Efter detta inledningskapitel kommer jag i det närmast efterföljande att ge en be-

skrivning av socionomyrket och dess professionalisering med fokus på den evi-

densbaserade praktiken. Detta kapitel innefattar även information om vad det in-

nebär att arbeta som socionom i rollen som socialsekreterare på socialtjänsten.  

       Näst efter kapitlet om socionomyrket kommer jag att tillhandahålla en littera-

turöversikt och redogöra för tidigare forskning gällande undersökningar som på ett 

eller annat sätt kan relateras till den jag avser att göra, och där min undersökning 

placeras in i detta forskningslandskap. Här kommer det att återfinnas en uppdel-

ning i tre olika kategorier av tidigare forskning. En gällande undersökningar om 

informationspraktiker bland olika samhällsgrupper i allmänhet. En annan inriktad 

                                                 
16 Hedman, J, Lundh, A. & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblioteka-

rier, Lärare och Sjuksköterskor”, s 52-53. 
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på forskning kring informationspraktiker bland olika yrkesgrupper i allmänhet. 

Slutligen ges den tredje kategorin, innefattandes den tidigare forskning som utförts 

kring specifikt socionomers informationspraktiker eller informationsbeteenden. 

Direkt efter kapitlet om tidigare forskning följer ett kapitel innefattandes de 

teoretiska utgångspunkter som jag avser att utgå ifrån i denna undersökning. Här 

presenteras tre olika teorier eller teoretiska modeller, sociokulturell teori, praktik-

gemenskaper samt informationspraktiker, var och en för sig. Detta samtidigt som 

de beskrivs i relation till varandra för uppvisandet av att de likväl är sammanhö-

rande och tillsammans utgör ett försök till ett mer enhetligt teoribygge. 

Näst efter kapitlet om de teoretiska utgångspunkterna följer i sin tur ett kapitel 

om metod och källmaterial, där flera respektive delkapitel skrivits kring den kvali-

tativa forskningsintervjun, urval, etiska överväganden samt tillvägagångssättet och 

det empiriska materialet för undersökningen.  

Själva undersökningen, analysen och dess resultat, återfinns direkt efter me-

todkapitlet, och där analysen och resultatet presenteras i en uppdelning av katego-

rier och rubriker i enlighet med upplägget för frågeställningen. 

Undersökningen och hela uppsatsen i sig knyts sedan ihop, avslutas och sam-

manfattas i och med de sista kapitlen som utgörs av slutdiskussionen, där jag ana-

lyserar och drar slutsatser av studiens resultat på ett mer övergripande plan, samt 

sammanfattningen där uppsatsens innehåll presenteras i ett koncentrerat format. 
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Socionomers yrkesverksamhet och dess profess-
ionalisering 

Socionomprofessionen, socialt arbete och socialtjänsten 

Inom den sociala, offentliga sektorn innehar socionomprofessionen en central roll, 

och socionomerna innehar den högsta nivån på utbildning i denna sfär. Detta besk-

rivs av Kajsa Svanevie i boken Socialt arbete som evidensbaserad praktik.17 Gun-

britt Sandström beskriver vidare i verket Att vara socionom – från utbildad till 

erfaren socionomutbildningen och dess innehåll på ett mer fördjupat sätt. Hon 

visar att denna är en utbildning på grundnivå där studenten efter avklarade studier 

erhåller en yrkesexamen samt även vidare har möjlighet till att fortsätta på avance-

rad magister- och masternivå i huvudämnet socialt arbete.18 

Svanevie redogör vidare för de olika yrken och yrkesbenämningar som socio-

nomprofessionen i sin tur innefattar beroende på vilken organisation socionomer 

arbetar inom. Socionomer kan inom det sociala arbetet och som socialarbetare 

exempelvis arbeta som kuratorer inom skola, hälso- och sjukvård samt kriminal-

vården. Inom socialtjänstens organisation återfinns socionomer i roller såsom so-

cialsekreterare, utredare och behandlare kopplade till områdena missbruks- och 

beroendevård, försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.19 Oavsett vilket av 

dessa yrkesområden som socionomen arbetar inom, delar socionomer enligt Sva-

nevie en gemensam grund. Den i det att professionen bygger på idén om att verka 

för social rättvisa och mänskliga rättigheter genom att se det komplicerade förhål-

landet mellan människan och dennes sociala kontext, för att utifrån detta tillgo-

dose människans behov i linje med de sociala rättigheter denne innehar såsom 

medborgare. Dessutom ska socialarbetaren finnas som stöd och tillitsskapande 

fundament för individen när denne befinner sig i livsskeenden präglade av pro-

blematik. Dock måste socionomen samtidigt ta hänsyn till samhällets lagar och 

förväntningar på individen gällande kontroll och skydd, och finna en balans mel-

                                                 
17 Svanevie, K. (2013) Socialt Arbete som Evidensbaserad Praktik, s. 11. 
18 Sandström, G. (Red.) (2010) Att Vara Socionom – Från Utbildad till Erfaren, s. 31. 
19 Svanevie, K. (2013) Socialt Arbete som Evidensbaserad Praktik, s. 11-12. 
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lan dessa och brukarens vilja. Socionomen måste även ta hänsyn till den konflikt 

som kan uppstå mellan de behov som brukaren upplever och de definitioner av 

vilka former av mänskliga behov som kan räknas som objektiva ur en samhällelig 

synpunkt.20 Vid sidan av dessa komplexa relationer mellan individ och samhälle, 

måste socionomen såsom socialsekreterare inom socialtjänsten även ta hänsyn till 

att information för utredningar och insatser kan besitta olika grader av tillförlitlig-

het, vetenskaplighet, objektivitet och effektivitet. Detta tillsammans med att soci-

alsekreteraren ofta har ett begränsat tidsutrymme för insamling av faktaunderlag 

för utredningar och insatser, ökar komplexiteten och svårighetsgraden inom soci-

alsekreterarens yrkesverksamhet ytterligare. Detta beskrivs av Ulla Jergeby och 

Knut Sundell i boken Evidensbaserad praktik i socialt arbete.21 

Det är enligt Svanevie ovan beskrivna komplexa kontext av sociala problem 

och olika behov och intressen bland brukare och samhället som socionomen, med 

ett stort ansvar för såväl brukare som samhälle, måste ta i beaktande. Detta för 

bedömningar, i relation till utredningar och beslut om insatser, kring vilka åtgärder 

som är nödvändiga, lämpliga och genomförbara och hur dessa ska utföras på rätt 

sätt.22 Det är utifrån samma komplexa kontext gällande relationen mellan individ 

och samhälle som Jergeby och Sundell menar att idén om nödvändigheten och 

behovet av skapandet och utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialt 

arbete och inom socialtjänstens verksamhet har uppstått.23 

Evidensbaserad praktik och evidensbaserat socialt arbete 

Vad den evidensbaserade praktiken och det evidensbaserade sociala arbetet inne-

bär, beskrivs på ett grundläggande sätt av Socialstyrelsen i ett dokument benämnt 

Att arbeta evidensbaserat. Dess innehåll är tänkt som riktlinjer för landets social-

tjänster och dess socionomer i det sociala arbetet.24 I dokumentet presenteras Den 

evidensbaserade modellen, enligt vilken den professionelle i och med utredningar 

och beslut om insatser systematiskt och medvetet ska utgå ifrån flera former av 

informations- och kunskapskällor. Dessa informations- och kunskapskällor ingår i 

sin tur i en uppdelning av olika kategorier som ingår i modellen. De utgörs av den 

bästa kunskap som finns att tillgå; brukarens och klientens önskemål och erfaren-

heter samt dennes livssituation och kontextuella omständigheter och förutsättning-

ar; expertisen hos den professionelle. Utefter dessa kunskapskällor ska socialarbe-

taren vidare väga samman all information utifrån den lokala och nationella kon-

                                                 
20 Svanevie, K. (2013) Socialt Arbete som Evidensbaserad Praktik, s. 12-13. 
21 Jergeby, U. (Red.) (2008) Evidensbaserad Praktik i Socialt Arbete, s. 11. 
22 Svanevie, K. (2013) Socialt Arbete som Evidensbaserad Praktik, s. 14. 
23 Jergeby, U. (Red.) (2008) Evidensbaserad Praktik i Socialt Arbete, s. 11.  
24Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
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text som råder, och som i sin tur kan ha med sådant som tillgänglighet till riktlin-

jer och lagstiftning på området att göra. Hur de olika kunskapskällorna och all 

information ska vägas samman sker i en dialog mellan brukaren och socialarbeta-

ren.25 

När det gäller området för bästa tillgängliga kunskap, handlar denna kategori 

om evidens i form av vetenskaplig forskning och kunskap kring effekterna av en 

specifik insats. Här krävs att den professionelle dock kan behöva stödja sig på 

övriga tänkbara källor vilket kan tillåtas i vissa fall när det gäller en insats som det 

inte finns någon eller tillräcklig vetenskaplig forskning och kunskap om. Den hu-

vudsakliga riktlinjen är att en åtgärd gentemot brukaren i så hög grad som möjligt 

är beslutad om utifrån ett underlag som är så tillförlitligt och vetenskapligt som 

möjligt.26 

När det gäller kunskapskällan som innefattar individens erfarenhet, önskemål 

och situation, ska brukarens önskemål ses som högt prioriterade vid ett beslut om 

insatser. Speciellt tungt väger brukarens vilja när inte tillräcklig och tillförlitlig 

evidens finns att inhämta från den vetenskapliga forskningen och kunskapen.27 

Gällande den professionelles expertis såsom den tredje kunskapskällan, hand-

lar denna om såväl yrkeskunskap och erfarenhet, exempelvis i form av att värdera 

information på ett kritiskt sätt, som personliga egenskaper såsom att genom empa-

tisk förmåga skapa sig en förståelse för och insikt i problematiken hos brukaren 

och dennes livssituation i samhället28 

I boken Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för prak-

tiker, chefer, politiker och studenter, utgiven av Sveriges kommuner och landsting 

SKL, tydliggör Lars Oscarsson ytterligare med fördjupad information att det gäl-

lande den professionelles expertis handlar om såväl yrkeserfarenhet som person-

liga egenskaper. Detta när han i sin tur vidare även delar upp området i två olika 

kompetenser, professionell kompetens respektive personlig kompetens. Den pro-

fessionella kompetensen handlar om att exempelvis inneha kunskaper i samtals-

metodik, i diverse metoder och insatser samt i att söka och värdera information 

som ses som betydelsefull för utredningen eller insatsen ifråga. Den personliga 

kompetensen innefattar enligt Oscarsson förutom den ovan redan nämnda empa-

tiska förmågan även att besitta personlig mognad och livserfarenhet, samt inneha 

kompetens i att göra kritiska reflektioner.29 

                                                 
25 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
26 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
27 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
28 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
29 Oscarsson, L. (2009) Evidensbaserad Praktik inom Socialtjänsten: en Introduktion för Praktiker, Chefer, 

Politiker och Studenter, s. 44-45. 
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Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Om olika samhällsgruppers informationspraktiker 

Gällande olika samhällsgrupper i allmänhet kan teorin om informationspraktiker 

sägas återfinnas i studier inom ett flertal områden, som här kommer vara represen-

terade av två svenska studier kring informationspraktiker inom olika former av 

utbildning. Detta urval har gjorts då jag menar att det i och med att socionomyrket 

grundar sig på lärande inom en akademisk utbildning är det område som utanför 

området för olika yrkesgrupper ligger närmast mitt studieområde. 

Den första studien är den svenska doktorsavhandlingen Doing research in 

primary school: information activities in project-based learning från 2011 av 

Anna Lundh. Grunden för studien är att begreppet informationspraktiker kopplas 

samman med begreppet informationskompetens, och som i och med detta således 

utgör en inspiration till hur jag ämnar utföra min studie kring socionomers in-

formationspraktiker i relation till deras upplevda informationskompetenser i för-

hållande till den yrkeskontext de verkar i. Lundh har vidare i själva undersökning-

en genom etnografiska studier studerat utvecklingen av informationskompetens 

hos barn vid tre olika grundskolor under de första skolåren och deras informat-

ionspraktiker kopplade till projektbaserat lärande. Utgångspunkten är här att 

grundskolan och barnens första skolår utgör en specifik miljö enligt vilken in-

formationspraktiker och informationskompetenser är situerade, och där således 

den specifika, sociala kontexten står i fokus.30 

Den andra studien utgörs av Ola Pilerots doktorsavhandling Design resear-

chers’ information sharing – the enactment of a discipline från 2014. Studien be-

handlar designforskares delning av information och samarbete med andra forskare 

i förhållande till information i en tvärvetenskaplig kontext. I och med att utgå från 

teorin och begreppet om informationspraktiker med fokus på delning av och sam-

arbete kring information, sätter Pilerot in designforskarnas förhållande till inform-

ation i en social kontext på ett tydligt sätt. Att på detta sätt se till hur delning av 

                                                 
30 Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information Activities in Project-Based Learning, s. 

V, 3-6, 55-54. 
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och samarbete kring information sker forskare sinsemellan, kan denna studie även 

sägas utgöra en grund för hur jag i min studie ämnar se till hur socionomer i rollen 

som socialsekreterare inom socialtjänstens sociala kontext delar och samarbetar 

kring information med sina kolleger.31 

Om olika yrkesgruppers informationspraktiker 

Gällande undersökningar kring olika yrkesgrupper i allmänhet, återfinns flera 

olika professioner representerade bland de som i forskningen studerats utifrån 

informationspraktiker som teori och begrepp. 

Bland andra har yrkesgrupper såsom bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor 

och deras informationspraktiker utforskats. Det även i en och samma studie i och 

med ett svenskt forskningsprojekt benämnt Informationssökning i övergången 

från utbildnings- till yrkespraktik inom forskningsprogrammet Bibliotek, IKT och 

lärande. Denna studie återfinns det en beskrivning av i kapitlet ”Att lära informat-

ionssökning för yrkeslivet: om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor” i verket 

Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informations-

sökning i lärandepraktiker av Jenny Hedman, Anna Lundh och Olof Sundin. Här 

har dessa forskare, utifrån ett sociokulturellt perspektiv och utifrån perspektivet 

om att informationskompetens är situerad och beroende av den sociala kontexten, 

undersökt informationspraktiker bland bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor. 

Det vidare i relation till de professionaliseringsträvanden som finns inom dessa 

professioner. Resultatet av studien visar när det exempelvis gäller sjuksköterskor-

nas informationspraktiker att det fokus som fanns för dem under utbildningen gäl-

lande att söka vetenskaplig forskning, på grund av bland annat tidsbrist och brist 

på tillgång till vetenskapliga databaser hamnar i bakgrunden gentemot den vår-

dande praktiken i yrkeslivet. Det till och med i så hög grad att utbildningens verk-

samhet och yrkeslivets verksamhet ses som olika världar med olika mål.32 Inform-

ationspraktikerna bedöms i detta vara situerade. Gällande Hedmans, Lundhs och 

Sundins studie återfinns vidare en tydlig gemensam grund med min studie i och 

med att jag såväl som dem på det teoretiska planet utgår ifrån sociokulturell teori 

och informationspraktiker som teori, samt kopplar samman begreppet om inform-

ationspraktiker med begreppet om informationskompetens. Det är således på ett 

liknande sätt som i Hedmans, Lundhs och Sundins studie kring bibliotekarier, 

lärare och sjuksköterskor, som jag i min undersökning ämnar undersöka socio-

nomer i rollen som socialsekreterare, och därmed tillföra en forskning om ytterli-

gare en yrkesgrupp till detta forskningsområde. Att Hedman, Lundh och Sundin 

                                                 
31 Pilerot, O. (2014) Design Researchers’ Information Sharing: The Enactment of a Discipline, s. 7-8. 
32 Hedman, J., Lundh, A. & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblioteka-

rier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 133-158. 
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utgår från de professionaliseringsträvanden som återfinns bland dessa yrkesgrup-

per i allmänhet och kopplar samman denna med de professionellas informations-

praktiker och informationskompetenser, är ännu en likhet med min studie och med 

vad jag avser utföra i denna. Denna likhet i synnerhet när det gäller studien av 

sjuksköterskorna gällande deras mål om en evidensbaserad vård. Det i sin tur ge-

nom att jag ser till den professionaliseringsträvan som återfinns inom socionom-

professionen i och med målet om och kravet på ett evidensbaserat socialt arbete 

och relaterar socionomernas informationspraktiker och informationskompetenser 

till dessa. 

Sundin har även på egen hand i form av sin doktorsavhandling utfört en studie 

där sjuksköterskors informationspraktiker genom kvalitativa intervjuer undersöks 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv som kan liknas vid det sätt på vilket jag äm-

nar undersöka socionomers informationspraktiker ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Denna studie som är benämnd Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en 

studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen, handlar 

som titeln antyder om sjuksköterskors förhållningssätt till vetenskaplig forskning 

och sökning och användning av sådan i samband med den vårdande praktiken.33 

Resultatet visar bland annat på att sjuksköterskorna håller sig uppdaterade i förhål-

lande till information och ny kunskap för den vårdande praktiken genom olika 

former av àjourhållning. En form av denna benämner Sundin arbetsplatsinriktad 

àjourhållning. Enligt denna handlar det för sjuksköterskorna om att hålla sig upp-

daterad i ny information och kunskap som uppkommer på själva arbetsplatsen, 

genom informell information via kolleger. Det handlar om en delning av och ett 

samarbete kring informell, muntlig och intern information mellan sjuksköters-

korna eller mellan sjuksköterskorna och läkare eller ledningen. I motsats till detta 

bygger den andra formen av àjourhållning, som Sundin benämner yrkesgruppsin-

riktad àjourhållning, på att uppdaterad information i samband med utvecklingen 

av professionen söks av sjuksköterskorna utanför arbetsplatsens domän. I detta fall 

rör det sig om att sjuksköterskorna på egen hand mer än i samarbete med kolleger 

söker formell, extern information i form av ny forskning via exempelvis veten-

skapliga databaser och tidskrifter.34 

För att här i relation till min studie om socionomers informationspraktiker 

koppla Sundins begrepp till denna, kan den arbetsplatsinriktade àjourhållningen 

handla om att socionomer inom socialtjänstens kontext genom muntlig kontakt 

inhämtar information och kunskap för utredningarbetet via andra socialsekreterare 

eller ledning i och med delning av och samarbete kring informell information. På 

motsvarande sätt handlar den yrkesgruppsinriktade àjourhållningen här om att 

                                                 
33 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen. 
34 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 159-167.  
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socialsekreterarna för utredningarna mer individuellt och självständigt söker for-

mell information via exempelvis vetenskapliga tidskrifter och databaser i form av 

uppdaterad vetenskaplig kunskap inom det sociala arbetets profession. 

Om socionomers informationspraktiker 

I fallet med forskning kring socionomer och socialarbetare lyser användningen av 

informationspraktiker som teori med sin frånvaro. De som ligger närmast detta är 

studier som på ett mindre systematiskt sätt studerar enskilda av de praktiker, ex-

empelvis behov, sökning eller användning av information, som ingår under in-

formationspraktiker såsom huvudbegrepp. Alternativt att dessa praktiker har stu-

derats sammantagna under informationsbeteende som teori och huvudbegrepp.  

Den första studien jag här presenterar är en svensk undersökning inom det 

medicinska området vid namn ”Evidence-based practice among swedish medical 

social workers” från 2013 utförd av Susanne Heiwe, K. Nilsson-Kajermo, Marian 

Olsson, Catharina Gåfvles, K. Larsson samt Y. Wengström. Studien är gjord uti-

från enkäter och bland socialarbetare verksamma inom sjukvården. Den innefattar 

att undersöka kunskap och beteende bland socionomerna gällande deras förhål-

lande till en evidensbaserad praktik.35 Det tillsammans med att studiens resultat 

visar på barriärer, bland annat tidsbrist och brist på tillräcklig kompetens för att 

söka information gällande socionomernas inhämtning av information för en evi-

densbaserad praktik, visar att studien kan relateras till biblioteks- och informat-

ionsvetenskaplig forskning i allmänhet. Den kan även relateras till min undersök-

ning i viss mån gällande begrepp som informationsbeteende, informationskompe-

tens samt informationsbarriärer i relation till ett evidensbaserat socialt arbete. Det 

samtidigt som studien inte i biblioteks- och informationsvetenskaplig bemärkelse, 

och enligt det sätt jag avser utföra min undersökning på, är utförd på ett explicit 

sätt utifrån dessa begrepp eller på ett systematiskt sätt enligt teorier om informat-

ionsbeteende och informationspraktiker. 

Något som befinner sig närmare konkreta biblioteks- och informationsveten-

skapliga begrepp är i fokus i en amerikansk studie från 2011 inom området socialt 

arbete, benämnd ”Evidence-based practice knowledge and utilization among soci-

al workers” och utförd av Natalie D. Pope, Latrice Rollins, Josphine Chaumba 

samt Ed Risler. Författarna har i studien via en elektronisk enkät som metod un-

dersökt socialarbetarnas kunskap om evidensbaserat socialt arbete samt deras 

kompetens för att söka information och användning av information kopplade till 

detta. I resultatet av undersökningen kan ses att socialarbetarna i studien uppvisar 

goda kunskaper gällande att nå forskning via databaser, men att ett fåtal av dem 

                                                 
35 Heiwe, S. m.fl. (2013) ”Evidence-based Practice among Swedish Medical Social Workers”, s. 947-956. 
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ändå använder sig av forskning inhämtad från databaser. Detta kan i studien härle-

das till en brist på tillgänglighet till dessa informationskällor. Denna brist på till-

gänglighet till informationsresurser kan enligt författarna sägas utgöra en barriär i 

implementeringen av en evidensbaserad praktik.36 I denna studie används, även om 

det inte är på ett lika systematiskt sätt som i en användning av informationsbete-

ende eller informationspraktiker som teori, i jämförelse med föregående studier 

fler av de begrepp som ingår inom informationspraktiker såsom övergripande be-

grepp. Bland dessa exempelvis informationsanvändning och informationskompe-

tens, samt även begreppet informationsbarriärer. Dock är de fortfarande inte lika 

explicita, tydliga och systematiskt använda såsom är brukligt inom biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning och som de kommer att vara enligt hur jag 

ämnar använda begreppen i min undersökning. Ändå relateras de likväl till den 

evidensbaserade praktiken på ett sätt som kan liknas vid hur jag kommer att rela-

tera dessa begrepp i min studie. 

Även i nästa studie, som dessutom är den hittills första studien av de här 

nämnda som är utförd inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, 

används och vävs samman ett något större antal informationsbegrepp. Bland dessa 

exempelvis informationsbehov, informationskompetens, informationskällor och 

informationsbarriärer. Denna brittiska undersökning från 2004 av Janet Harrison, 

Mark Hepworth och Pam de Chazal är benämnd ”NHS and social care interface: a 

study of social workers’ library and information needs”. Resultatet av undersök-

ningen visar bland annat att socialarbetarna i studien som arbetar inom sjukvården 

har otillräcklig tillgång till informationsresurser, samt att de tenderar att söka in-

formation via muntlig kontakt med andra socialarbetare snarare än att söka veten-

skaplig information via databaser. I studien där både enkät och halvstrukturerade 

intervjuer brukats gällande socialarbetare verksamma inom sjukvården, används 

informationsbegreppen här som mer tydliga och explicita än i föregående studier. 

Dessa används dock inte på något systematiskt sätt utifrån en teori om informat-

ionsbeteende eller informationspraktiker.37 Fler informationsbegrepp, såsom in-

formationsbehov, informationskompetens och informationssökning, vävs samman 

här jämfört med de ovan nämnda studierna, och de knyts här även samman med 

den evidensbaserade praktiken. Dock saknas här i jämförelse med vad jag ämnar 

tillföra med min studie, en undersökning kring de informationsbegrepp som på ett 

än mer tydligt sätt kan sägas vara baserade i en social kontext och därmed är än 

mer tillhörande teorin om informationspraktiker. Det såsom delning av och sam-

arbete kring information mellan individer och kolleger. 

                                                 
36 Pope, N.D. m.fl. (2011) ”Evidence-based Practice Knowledge and Utilization among Social Workers”, s. 

349-364. 
37 Harrison, J. m.fl. (2004) ”NHS and Social Care Interface: a Study of Social Workers’ Library and Infor-

mation Needs”, s. 27-35. 
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Bland de ovan nämnda studierna av informationsbeteenden eller informat-

ionspraktiker bland socionomer och socialarbetare är det förutom de skillnader 

mellan dessa och min studie som jag redan nämnt även en skillnad i det att ingen 

av dem är utförd med socialtjänsten och dess socionomer i rollen som socialsekre-

terare som studieobjekt. Det gäller även för den ovan nämnda svenska studien där 

socionomer verksamma inom sjukvården har undersökts. Förutom denna studie är 

dessutom, till skillnad från min studie, ingen av de ovan nämnda heller utförd i en 

svensk kontext. I och med detta i sig kan min studie sägas innebära tillförandet av 

ett nytt bidrag till forskningen då skillnader mellan olika länder och dess olika 

samhällssystem kan vara stora gällande dels hur det sociala välfärdssystemet och 

välfärdsinstitutionerna är uppbyggda. Dels gällande hur socionomens eller social-

arbetarens profession är beskaffad och vad den innefattar när det gäller arbetssätt, 

arbetsuppgifter, krav på evidensbaserad praktik etc. 

De två studier som kan sägas befinna sig närmast den jag avser att utföra och 

som kan sägas likna min mest i upplägg, innehåll och utförande, är två svenska 

undersökningar i form av studentuppsatser. 

Den första av dessa uppsatser är en studie utförd inom området för socialt ar-

bete, såsom ett examensarbete inom socionomutbildningen. Undersökningen från 

2014 är utförd av Carolina Magnusson och Johanna Magnusson och är benämnd 

Balansgången mellan forskning och praktik – en kvalitativ studie av familjebe-

handlares kunskapsinhämtning och tillämpning i evidensbaserad praktik.38 Precis 

som titeln på uppsatsen beskriver handlar denna om hur familjebehandlare inom 

socialtjänsten inhämtar kunskap för användning av denna för ett evidensbaserat 

socialt arbete. Författarna har i sin tur inhämtat information om denna företeelse i 

och med kvalitativa intervjuer med familjebehandlare. Resultatet visar bland annat 

att information inhämtas dels via internet, utbildningar och kurser, dels via del-

ning av information mellan kolleger.39 Det kunskapsbegrepp som används i stu-

dien innefattar såväl vetenskaplig kunskap som kunskap via exempelvis den pro-

fessionelles och dess kollegers erfarenheter samt klienterna. Det i enlighet med 

den evidensbaserade modellen som jag ämnar utgå ifrån i min studie.40 Evidensba-

serad praktik används i Magnussons och Magnussons studie även som teori. Vid 

sidan av dessa används även teorier kopplade till kompetens och kommunikat-

ion.41 

                                                 
38 Magnusson, C. & Magnusson, J. (2014) Balansgången mellan Forskning och Praktik – en Kvalitativ Stu-

die av Familjebehandlares Kunskapsinhämtning och Tillämpning i Evidensbaserad Praktik. 
39 Magnusson, C. & Magnusson, J. (2014) Balansgången mellan Forskning och Praktik – en Kvalitativ Stu-

die av Familjebehandlares Kunskapsinhämtning och Tillämpning i Evidensbaserad Praktik, s. 42-43. 
40 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
41 Magnusson, C. & Magnusson, J. (2014) Balansgången mellan Forskning och Praktik – en Kvalitativ Stu-

die av Familjebehandlares Kunskapsinhämtning och Tillämpning i Evidensbaserad Praktik, s. 9 ff. 



 24 

Att undersöka kunskapsinhämtning bland socionomer inom socialtjänstens 

verksamhet, och att analysera denna utifrån hur den kan relateras till den evidens-

baserade modellen, innebär en grundläggande likhet med den studie jag planerar 

att göra och där kunskapsinhämtning kan översättas till olika former av informat-

ionspraktiker. Samtidigt är det av naturliga skäl, då Magnussons och Magnussons 

undersökning är en uppsats i ämnet socialt arbete, så att det inte finns några tyd-

liga och systematiskt använda informationsvetenskapliga begrepp och teorier som 

utgångspunkter. Dessa ämnar jag tillföra utifrån mitt biblioteks- och informations-

vetenskapliga perspektiv och tillföra forskningen på området. Vidare behandlas i 

denna studie en annan yrkesgrupp inom socialtjänsten än den jag avser undersöka, 

i och med att Magnusson och Magnusson undersöker familjebehandlare. Detta 

medan min studie kommer att vara inriktad mot socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar; något som jag ämnar redogöra mer för i metodkapitlet 

under rubriken för urval. 

Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar utgör undersök-

ningsobjekt i den studie som kan sägas vara den befinner sig allra närmast den 

undersökning jag avser göra i och med min uppsats. Denna studie är den biblio-

teks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatsen Information inom den 

kommunala socialtjänsten – en studie av socionomers upplevelse av information i 

det dagliga arbetet med barnavårdsutredningar från 2006 av Johanna Stilgård.42 I 

denna studie inriktad på socialsekreterare inom socialtjänsten, visar resultatet ex-

empelvis på att socialsekreterarnas användning av fackinformation är bristfällig på 

grund av tidsbrist och brist på tillgänglighet till vetenskapliga informationsresurser 

på arbetsplatsen. Resultatet visar även att den största delen av informations-

källorna som konsulteras av socialsekreterarna är av muntlig art internt mellan 

kolleger.43 Förutom att denna studie likt min bygger på en undersökning av social-

sekreterare inom socialtjänsten med inriktning mot barnavårdsutredningar, finns 

det även grundläggande likheter i det att Stilgård i likhet med mig utgår ifrån fler-

talet informationsbegrepp. Dessa innefattar informationssökning, informationsan-

vändning och informationsbarriärer. Även Stilgård ser likt mig till olika former av 

informationskällor, och här såväl information i form av vetenskaplig forskning 

som information från kolleger. 44 

Dock finns det samtidigt flera grundläggande skillnader mellan Stilgårds 

undersökning och den studie jag ämnar göra, och genom vilka jag anser mig med 

min studie inneha potentialen till att kunna tillföra något nytt till forskningen på 

området gällande perspektiv, innehåll och kunskap. En sådan skillnad är att Stil-

                                                 
42 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar. 
43 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 64. 
44 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 3 ff. 
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gård inte på ett systematiskt och strukturerat sätt i form av ett övergripande be-

grepp utgår från informationsbeteende eller informationspraktiker såsom teoretiskt 

fundament, och därmed inte sätter samman de olika informationsbegreppen i detta 

sammanhang. Vidare kommer jag att utöka det antal informationsbegrepp som 

Stilgård utgår ifrån till att även innefatta begreppen informationskompetens och 

värdering av information. Jag ämnar även att vidare koppla samman dessa begrepp 

med de olika informationspraktikerna, vilket inte har gjorts av Stilgård i hennes 

undersökning. Vidare har jag för avsikt att utöka informationsbegreppen genom 

att även tillföra begreppen delning av och samarbete kring information. Det visar 

även på att jag ämnar lägga ett större fokus på det att informationspraktiker sker i 

en social kontext och i social interaktion mellan de professionella.  

Slutligen återfinns en avgörande skillnad mellan min och Stilgårds studie i det 

att jag i grunden och på ett systematiskt sätt utgår ifrån att ställa socionomernas 

informationspraktiker i relation till den evidensbaserade praktiken. Även om 

också Stilgård beskriver och utgår från professionaliseringsprocessen och dess 

utveckling gällande socionomprofessionen i sin studie, nämns endast den evidens-

baserade praktiken marginellt och inte som något fundamentalt.45 Detta ser jag 

dock inte som ett tecken på att Stilgård skulle ha förbisett vikten av detta och hur 

central den evidensbaserade praktiken är för socionomprofessionen. Istället ser jag 

det som symptomatisk för det att Stilgårds uppsats är skriven 2006 och i en tid då 

den allmänna diskussionen kring evidensbaserad praktik inom socialt arbete och 

socialtjänsten vid den tiden, två år innan den i min inledning refererade SOU-

utredningen var färdigställd, ännu inte hunnit utvecklas så långt. Ett mer konkret 

och tydligt tecken på det som jag kan utläsa i Stilgårds text är hennes beskrivning 

av hur den evidensbaserade praktiken i socialt arbete endast handlar om veten-

skaplig forskning, och vid tiden för hennes uppsats ännu inte innefattar de ele-

ment, den professionelles perspektiv och brukarens erfarenheter och kontextuella 

situation, som idag ingår i det evidensbaserade sociala arbetet. Detta gör att det 

finns andra möjligheter för mig jämfört med Stilgård under den tid hon skrev sin 

uppsats att relatera fler informationsbegrepp, sociala och kontextuella informat-

ionspraktiker såsom delning och samarbete kring information, till den evidensba-

serade praktiken.46  

                                                 
45 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 7. 
46 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell teori 

Grunden i den sociokulturella teorin, framförd av Roger Säljö i verket Lärande i 

praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, och samtidigt den grundläggande ut-

gångspunkten även för min undersökning, är att mänskligt agerande ingår i en 

större social kontext. Detta innebär vidare att individens handlingar och praktiker 

är situerade i denna och att individen samtidigt ständigt genom handlingarna och 

praktikerna skapar och återskapar kontexten. Det sociala sammanhanget och andra 

individers handlingar och praktiker sätter i och med detta även gränser för vilka 

handlingar och praktiker som är möjliga och tillåtna att utföra i en viss kontext. 

Inom exempelvis socialtjänstens sammanhang styrs och bestäms individens möj-

lighet till handling och praktik i rollen som socialsekreterare utifrån exempelvis de 

arbetsrutiner, lagar och regler som existerar såväl inom organisationen i sig som i 

det samhälle denna organisation är en del av. Det handlar här även om vilka eko-

nomiska resurser och tidsresurser som finns, vilken kultur som återfinns i per-

sonalgruppen, klienters och brukares agerande etc. Detta dock samtidigt som soci-

alsekreteraren i och med sina handlingar och praktiker i yrkesverksamheten stän-

digt skapar, upprätthåller och återskapar socialtjänstens och det övergripande 

samhällets kontext. I vissa av dessa avseenden kan det vidare även finnas skillna-

der mellan olika socialtjänster i form av olika organisatoriska kontexter. Skillna-

der som enligt det sociokulturella perspektivet innebär olika situationella villkor 

och olika sociala inramningar som sätter gränser eller möjliggör specifika hand-

lingar och praktiker hos individen. Inom den sociokulturella teorin ses handlingar 

och praktiker därmed som varierande mellan olika sociala kontexter och mellan 

olika verksamheter.47 

Den ovan beskrivna kontexten delar Säljö vidare upp i fyra olika former, fy-

sisk, kognitiv, kommunikativ och historisk. Den fysiska innefattar en specifik verk-

samhet eller miljö där en viss handling eller praktik enligt specifika regler ingår 

som element i denna. För att ge ett exempel kopplat till min undersökning, kan 

                                                 
47 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 128-135. 
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socialtjänsten och dess yrkesverksamhet och arbetsmiljö inom vilken socialsekre-

terarna utför sina handlingar och praktiker enligt specifika regler, lagar, mål och 

direktiv, exempelvis kravet på en evidensbaserad praktik, sägas utgöra en sådan 

fysisk kontext. Inom den fysiska kontexten sker ett individuellt arbete på det men-

tala planet, gällande exempelvis analys och bedömning av information i samband 

med utredningar och beslut om insatser, hos en socialsekreterare även om det i sin 

tur sker i ett socialt sammanhang. Denna mer individuella process kan dock sägas 

vara ett exempel på den kognitiva kontexten. Bortom den individuella sfären och 

socialsekreterarens individuella tankeprocesser och handlingar kopplade till dessa, 

kan samtidigt tänkas att deras specifika arbete sker i interaktion enligt specifika 

mönster och regler, skriftlig eller muntlig, med såväl kolleger inom socialtjänsten 

som andra yrkesverksamma utanför denna, brukare och övriga privatpersoner etc., 

vilket kan ses som ett exempel på det som Säljö beskriver som den kommunika-

tiva kontexten. Den historiska kontexten kan gällande socionomers yrkesverksam-

het sägas vara de traditioner av uppbyggnad av ett visst språk och vissa specifika 

regler som format socialtjänstens och det sociala arbetets verksamhet genom 

historien. Den historiska utvecklingen gällande professionaliseringsprocessen som 

under senare år utmynnat i idén om det evidensbaserade sociala arbetet, kan sägas 

utgöra ett mer konkret exempel på denna sistnämnda form av kontext. Även den 

övergripande samhällsutvecklingen i sin helhet, socialt, politiskt, ekonomiskt och 

kulturellt, som i förlängningen påverkar det ramverk som socialtjänsten och dess 

socialsekreterare verkar inom, kan sägas utgöra ett exempel på en historisk kon-

text.48 

Säljö relaterar vidare den sociokulturella teorin och de ovan nämnda begrep-

pen handling, praktik och kontext till en begreppsram som benämns verksamhets-

teori, och som utgör ett försök till att systematiskt dela upp mänskliga handlingar 

som situerade i specifika kontexter och tillhörande olika sociala praktiker. Den 

uppdelning som här görs är mellan verksamhetssystem, handling och operation. 

Verksamhetssystem bygger på specifika traditioner och kunskaper som utvecklats 

inom ett visst område eller en viss verksamhet i samhället, där traditioner och 

kunskap som utvecklats historiskt inom socionomprofessionen och den yrkesverk-

samhet som återfinns inom socialtjänsten utgör exempel på verksamhetssystem. 

Inom verksamheten ingår specifika handlingar i form av individuella och målin-

riktade aktiviteter, exempelvis socialsekreterarens utredningar och beslut om in-

satser. I samband med handlingarna sker även operationer som än mer på mikro-

nivå utgörs av de specifika praktiker som på ett mer rutinmässigt sätt ingår som en 

del av de mer övergripande handlingarna, såsom att gällande en utredning söka 

information för denna i en databas, att ställa en specifik fråga till en kollega i ett 

                                                 
48 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 135-137. 
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rådgörande samtal med denne eller att skriva i ett specifikt formulär för utredning-

en i fråga.49 

Ytterligare en viktig beståndsdel av den sociokulturella teorin som Säljö visar 

på är det som benämns redskap eller verktyg, och som kan förstås som intellektu-

ella eller fysiska resurser som individen använder sig av för att förstå och agera i 

sin omvärld och i en specifik social kontext. Dessa är uppbyggda historiskt, i soci-

al interaktion i form av samarbete och kommunikation mellan individer, samt i 

samspel mellan individ och samhälle.50 Gällande det sociala arbetets och social-

tjänstens kontext kan här exempelvis socialsekreterarens informationskompetens 

för att bland annat inhämta information för utredningar och insatser, och sociala 

kompetens för att bemöta klienten, ses som intellektuella redskap. Därtill att ex-

empelvis databaser för informationssökning eller lagar, regler, mål och direktiv, 

bland annat i form av den evidensbaserade modellen, här kan ses som fysiska 

verktyg.51 

Ett sista begrepp från Säljös sociokulturella teori som i allra högsta grad är 

centralt gällande betoningen av att lärande sker i en social kontext är approprie-

ring. Denna innebär att individer i ett socialt samspel med andra individer tar del 

av deras kunskap och kompetens och gör denna till sin egen kompetens och kun-

skap. I fallet med yrkesverksamheten inom socialtjänsten skulle det här kunna 

handla om att en socialsekreterare i och med utredningsarbetet inhämtar informat-

ion och kunskap genom att konsultera kolleger eller andra utomstående profess-

ionella för att ta del av deras kunskap och expertis.52 

Sammantaget menar Säljö att de ovan beskrivna olika elementen inom den so-

ciokulturella teorin på ett mer övergripande plan ingår i det som han benämner 

lärande i praktiken. Detta på så vis att individens hela lärandeprocess alltid är 

situerad och ingår i och formas av en specifik social kontext inom vilken indivi-

den måste besitta en specifik information och inneha en specifik förståelse samt 

speciella färdigheter för den sociala verksamheten ifråga. Individen måste vidare 

även inneha förmågan att kunna bedöma vilken förståelse och vilka färdigheter 

som inom det specifika verksamhetssystemet är signifikanta och besitter relevans. 

Ett exempel på detta lärande i praktiken gällande den sociala kontext och det 

verksamhetssystem som socialtjänsten utgör, kan vara den informationskompetens 

som socialsekreteraren behöver besitta för att kunna avgöra behov av information 

samt söka, värdera och använda information. Detta i sin tur för att kunna utföra 

utredningar och besluta om insatser på ett tillfredställande sätt för att uppfylla må-

let om och kravet på ett evidensbaserat socialt arbete.53 

                                                 
49 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 138-139. 
50 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 17-23. 
51 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21). 
52 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 119-120. 
53 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 141. 
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Praktikgemenskaper 

Som en i förhållande till den sociokulturella teorin nära relaterad men samtidigt 

mer specialiserad och specifik form av teori med det sociokulturella perspektivet 

som grund, kan teorin om communities of practice sägas utgöra. För denna under-

sökning kommer detta begrepp och denna teori att ges namnet praktikgemenskap-

er enligt en svenskspråkig översättning. Teorin om communities of practice eller 

praktikgemenskaper har utformats av Etienne Wenger och Jean Lave, och beskrivs 

för första gången i deras verk Situated Learning – legitimate peripheral partici-

pation.54 

Wenger kan dock sägas definiera teorin om praktikgemenskaper på ett än mer 

tydligt och konkret sätt i en av de efterföljande böckerna på temat, Cultivating 

communities of practice: a guide to managing knowledge som är skriven tillsam-

mans med Richard McDermott och William M. Snyder.55 Här talar författarna om 

praktikgemenskaper såsom individer som i olika grupper, exempelvis arbetsgrup-

per, i interaktion med varandra tillsammans delar och utvecklar expertis, kunskap 

och lärande inom ett visst område. De kan dela intresse för ett specifikt ämne eller 

delar insikter, råd och information sinsemellan. De löser även problem tillsam-

mans utifrån den gemensamma sociala kontext de befinner sig i, och delar och 

skapar tillsammans således en situerad kunskap och ett situerat lärande. Individer-

na inom gruppen diskuterar även behov och idéer kopplade till den sociala praktik 

de befinner sig i, vilken med tiden kan innefatta en kollektiv kunskap och en form 

av kollektiv identitet bland individerna. Även mer praktiska göromål, som exem-

pelvis att skapa för gruppen gemensamma dokument, manualer, verktyg etc. sker 

mellan individerna tillsammans inom den sociala praktiken och praktikgemen-

skapen.56 

Översatt till socionomernas och socialtjänstens värld som exempel, kan prak-

tikgemenskapen här sägas vara något som socialsekreterare delar tillsammans 

inom socialtjänstens yrkesverksamhet. Det i och med exempelvis den interaktion, 

delning av information, expertis, kunskap och lärande mellan varandra, samt pro-

blemlösning tillsammans, som kan tänkas ske i samband med socialsekreterarnas 

arbetsuppgifter. Dessa innefattandes exempelvis utredningar och beslut om insat-

ser som de utför inom socialtjänstens yrkesverksamhet, och som är specifika för 

denna sociala kontext samt är situerade i och med den. 

                                                 
54 Lave, J. & Wenger, E. (1991/2005) Situated Learning – Legitimate Peripheral Participation. 
55 Wenger, E., McDermott, R & Snyder, W.M. (2002) Cultivating Communities of Practice: a Guide to Man-

aging Knowledge. 
56 Wenger, E., McDermott, R & Snyder, W.M. (2002) Cultivating Communities of Practice: a Guide to Man-

aging Knowledge, s. 4-5. 
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Informationspraktiker 

Såväl den mer övergripande sociokulturella teorin med fokus på lärande i prakti-

ken, som den mer specifika teorin gällande praktikgemenskaper, betonar just prak-

tiken och den sociala praktiken. Det kopplat till bland annat delning av och sam-

arbete kring information inom den specifika sociala kontexten. Att även indivi-

dens förhållande till information likväl som alla andra mänskliga företeelser sker i 

och med sociala praktiker, i och med gemenskaper och i specifika sociala kontex-

ter, kan således ses som logiskt och naturligt utifrån ovan beskrivna teorier. Teo-

rier och perspektiv som betonar praktiker som sker i sociala sammanhang har även 

fått genomslagskraft inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga sfären 

och dess forskning. Det kan ses inte minst i och med övergången bland forskare 

från den mer individbaserade teorin om informationsbeteende till den mer socialt 

inriktade teorin om informationspraktiker. Denna sistnämnda teori är den övergri-

pande teori som jag i min undersökning ämnar utgå ifrån gällande individens för-

hållande till information. Det i och med att jag ser socionomernas informationsbe-

hov, informationssökning, informationsdelning, informationsanvändning etc. för 

en evidensbaserad praktik i rollen som socialsekreterare som situerade i förhål-

lande till den sociala kontext som socialtjänsten och dess yrkesverksamhet utgör. 

Övergången från informationsbeteende till informationspraktiker såsom forsk-

ningsperspektiv kan kallas för, och i likhet med den sociokulturella teorin samt 

teorin om praktikgemenskaper sägas vara en del av, the practice turn. Detta är ett 

begrepp som myntats i boken The Practice Turn in Contemporary Theory. I detta 

verk har Theodore R. Schatzki, Karin Knorr Cetina och Eike von Savigny samlat 

ett antal texter om hur denna vändning har skett inom exempelvis filosofin och 

sociologin. På ett övergripande och sammanfattande plan beskrivs ”the practice 

turn” i boken såsom en svängning från tidigare perspektiv som handlade om att 

antingen se till det individuella och kognitiva eller att se till sociala system och 

strukturer. Det till ett perspektiv som sammanför dessa till en helhet där såväl det 

sociala livet som kunskapen, förnuftet och intellekt på individnivå skapas, konsti-

tueras, organiseras, återskapas och förändras genom interaktioner mellan, och 

handlingar av, individer i och med sociala praktiker i specifika sociala kontexter.57 

I likhet med hur ”the practice turn” beskrivs i form av ett paradigmskifte gäl-

lande övergången från en uppdelning mellan ett strikt individ- och aktörsperspek-

tiv och ett strikt strukturperspektiv till ett sammanförande av dessa, beskriver 

Reijo Savolainen i artikeln ”Information behavior an information practice: re-

viewing the ’umbrella concepts’ of information-seeking studies” hur ett paradigm-

skifte som en följd av ”the practice turn” har skett inom biblioteks- och informat-

ionsvetenskapen. Detta i och med övergången från den mer individcentrerade teo-

                                                 
57 Schatzki, T. R., Knorr Cetina, K. & Savigny, E von. (Red.) (2001) The Practice Turn in Contemporary 

Theory, s. 1. 
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rin om informationsbeteende till teorin om informationspraktiker där individens 

relation till den sociala kontexten betonas mer. Savolainen redogör vidare i arti-

keln för dessa båda ”paraplykoncept”, som han benämner på detta sätt då såväl 

begreppen informationsbeteende och informationspraktiker i sin tur innefattar 

flertalet informationsbegrepp, och han beskriver dem var och en för sig samt jäm-

för dem och visar på skillnader mellan dem.58 

Savolainen menar här, genom att i sin tur hänvisa till andra studier av Sanna 

Talja, Kimmo Tuominen och Savolainen själv, att konceptet informationsprakti-

ker under senare år har uppkommit som en form av alternativ och motvikt till 

konceptet informationsbeteende. Det gällande att det förstnämnda konceptet när 

det gäller förhållandet till information innebär ett mer sociologiskt och kontextba-

serat perspektiv gällande det dialektiska förhållandet mellan struktur och handling 

i ett socialt sammanhang och inom grupper och gemenskaper. Det i förhållande till 

det sistnämnda konceptet som endast ser i huvudsak till individuella idéer och 

motiv till informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning 

etc. Informationspraktiker innebär i och med betoningen av sociala kontexter och 

relationer mellan individer i grupper och gemenskaper inte endast att informat-

ionsbegrepp såsom informationsbehov, informationssökning och informationsan-

vändning ses som individuella såsom inom teorin om informationsbeteende. In-

formationspraktiker som teori innebär att informationsbegreppen även ses som 

situerade och sätts in i en social kontext. De innebär även att informationsbegrepp 

som per definition och till sin natur är sociala tillförs, såsom delning av informat-

ion och samarbete kring information.59 

 

                                                 
58 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Concepts’ 

of Information-seeking Studies”. 
59 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Concepts’ 

of Information-seeking Studies”, s. 119-121. 
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Metod och källmaterial 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Den metod jag har valt för denna är den kvalitativa forskningsintervjun. Anled-

ningen till att valet föll på den kvalitativa intervjun är att den innebär ett bra verk-

tyg för att uppnå en djupare förståelse för den intervjuades situation och dennes 

upplevelser av denna. Detta är i sin tur ett bakomliggande filosofiskt fundament 

som existerar som teoretisk grund för det praktiska hantverk som intervjuandet 

kan sägas innebära. 

Det bakomliggande filosofiska fundamentet beskrivs på ett mer ingående sätt 

av Steinar Kvale och Svein Brinkmann i boken Den kvalitativa forskningsinter-

vjun. Författarna beskriver att den av filosofen Edmund Husserl grundade feno-

menologin med dess fokus på förståelse för individens egna upplevelser av den 

livsvärld denne befinner sig och verkar i har kommit att innebära den teoretiska 

och vetenskapsfilosofiska grunden för idén gällande den kvalitativa intervjun som 

metod.60 Då syftet med min undersökning är att uppnå en djupare förståelse för 

socialsekreterares egna upplevelser av information, sina informationspraktiker och 

sina informationskompetenser inom den livsvärld som socialtjänstens yrkesverk-

samhet innebär och som de i yrkesrollen befinner sig i, ser jag således den kvalita-

tiva intervjun som metod som väl lämpad för detta ändamål. 

En form av kvalitativ intervju som innehar denna grund, och som är den form 

av intervju som jag ämnar utföra i min studie, är den som av Kvale och Brink-

mann beskrivs som en halvstrukturerad livsvärldsintervju, genom vilken just 

undersökningspersonens eget perspektiv på den vardagsvärld denne lever i erhålls. 

De fenomen som utifrån denna grund beskrivs av undersökningspersonen, åter-

finns sedan vidare för intervjuaren att tolka innebörden och meningen i för att 

uppnå den ovan beskrivna förståelsen för undersökningspersonens upplevda livs-

värld. Kvale och Brinkmann talar vidare om den halvstrukturerade intervjun som 

innehavandes en karaktär av ett vardagssamtal, men som utifrån att den bygger på 

professionell forskning samtidigt innefattar en viss teknik samt ett specifikt syfte 
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och mål. Även om denna intervjuform innefattar en viss teknik och ett visst mål 

och syfte, innebär det att intervjun är halvstrukturerad att tekniken, syftet och må-

let inte är så pass styrande att intervjun bygger på helt och hållet slutna frågor i 

form av ett fast frågeformulär. Samtidigt finns det ändå så pass mycket struktur, 

teknik och fasthet gällande frågorna att intervjun inte heller kan sägas vara som ett 

helt och fullt öppet vardagssamtal. Den halvstrukturerade intervjun utgör ett mel-

lanting mellan dessa två motpoler och innefattar en balans mellan dem. Detta mel-

lanting eller denna balans kommer bland annat till uttryck i och med det som kal-

las för intervjuguide, och som innebär att intervjun struktureras enligt förslag på 

intervjufrågor utifrån vissa teman.61 Denna beskrivning av den halvstrukturerade 

intervjun och intervjuguiden stämmer väl in på hur jag ämnar utföra intervjuerna i 

min undersökning. Min intervjuguide, som kan ses i Bilaga 1 till uppsatsen, kom-

mer att innehålla förslag på frågor enligt olika teman, som i sig själva visserligen 

är fastställda i förväg men som samtidigt i flexibel anpassning till den specifika 

intervjusituationen under intervjuns gång kan ske i annan ordningsföljd, i modifie-

rad form, samt emellan de mer fasta frågorna lämnar öppet utrymme för andra 

under intervjun tillkommande frågor och ämnen.  

Detta upplägg liknar mycket det som Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran 

Ahrne beskriver i verket Handbok i kvalitativa metoder. Här beskriver författarna 

fördelarna med den kvalitativa intervjun jämfört med fasta frågeformulär gällande 

det att det förra formatet jämfört med det senare innebär att intervjuaren även kan 

få svar på andra frågor utanför de redan fastställda vilket ger fler dimensioner, fler 

nyanser samt ett bredare perspektiv på det undersökta fenomenet. I och med att jag 

enligt den modell som Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver till en del ämnar 

utgå från vissa i förväg strukturerade och fastställda frågor, även om de samtidigt 

på ett flexibelt sätt kan utgöra frågeförslag som omändras under intervjuns gång, 

går det ifrågasätta om den intervjuform jag avser göra verkligen kan sägas vara 

halvstrukturerad i ordets rätta bemärkelse. Även om den i grunden är det kan den 

möjligtvis i vissa avseenden inte sägas vara det. Här utgår jag i slutänden ifrån 

Eriksson-Zetterquists och Ahrnes tankar om att det i praktiken till syvende och sist 

är ovidkommande om den kvalitativa intervjun på förhand ses som halvstrukture-

rad eller inte, och att det viktiga istället är att efter intervjuerna redovisa tydligt 

hur de har utförts när det gäller vilka olika former och variationer som förekommit 

gällande ställandet av frågor, vilket är något jag ämnar göra under rubriken Tillvä-

gagångssätt och källmaterial nedan.62  
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Urval 

Urvalet för min undersökning kan sägas ske på tre olika nivåer. I första hand 

handlar det om att välja vilken form av socialsekreterare inom socialtjänsten som 

jag avser att undersöka. Bland de olika inriktningar som socionomer inom social-

tjänstens verksamhet kan arbeta med, och som har beskrivits ovan under rubriken 

Socionomprofessionen, socialt arbete och socialtjänsten, har jag här valt att under-

söka socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar och beslut om in-

satser gällande området för barn och familj. Anledningen till att jag valt just denna 

inriktning är att min upplevelse av denna är att den kan sägas vara den allra mest 

ansvarstyngda av de olika inriktningarna inom socialtjänstens yrkesverksamhet i 

det att den innebär att fatta beslut som påverkar barns livsöden. Utifrån denna 

grund är min tanke att information för att utföra utredningar och beslut om insatser 

av högsta kvalitet, och att i och med detta uppfylla målet om en evidensbaserad 

praktik, är speciellt signifikant gällande arbetet med barn. Detta ställer därför spe-

ciellt stora krav på att socialsekreterare med inriktning mot barnavårdsutredningar 

är tillräckligt informationskompetenta i relation till sina informationspraktiker, 

vilket gör det speciellt intressant att undersöka just dessa socionomers informat-

ionskompetenser samt hur de i och med denna i praktiken ser behov av, söker, 

delar, värderar och använder information. 

Utifrån att först och främst ha valt socialsekreterare ur arbetsgrupper som ar-

betar med barnavårdsutredningar, sker en andra urvalsprocess gällande att välja 

antal team, antal socialtjänstkontor och således antal kommuner. Jag kommer här 

att välja att göra intervjuer med socialsekreterare ur två team från två olika social-

tjänstkontor i två olika kommuner, en medelstor och en mindre, i södra Sverige. 

Min första tanke var att fokusera på en enda socialtjänst i en enda kommun, av 

anledningen att undersökningen skulle bli mer enhetlig. Dock har jag kommit att 

se att det, även om det inte går att kvantifiera resultat i den här typen av mindre 

kvalitativ intervjuundersökning, tvärtom kan sägas vara till fördel för undersök-

ning att undersöka flera eller åtminstone ett par socialtjänst kontor och kommuner. 

Peter Svensson och Göran Ahrne talar i Handbok i kvalitativa metoder om att det 

kan vara fruktbart att undersöka två eller flera miljöer, i författarnas text gällande 

handläggare på Försäkringskassans kontor, i mitt fall socialsekreterare på social-

tjänstkontor. Det för att i något högre grad kunna undvika risken med att den miljö 

som undersöks i en studie som endast fokuserar på en enda miljö är ett undantags-

fall och att det resultat som undersökningen ger visar på att det är något speciellt 

med denna miljö, såsom exempelvis ett ovanligt dåligt arbetsklimat. Svensson och 

Ahrne menar att undersökningar av två liknande fall och miljöer som ger samma 

eller likartade resultat ger en större tyngd i forskningsresultatet än vad resultatet 

från studier av endast ett fall eller en miljö ger. Vidare ser Svensson och Ahrne ett 

värde i att välja liknande fall eller miljöer men som samtidigt innehar olikheter på 

en viss punkt. De återgår till exemplet med Försäkringskassan och dess kontor, 
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som det ligger nära till hands att översätta till socialtjänstens kontor, och att syftet 

med detta urval kan vara att det kan tänkas ge variationer och nyanser i resultat 

som kan vara intressant och som kan bero på skillnader mellan en mindre och en 

större kommun. Svensson och Persson talar här även om en möjlighet till jämfö-

relse av kontor i två kommuner som ett intressant möjligt huvudsyfte för en under-

sökning av detta slag. När det gäller min undersökning vill jag här tydligt poäng-

tera att jag inte avser att göra en jämförande studie mellan två olika socialtjänst-

kontor och kommuner med detta som huvudsyfte. Min ambition med det urval jag 

har gjort gällande två socialtjänstkontor i en mindre respektive en större kommun 

stannar vid det ovan beskrivna om att försöka undvika risken med att ett enda stu-

derat kontor utgör ett avvikande specialfall, och att studien av kontor i olika stora 

kommuner likväl kan ge en större bredd, rikedom, variation och fler nyanser gäl-

lande socialsekreterares upplevelser. Det gäller för min undersökning att dessa 

olikheter i utsagorna, även om de skulle kunna härledas till skillnader mellan soci-

altjänster i en mindre respektive större kommun, innehar ett värde i sig själva samt 

endast utgör en del av resultatet utan att huvudsyftet handlar om att jämföra olika 

socialtjänstkontor i kommuner av olika storlekar.63 

Gällande den tredje och sista formen av urval, handlar detta om att inom de 

respektive kommunerna och socialtjänstkontoren välja hur många och vilka in-

formanter i form av socialsekreterare jag ska intervjua. Gällande antal har jag, 

utifrån vad som förefallit var ett rimligt antal utifrån det utrymme som jag har till 

mitt förfogande i denna uppsats, valt att intervjua fem socialsekreterare, som till-

sammans representerar de båda respektive socialtjänstkontoren och kommunerna. 

När det gäller urvalet av vilka socialsekreterare som ska ingå i undersökningen 

delar jag Eriksson-Zetterquists och Ahrnes tankar i det de här beskriver om att det 

när det gäller att inom organisationer välja ut informanter för att undvika att urva-

let är manipulerat på något vis, är det bästa om intervjuaren på egen hand slump-

mässigt får välja ut informanter från en personalförteckning istället för att de väljs 

ut av någon i ledningen för organisationen.64 I likhet med det sistnämnda talar Jan 

Trost i boken Kvalitativa intervjuer om risken med att intervjuaren har en nyckel-

person genom vilken denne får kontakt med intervjupersonerna och som kan styra 

urvalet åt intervjuaren. Denna nyckelperson innebär någon som känner eller har en 

personlig kontakt med informanterna och som genom denna kan göra det lättare 

för intervjuaren att få kontakt med personerna ifråga och att få dem att ställa upp 

på en intervju. Om nyckelpersonen, som även kan benämnas gate-keeper, får göra 

urvalet menar Trost att det kan bli en skevhet i resultatet i det att nyckelpersonen 

då kanske väljer ut de personer som denne tänker är ”intressanta”, ”innehar stor 

kunskap” eller ”har tydliga synpunkter”.65 I fallet med min uppsats har jag för en 

                                                 
63 Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) (2011) Handbok i Kvalitativa Metoder, s. 23-25. 
64 Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) (2011) Handbok i Kvalitativa Metoder, s. 42. 
65 Trost, J. (2005) Kvalitativa Intervjuer, s. 119. 
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första kontakt med informanterna använt mig av en nyckelperson i form av en 

personlig kontakt till mig som i sin tur har kontakter med socialsekreterare inom 

båda de socialtjänstkontor och kommuner jag ämnar undersöka, och som muntlig-

en och på ett mer informellt sätt frågat alla i hela arbetsgrupperna om de skulle 

vilja vara informanter för min studie. Dock har jag gällande urvalet av enskilda 

informanter, för att undvika de risker som såväl Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

som Trost pekar på, inte låtit min gate-keeper styra urvalet. Urvalet har i enlighet 

med vad Eriksson-Zetterquist förespråkar skett i och med att jag av min nyckel-

person fått listor med namn på alla socialsekreterare på de respektive socialtjäns-

terna som arbetar med barnavårdsutredningar, och bland vilka jag själv utan någon 

förhandskunskap om någon av dem slumpmässigt valt ut fem av dem från dessa 

listor. 

    

Etiska riktlinjer och överväganden 

De etiska riktlinjer och överväganden som jag för denna undersökning ser som de 

huvudsakliga är av mer allmän art och av tre olika slag. Det handlar om vad som 

benämns konfidentialitet, informerat samtycke samt forskarens roll, och där samt-

liga av dessa definieras av Kvale och Brinkmann. 

Gällande konfidentialitet handlar denna om en försäkran av informanters ano-

nymitet, såväl som privatpersoner som i deras yrkesroll, och att personen bakom 

deras utsagor inte kan röjas. I min undersökning skulle det kunna tänkas ges käns-

lig information om arbetsorganisationen, om andra kolleger eller om den egna 

informationskompetensen i utförandet av arbetet, vilket gör att konfidentialitetet 

är ytterst signifikant dels på individnivå, genom att de respektive informanterna i 

min undersökning kommer att benämnas A, B, C, D och E. Dels säkras konfiden-

tialiteten även på organisationsnivå genom att kommunernas namn ej nämns eller 

kopplas till informanterna, för att inte individerna på något vis ska riskera att bli 

sammankopplade med en viss kommun och dess socialtjänst. All denna informat-

ion om försäkran av konfidentialiteten och anonymiteten kommer skriftligen och 

formellt via ett informationsbrev, som i uppsatsen återfinns som Bilaga 2, att ges 

till informanterna före intervjun.66 

När det gäller informerat samtycke innebär detta att informanterna i förväg in-

formeras om exempelvis undersökningens syfte och innehåll, om att de är försäk-

rade anonymitet, om vilka som kommer att kunna ta del av uppsatsen samt att de 

innehar rätten till att avbryta och lämna intervjun och hela deltagandet i studien 

när som helst. Informationen och möjligheten för informanterna att försäkra att de 

                                                 
66 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den Kvalitativa Forskningsintervjun, s. 88-89. 
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tagit del av denna och att de går med på att delta i studien, kommer i min uppsats 

att ske via det ovan beskrivna informationsbrevet där informanterna även har möj-

ligheten att skriftligen underteckna sitt samtycke.67 

I fallet med forskarens roll talar Kvale och Brinkmann bland annat om vikten 

av att jag som forskare till exempel är medveten om de ovan beskrivna etiska rikt-

linjerna. Men det handlar även exempelvis om att gällande själva tillvägagångssät-

tet och utvinnandet av empiriskt material vara så saklig och opartisk som möjligt i 

en kvalitativ undersökning i tolkningarna av informanternas utsagor och att upp-

rätthålla en professionell distans till dem och försäkra forskningens oberoende. 

Det handlar också om att i så hög grad som möjligt säkra den vetenskapliga kvali-

teten på den kunskap som utvinns i studien genom kontinuerlig validering av 

denna gällande att det undersöks som verkligen avses undersökas. Förutom detta 

att även detaljerat beskriva tillvägagångsättet och uppvisa transparens gällande 

dess procedurer och säkra studiens reliabilitet, det vill säga att utvinnandet av 

empiriskt material är så väl beskrivet att samma procedur ska kunna göras om på 

samma sätt av en annan forskare i en annan studie; något som jag ämnar utföra 

under följande rubrik.68 

Tillvägagångssätt och empiriskt material 

 

Efter att det ovan beskrivna urvalet av informanter hade gjorts, tog jag kontakt 

med var och en av dem. Även denna kontakt togs via min nyckelperson och gate-

keeper, genom vilken informanterna bestämde tid och plats för intervjun. I sam-

band med denna träff mellan min nyckelperson och informanterna förmedlades 

även det ovan nämnda informationsbrevet som informanterna ombads att läsa ige-

nom inför intervjun. Var och en av informanterna ombads även skriva under och 

medge att de tagit del av informationsbrevet, samt medge sitt samtycke gällande 

deltagandet i intervjuundersökningen och dess villkor. Det som en formell, skrift-

lig försäkran vid sidan av den mer informella muntliga överenskommelsen gäl-

lande intervjuerna. Informanterna ombads att sedan ta med denna underskrivna 

blankett gällande det informerade samtycket till träffen för intervjun. 

I samband med att tid och plats för intervjuerna bestämdes med var och en av 

informanterna, framkom olika önskemål om plats för intervjun. Två av informan-

terna upplevde det som mer passande att intervjun skulle hållas på arbetsplatsen, 

medan de tre övriga föredrog att intervjun skulle ske i hemmiljö utanför arbets-

platsen. Utifrån informanternas respektive önskemål om tid och plats utfördes 

                                                 
67 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den Kvalitativa Forskningsintervjun, s. 87-88. 
68 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den Kvalitativa Forskningsintervjun, s. 90-91. 
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vidare själva intervjuerna. Samtliga intervjuer skedde enskilda, med var och en av 

informanterna för sig. 

När mötena med informanterna vidare väl skedde i samband med intervjun, 

inleddes varje träff med att informanterna muntligen och på ett mer sammanfat-

tande sätt återigen informerades av mig gällande villkoren för intervjun. Jag upp-

repade att intervjun skulle spelas in med en diktafon, samt att informanterna när 

som helst hade möjlighet att ta en paus i intervjun eller att när som helst avbryta 

denna helt och hållet och så även deltagandet i studien i sin helhet. Samtliga in-

formanter medgav muntligen, vid sidan av det skriftliga informerade samtycket, 

återigen sitt samtycke till deltagandet samt att de var införstådda med vad som 

skulle gälla för intervjun och för deltagandet i studien. Därefter påbörjades själva 

intervjuerna. 

Vid intervjuerna, som var och en tog mellan 35-55 minuter, utgick jag i grun-

den i varje enskilt fall från de fasta frågorna som återfinns i Bilaga 1. Dock gjor-

des detta med en flexibilitet som tillät mig att följa upp svaren på frågorna med 

nya frågor som inte var fastställda från början. En stor del av det empiriska inter-

vjumaterialet uppkom i och med dessa icke på förhand fastställda uppföljningsfrå-

gor. De ursprungliga fasta frågorna omformulerades och förenklades även i vissa 

fall vid behov för att öka förståelsen hos informanten gällande frågans innebörd. 

Gällande frågan om sökning, värdering användning av information, fanns i vissa 

fall behovet av att dela upp denna i flera delfrågor om var och en av dessa inform-

ationspraktiker. Det för att informanten skulle kunna urskilja att frågorna är sepa-

rata samtidigt som de är sammanhörande i en helhet. Vidare kom även ordningen 

på de fasta frågorna i vissa fall att kastas om under intervjuns gång. Inte minst 

skedde detta även i och med det att de olika fasta frågorna och de teman som de 

innehåller är så nära sammanhörande och sammanflätade. Det blev därför naturligt 

att en omkastning av frågorna behövdes göras i och med valet av en annan fast 

fråga som följdfråga än den som ursprungligen var tänkt som följdfråga. Det i sin 

tur i och med att informanten genom en tidigare fråga kunde komma in på en fråga 

som utifrån den fasta frågeställningen annars var tänkt att ställas i ett senare skede 

i intervjun. Alla fasta frågor kom dock att i en eller annan form, och i olika ord-

ningsmässiga konstellationer, att ställas till informanterna i intervjuerna, och inget 

av de på förhand fastställda teman togs bort under intervjuerna. Inget nytt tema 

kom under intervjuerna heller att läggas till i förhållande till de redan på förhand 

fastställda. Samtliga frågor och teman som togs upp i samtliga intervjuer med in-

formanterna, är således de som kommer att utgöra grunden för de huvudteman 

som återfinns nedan i det efterföljande kapitlet gällande analysen och resultatet. 

Dock har, som kan ses i analysen och resultatet, nya underteman till de redan på 

förhand fastställda huvudteman uppkommit och framställts i och med analysen av 

det empiriska källmaterialet. 
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Analys och Resultat 

Presentation av informanterna 

Informant A är 28 år, kvinna och har arbetat som socialsekreterare med barna-

vårdsutredningar i 3 år. Informant B i sin tur är 32 år, kvinna och har arbetat som 

socialsekreterare med barnavårdsutredningar i 8 år. Gällande informant C är hon 

33 år, kvinna och har arbetat som socialsekreterare med barnavårdsutredningar i 4 

år. När det gäller informant D är hon 26 år, kvinna och har arbetat med barna-

vårdsutredningar i 2,5 år. Informant E är 30 år, kvinna och har arbetat med barna-

vårdsutredningar i 1,5 år. 

Beskrivning av yrkesverksamheten och upplevelser av den 

evidensbaserade praktiken 

Som en introduktion och bakgrund till frågorna kring informationspraktiker och 

informationskompetens, inleddes intervjuerna med att informanterna fick beskriva 

sina arbetsuppgifter, uppdraget och ansvaret i yrkesrollen samt upplevelser av den 

evidensbaserade praktiken i deras sociala arbete. Redan i och med dessa frågor 

kom informanterna direkt eller indirekt att diskutera och redogöra för deras förhål-

lande till information. 

Informant A talar om att arbetet i grunden handlar om att inleda en utredning 

utifrån de anmälningar som inkommer till socialtjänsten. Utredningen bygger en-

ligt A bland annat på att samtala med barnen och deras föräldrar, samt med andra 

aktörer såsom skola, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen. I detta återfinns 

enligt min mening tydliga likheter med hur socionomerna i Stilgårds studie finner 

information från familjerna och referenter i form av personal från förskola, skola 

och barnavårdscentral vara av stor betydelse för utredningsarbetet.69 I slutänden 

ska utredningen enligt A leda fram till ett beslut gällande huruvida barnet ifråga 

                                                 
69 Stilgård, J. (2006) Information Inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 29-30. 
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behöver någon form av hjälp eller stöd, antingen på frivillig väg eller via LVU, 

lagen om vård av unga.  

[Arbetsuppgifterna] innebär att inleda utredning på de anmälningar som kommer in till social-
tjänsten. Och ja, de kan komma in på två olika sätt. Dels genom anmälningar då, men också 
genom att familjer ansöker om hjälp och stöd. Och då inleder vi utredning och då så jobbar 
man med utredningen. 

Utredningen bygger främst på samtal med barnen och dess föräldrar. Men det kan också 
vara samtal med personer som finns omkring, som skola eller BUP eller sjukvården. Men en 
utredning kan också innehålla att man utför observationer på barnet och familjen tillsammans. 
Utredningen ska ju då leda fram till om det är så att barnet behöver någon hjälp eller stöd. 
Och det kan ju vara både genom öppenvårdsinsatser eller att man kanske kommer fram till att 
det här barnet inte kan vistas hos sin familj längre och att man kanske får placera barnet enligt 
LVU då. Och sen så jobbet i sig som barnhandläggare innebär ju mycket också att samarbeta 
med olika insatser med sjukvård och BUP och polisen och sådant.70 

 

Att socialsekreterarens arbete på detta vis handlar om att samtal med utomstående 

aktörer i relation till socialtjänsten, såsom barn och deras familjer, samt andra ex-

terna myndigheter och organisationer, kan enligt min tolkning sägas visa på det 

som är grunden i Säljös sociokulturella teori. Det gäller det att individens hand-

lingar sker och är situerade i en social kontext och utifrån ett specifikt verksam-

hetssystem. I detta fall handlar det om att socialsekreterarens agerande utifrån den 

kunskap och de traditioner som byggts upp inom socionomprofessionen sker i 

relation till den sociala kontext som barnen, familjerna och de utomstående myn-

digheterna utgör. I och med samtalen såsom operationer befinner sig A enligt 

Säljös teori i en kommunikativ kontext i en form av samarbete kring information 

med utomstående aktörer.71 Från dessa approprierar A och hennes kolleger in-

formation som kan användas som kunskap för utredningsarbetet. Utredningen av 

dessa samtal såsom handling sker samtidigt i den fysiska kontext som socialtjäns-

tens verksamhet utgör.72 Samtalen med externa aktörer genom vilka A kan sägas 

inhämta information som underlag för utredningar och beslut om insatser, kan 

även sägas visa på att inhämtningen av information sker i ett socialt sammanhang 

enligt vad Savolainen beskriver gällande informationspraktiker. De sociala in-

formationspraktikerna i fallet med redogörelsen av A handlar dels om det i sig att 

samtalen i samband med utredningsarbetet innebär sökning av information som 

sker inom en arbetsplats kontext. Dels innebär det informationssökning som en 

form av social informationspraktik i det att inhämtningen av information sker i en 

social kontext i och med att externa aktörer i förhållande till socialtjänsten utgör 

informationskällor.73 

                                                 
70 Intervju med informant A, 2015-02-01. 
71 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 128-139. 
72 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 119-120, 135-137. 
73 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Concepts’ 

of Information-seeking Studies, s. 119-121. 
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Informant B nämner förutom det som A beskriver gällande beslut om insatser 

även att det ingår i uppdraget att utföra arbetsuppgifterna i och med utredningen 

utifrån socialtjänstlagen och på ett rättssäkert sätt. Utifrån detta menar hon att det 

handlar om att ge klienten stöd och skydd. ”Dom främsta [arbetsuppgifterna] är att 

utreda barn och ungdomars skydd och stöd enligt socialtjänstlagen, och besluta om 

olika insatser. Antingen frivilliga insatser, eller att tvångplacera barn via LVU-

omhändertagande. […] Att göra ett rättssäkert arbete.”74 Att utföra utredningarna 

på ett rättssäkert sätt och utifrån socialtjänstlagen kan enligt min mening sägas 

utgöra ett exempel på det som Säljö menar i den sociokulturella teorin gällande att 

det sociala sammanhanget sätter gränser för individens agerande handlingar eller 

praktiker. I detta fall handlar det om att socialtjänstlagen utgör en ram och sätter 

gränser för det utredningsarbete som B här talar om.75 Socialtjänstlagen kan såsom 

socialt ackumulerad kunskap på detta sätt i sin tur sägas enligt Säljös termer ut-

göra en del av det verksamhetssystem som B som socionom och socialsekreterare 

inom socialtjänsten har att förhålla sig till när hon utifrån socialtjänstlagen utför 

de handlingar eller praktiker som utredningsarbetet och arbetet med att ge klien-

ten stöd och skydd utgör.76  

Även informant C beskriver likt A hur arbetet handlar om att lyssna på klien-

terna och att inhämta information från andra myndigheter och institutioner utanför 

socialtjänsten för att kunna göra en bedömning och besluta om eventuella insatser 

för barnet. Även i denna utsaga går det enligt min tolkning således att dra tydliga 

paralleller till hur socionomerna i Stilgårds studie finner klienter och referenter 

vara en signifikant informationskälla.77 C menar vidare att uppdraget i grunden 

handlar om att se till att barnet har det bra, och att bemöta klienten med respekt. 

”Ta in information, lyssna på våra klienter och insamla information från alla olika 

håll, skola, sjukvård, olika aktörer som kan vara aktuella i klientens liv. Sen i 

slutänden fatta ett beslut och göra en bedömning och se vad vi kan bistå med.”78 

Även i det fall som C beskriver i likhet med det som A redogör för, handlar kon-

takten med utomstående aktörer för inhämtning av information om att denna sker i 

en social och kommunikativ kontext enligt Säljös teori, där den inhämtade inform-

ationen från dessa aktörer approprieras av C och hennes kolleger.79 Det gäller 

således även här att sökningen av information utgör en informationspraktik, enligt 

                                                 
74 Intervju med informant B, 2015-02-04. 
75 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 128-135. 
76 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 138-139. 
77 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 29-30. 
78 Intervju med informant C, 2015-02-04. 
79 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 135-137. 
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hur Savolainen definierar denna, för B där information inhämtas i en social kon-

text som utgörs av utomstående myndigheter.80 

Förutom att i likhet med A, B och C beskriva hur arbetet sker utifrån anmäl-

ningar som inkommer, och att utredningarna ska leda fram till att eventuellt er-

bjuda insatser, poängterar även informant D att arbetet i grunden sker utifrån soci-

altjänstlagen och LVU-lagstiftningen i och med eventuella beslut om insatser. 

Även D betonar här i likhet med B hur utredningsarbetet sker utifrån socialtjänst-

lagen och LVU-lagstiftningen. ”Ja, vi arbetar ju utifrån socialtjänstlagen. Och där 

innebär det ju att följa upp anmälningar och ansökningar som vi får, och erbjuda 

insatser till familjer. Vi har ju även LVU-lagstiftningen när vi gör utredningar och 

placerar om det behövs.”81 I det hur D betonar information i form av lagstiftningen 

påminner detta enligt min tolkning om hur informanterna i Stilgårds studie talar 

om vikten av att i utredningsarbetet förhålla sig till lagar och förordningar.82 Även 

i det som D beskriver går det att säga att de handlingar eller praktiker som arbetet 

med utredningarna innebär bestäms av vad som är möjligt i det rättsliga samman-

hang som utgör den sociala kontext som Säljö talar om inom den sociokulturella 

teorin.83 Det rättsliga sammanhanget, där exempelvis LVU-lagstiftningen ingår, 

utgör vidare enligt Säljös begrepp en del av det verksamhetssystem av ackumule-

rad kunskap som återfinns inom socionomprofessionen, och inom vilket D som 

socialsekreterare utför sina handlingar eller praktiker i form av utredningar.84 

Informant E beskriver även hon i likhet med de övriga informanterna hur ar-

betet handlar om en hel process, om att utgå från anmälningar, göra utredningar, 

och att slutligen följa upp eventuella insatser som gjorts gentemot klienten. ”Här 

har vi ju hela kedjan. Vi börjar med anmälningar och ansökningar som kommer in 

hit. Och sen gör vi utredningar, och sen har vi insatser att följa upp med.”85 Denna 

arbetsprocess kan sägas ske utifrån de socialt framtagna mål, direktiv och regler 

som finns inom socialtjänstens fysiska kontext, enligt Säljös begrepp.86 

 

Utifrån samtalet kring arbetsuppgifterna och uppdraget, leddes informanterna vi-

dare in på frågor kring att arbeta evidensbaserat och hur de upplever den evidens-

baserade praktiken. Gällande själva arbetet är det något genomgående att infor-

manterna först och främst tänker på de metoder och stöd som de använder sig av i 

det praktiska utredningsarbetet. Såväl A och B nämner här dokumentationsstödet 

                                                 
80 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Concepts’ 

of Information-seeking Studies”, s. 119-121. 
81 Intervju med informant D, 2015-02-19. 
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BBIC, en förkortning av Barnets Behov I Centrum, som ett evidensbaserat stöd för 

dokumentation i utredningsarbetet. Detta dokumentationsstöd beskrivs av infor-

manterna såsom löpandes genom hela utredningsprocessen, och att det tillämpas 

utifrån perspektivet av barnets bästa.87 En annan metod som enligt flera av infor-

manterna används i utredningsarbetet är MI, Motiverande samtal. Denna utgör en 

metod för samtal skapad utifrån KBT, Kognitiv beteendeterapi som enligt A i sin 

tur är en terapeutisk metod som inom psykiatrivetenskapen är evidensbaserad.88 

Vid sidan av dessa metoder nämner D här även ADAD, Adolescent Drug Abuse 

Diagnosis, och ASI, Addiction Severity Index, såsom evidensbaserade utrednings-

instrument som stöd i utredningar kring exempelvis drogproblematik, kriminalitet 

och hälsa hos klienten.89 

De olika metoderna kan dock endast sägas utgöra ett medel för den informat-

ion som är ämnad att inhämtas genom dem. När det vidare gäller själva inhämt-

ningen av information utifrån de tre delar som ska ingå i det evidensbaserade soci-

ala arbetet fokuserar C här mest på den del som utgörs av att inhämta uppdaterad 

forskning. Denna del av den evidensbaserade praktiken är någon som enligt C 

förefaller hamna i bakgrunden, och som i förlängningen leder till att det evidens-

baserade sociala arbetet inte kan utföras till fullo. Hon talar här om att forskningen 

är något ”som vi behöver lyfta mer, för att ständigt vara uppdaterad i det”.90 Detta 

för att det är vad som i analysen ”lyfter upp våra tankar när det gäller vad som blir 

bäst för barn”, och hon betonar just att det i utredningen ”lyfter upp och stärker 

när man också kan ta med forskning”.91 I detta resonemang kan C här sägas visa på 

ett behov för utredningen av den formella informationskällan, enligt Höglunds och 

Perssons beskrivning av vad en sådan innebär, i form av exempelvis vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. Enligt denna modell kan detta behov av den formella 

informationskällan i form av vetenskaplig forskning även sägas uppkomma i och 

med de arbetsuppgifter som C utför i form av utredningsarbetet och beslut om 

insatser, och de krav som ställs på detta gällande att tillgodose barnets behov.92 

 Gällande A, B och E belyser de i sitt resonemang än mer alla tre delarna i den 

evidensbaserade praktiken och hur de kan eller bör vägas samman.  

A beskriver här denna process under utredningens gång genom att poängtera 

att information från klienter och den egna erfarenheten utgör den mest fundamen-

tala. Hon säger att ”det allra största vad gäller evidensbaserat är utifrån sina egna 

erfarenheter. Man kanske har gjort en liknande utredning tidigare där det har varit 

                                                 
87 Intervju med informant A, 2015-02-01, Intervju med informant B, 2015-02-04. 
88 Intervju med informant A, 2015-02-01. 
89 Intervju med informant D, 2015-02-19. 
90 Intervju med informant C, 2015-02-04. 
91 Intervju med informant C, 2015-02-04. 
92 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 
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samma bekymmer.”93 Vidare menar hon att ”just i en utredning är ju också nästan 

den största delen som man lyssnar till är ju vad barnet och föräldrarna säger om 

barnets situation. Det väger ju liksom ganska tungt.”94 Vid sidan av dessa infor-

mella informationskällor, utgör enligt A kollegerna och chefen betydande infor-

mella informationskällor. Hon nämner att man under utredningens gång tar ”hjälp 

av sina egna erfarenheter, och även att man frågar kolleger, kollegers erfarenheter 

och andra erfarna kolleger. Ens chef är ju också stort stöd i ens arbete, för ofta har 

ju den mycket erfarenhet.”95 Förutom dessa källor, beskriver även A i likhet med C 

betydelsen av att även tillsammans med dem väga in forskning och att ställa sam-

man de olika informationskällorna till en helhet. Även A beskriver här i likhet 

med C behovet av den formella informationskälla, enligt Höglunds och Perssons 

definition, som den vetenskapliga forskningen utgör. Dock betonar A även att den 

egna erfarenheten samt information från klienter och kolleger, utgör majoriteten 

av informationskällorna. Att kolleger utgör en betydande informationskälla för 

utredningsarbetet gäller även för socionomerna i Stilgårds studie.96 Det förhåller 

sig på detta vis även för socionomerna i Magnussons och Magnussons studie.97 Att 

inhämta information från kolleger, klienter och sin egen expertis som profession-

ell kan enligt Höglunds och Perssons begrepp i motsats till den vetenskapliga 

forskningen sägas utgöra informella informationskällor. Dessa i form av muntlig 

kommunikation via personkontakter.98 Inhämtningen av information från kolleger-

na och chefer innebär även att informationssökning sker i en social och kommuni-

kativ kontext enligt Säljös teori, där delning av och samarbete kring information 

sker mellan A och hennes kolleger genom en process av appropriering.99 I och 

med att de delar kunskap, råd och insikter sinsemellan enligt en form av gemen-

sam expertis kan de tillsammans även sägas utgör en praktikgemenskap enligt 

Laves och Wengers beskrivning av denna.100 Att A på ovan beskrivna sätt delar 

och samarbetar kring information med kolleger och chefen visar även på att denna 

inhämtning av information sker i en social kontext och enligt Savolainens be-

skrivning av denna teori kan sägas utgöra en form av situerad informationsprak-

tik.101 Delningen av och samarbetet kring information som A beskriver kan vidare 
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liknas vid den delning som visar sig förekomma mellan forskare i Pilerots studie i 

den akademiska kontext de verkar inom.102 I likhet med sjuksköterskorna i Sundins 

studie utför socialsekreterarna i min studie i och med den muntliga delningen av 

information internt med kolleger och ledning en arbetsplatsinriktad àjourhållning. 

Det dock samtidigt som A och C talar om behovet av vetenskaplig forskning, och 

i och med detta således även behovet av mer yrkesgruppsinriktad àjourhållning .103 

I likhet med A betonar B gällande de tre delarna i den evidensbaserade prakti-

ken i första hand den egna kunskapen och erfarenheten såsom professionell, samt 

klientens utsaga, som de informationskällor som hon utgår ifrån i första hand. Hon 

menar här att fokus för henne på information enbart i form av vetenskaplig forsk-

ning var något som mer var fallet i början av yrkeskarriären och precis efter avslu-

tad utbildning. Vidare hävdar B att det fokus som under utbildningens gång låg på 

vetenskaplig forskning tenderar att allt mer kompletteras med att använda sig av 

information i form av sin egen expertis med åren och i takt med att arbetslivserfa-

renheten ökar. Hon säger att ”eftersom man har jobbat några år så har man ju även 

egen erfarenhet och egen kunskap som man använder sig av, och det är ju sånt 

som man lärt sig allt eftersom, tänker jag.”104 Denna kunskap gällande den egna 

erfarenheten menar hon har byggts upp under åren av yrkesverksamhet i form av 

kunskap inhämtat från olika former av, enligt Höglunds och Perssons termer, for-

mella och informella informationskällor. Dessa såsom vidareutbildningar, tidigare 

lästa böcker och tidigare inhämtad forskning.105 Gällande betydelsen av klientens 

utsaga såsom informationskälla, beskriver B att hon och hennes kolleger lägger 

”mycket tid på att inhämta deras uppfattning om sin situation, och även barnens, 

att dom ska vara delaktiga och få göra sin röst hörd och var en del i utredning-

en.”106 Hon säger här att det handlar ”mycket om att inhämta information kring hur 

dom tänker kring sin situation och hur dom ser på den.”107 Enligt det som B här 

säger gällande hennes upplevelser kring att fokus på vetenskaplig forskning i yr-

kesverksamheten även kompletteras med fokus på information från den egna ex-

pertisen, kan detta enligt Höglunds och Perssons begrepp sägas handla om att for-

mella informationskällor kompletteras med en informell sådan i och med den per-

sonliga erfarenheten.108 I jämförelse med sjuksköterskorna i Sundins studie handlar 

det för socialsekreterarna om att komplettera den yrkesgruppssinriktade àjour-

hållningen inom utbildningen. Dock inte i detta fall med en arbetsplatsinriktad 
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àjourhållning, utan genom en egen expertis som är uppbyggd av en yrkesgrupps-

sinriktad àjourhållning från ett tidigare skede i yrkeslivet.109 Utifrån Säljös socio-

kulturella teori kan B vidare sägas visa på att hennes ackumulerade kunskap för 

yrket i sin tur har byggts upp i och med att hon är och har varit en del av två olika 

former av verksamhetssystem. Dessa gäller dels det verksamhetssystem av acku-

mulerad kunskap i form av vetenskaplig forskning som den akademiska världen 

och socionomutbildning innefattar, och som för B tidigare utgjorde den sociala 

och fysiska kontext som hon verkade i. Dels handlar det om det parallella verk-

samhetssystem som den socialt ackumulerade kunskapen inom socialtjänstens 

yrkesverksamhet innebär och som B numera ingår i. Enligt hennes utsaga om att 

den egna erfarenheten och den egna kunskapen genom den praktiska yrkesverk-

samheten i arbetslivet har kommit att komplettera den vetenskapliga kunskapen 

inom utbildningen gällande utredningsarbetet, kan B således sägas vara en del av 

två olika men nära sammanhörande verksamhetssystem inom socionomprofess-

ionens övergripande verksamhetssystem.110 

I likhet med A och B ger även E tydligt uttryck för ambitionen om att sam-

manföra de tre delarna i den evidensbaserade praktiken till en helhet. Hon poäng-

terar dock att detta sammanvägande kan se olika ut beroende på vilken typ av 

ärende eller person som det gäller. Detta knyter E samman med ett mer övergri-

pande perspektiv på det evidensbaserade sociala arbetet. Gällande den allmänna 

synen på att arbeta evidensbaserat, förutom det rent praktiska arbetet med det, är E 

även den av informanterna som allra tydligast ger uttryck för denna. Hon säger: 

”Jag tror verkligen på det evidensbaserade, att man ska utnyttja det. Men av olika 

anledningar är det kanske inte alltid möjligt fullt ut. Och ibland blir det jättevik-

tigt. Kanske framför allt om det är ett specifikt problemområde som man hamnar 

i. Att vi behöver veta mer om det här.”111 Det som E ger som exempel på ett sådant 

specifikt problemområde är om en utredning gäller barn som blivit sexuellt utnytt-

jade. I ett sådant fall menar hon att det är tydligt att utredningen behövs stärkas 

med referenser till forskning, på ett sätt som jag menar kan liknas vid sjuksköters-

kornas yrkesgruppssinriktade àjourhållning i Sundins studie.112 Det förefaller av 

E:s utsaga att hon upplever att behovet av denna och referenser till vetenskaplig 

forskning blir större ju mer komplicerade och ansvarstyngda ärendena är. På ett 

liknande sätt talar informanterna i Stilgårds studie om att behovet av fackinform-

ation blir större i och med ett ärende som är av en ny art och som socialsekrete-
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raren inte har någon tidigare erfarenhet av.113 En av informanterna i Stilgårds stu-

die nämner här i likhet med B ett fall med ett barn som blivit sexuellt utnyttjat 

såsom exempel. Även om det inte framgår av B:s redogörelse att det måste gälla 

en helt ny form av ärende, delar hennes redogörelse enligt min tolkning likheten 

med beskrivningen av socionomen i Stilgårds studie i det att det av båda framgår 

att en ökad komplexitet i ärendet kräver att utredningen legitimeras med mer utav 

vetenskaplig forskning. Det framgår vidare av B:s redogörelse att det är just refe-

renser till forskning som hon i allra högsta grad förknippar med evidensbaserat 

socialt arbete, även om hon även visar goda insikter i att den egna expertisen och 

klientens utsagor också ingår som viktiga beståndsdelar. I sin redogörelse visar 

hon likheter med B i sitt tänkande och perspektiv. Det när det gäller att utifrån 

idén om ett evidensbaserat socialt arbete jämföra och värdera olika informations-

källor sinsemellan, och detta i sin tur utifrån de behov av information som ställs 

utifrån utredningen ifråga och som kan variera mellan olika utredningar. 

Behov, sökning och användning av information 

Informationsbehov 

 

När det gäller behovet av information är det något genomgående bland informan-

ternas utsagor att de finner detta behov vara stort, och det av olika former av in-

formation. 

A talar här om att hon och hennes kolleger är i ”väldigt stort behov av olika 

typer av information. Och jag tror egentligen att vi tar till oss ganska mycket in-

formation i det vardagliga arbetet mer än vad man tror att man gör.”114 Hon menar 

att behovet av information finns på alla tre planen i den evidensbaserade mo-

dellen. A säger också att behovet skulle behöva tillfredsställas bättre för att en 

utredning av högre kvalitet och bättre bedömningar av barnens situation skall 

kunna ske. Hon menar att det i förlängningen skulle leda till att de därmed skulle 

vara mer evidensbaserade. Gällande det stora behovet beskriver A här hur inform-

ationsinhämtningen från kolleger och andra myndigheter och professionella är 

stort, men att den skulle behöva vara ännu större. Hon säger: ” [a]lltså vi pratar ju 

mycket med varandra, och utbyter liksom kunskap med varandra. Men sen så 

samarbetar man ju även med läkare, polis, psykiatri och skola, och därifrån får vi 

ju mycket information som vi kan använda i utredningen.”115 Här menar jag att det 
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går att dra en parallell till hur informanterna i Stilgårds studie framhäver informat-

ion från referenter och kolleger som betydande.116 Redan i nuläget sker inhämtning 

av information således i hög grad genom samarbete med kolleger och utomstående 

aktörer enligt en process av appropriering i en form av social och kommunikativ 

kontext enligt Säljös teori.117 Delningen av information mellan kolleger sker på 

detta vis i enlighet med den arbetsplatssinriktad àjourhållning som förekommer 

bland sjuksköterskorna i Sundins studie.118 Informationssökning sker i och med 

detta även i hög grad som en form av socialt situerad informationspraktik enligt 

Savolainens beskrivning av denna.119 Utifrån målet om att utföra ett utredningsar-

bete av tillräckligt hög kvalitet och som är tillräckligt evidensbaserat, förefaller A 

dock se att den sociala inhämtningen av information i den kommunikativa kontex-

ten skulle behöva ske i än högre grad. Hon säger här vidare att ” [a]lla myndighet-

er man har kontakt med, alla är väldigt överbelastade med arbetsuppgifter. Att 

hade vi haft mer tid för att samverka och utbyta information så hade det ju gett 

väldigt mycket mer kunskap.”120 I detta nämner A att hon upplever att det förutom 

tiden inte heller i tillräckligt hög grad finns tillräckligt med plats, i form av olika 

fora, eller engagemang för en sådan samverkan för delning av information mellan 

professionella och olika yrkesverksamma i de olika myndigheterna. Förutom att 

inhämtningen av information från andra professionella skulle behöva bli bättre, 

beskriver A hur det även skulle behövas mer tid till samtal med klienter, inte 

minst med barnen. Även i detta fall tycks hon se att den socialt baserade inhämt-

ningen av information såsom informationspraktik, enligt Savolainens beskrivning 

av en sådan, när det gäller samtal med klienter är otillräcklig för att utredningar av 

tillräckligt hög kvalitet och som är fullständigt evidensbaserade ska kunna utfö-

ras.121 Inte heller gällande inhämtning av information från klienter i form av ap-

propriering sker denna enligt A:s upplevelser i tillräckligt hög grad i en kommuni-

kativ kontext enligt Säljös begrepp.122 Framför allt menar A dock vidare att det 

allra största behovet är det gällande att inhämta information i form av vetenskaplig 

forskning. Hon talar här om behovet av att ”mer ta del av den akademiska inform-

ationen eller liksom från forskarvärlden.” Hon säger här även att inhämtandet av 

uppdaterad vetenskaplig forskning inte hålls aktiv på arbetsplatsen, annat än ge-

nom endagarsföreläsningar och utbildningar som hålls endast vid enskilda till-
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fällen någon gång ibland. I förlängningen menar A att detta behov skulle behöva 

uppfyllas då det skulle vara av godo för såväl handläggare som klient. ”[J]ag tän-

ker att det blir en bättre utredning och en bättre helhetsbild av hur det här barnet 

har det, och hur vi kan hjälpa det här barnet.”123 A menar även att uppfyllandet av 

behovet, exempelvis genom att ha tid att läsa en forskningsrapport som problema-

tiken i det specifika ärendet bygger på, i en ytterligare förlängning skulle leda till 

att utredningarna skulle bli mer evidensbaserade. Det genom en form av yrkes-

gruppssinriktad àjourhållning i likhet med den sjuksköterskorna i Sundins studie 

utför.124 I praktiken handlar det om att skapa en bättre situation för klienten, men 

även om att A som handläggare ska kunna känna sig tillfreds med att ha utfört 

utredningen och beslut om insatser för klienten på ett tillräckligt bra sätt för klien-

ten. I denna process handlar det om att kunna inhämta en tillräckligt hög grad av 

information från samtliga tänkbara informationskällor, såväl formella som infor-

mella, interna som externa.125 

Det skulle ju absolut bli mer evidensbaserat. För nu blir det ju mer det här att man bara går på 
rutin, att man bara går på sina egna erfarenheter, och det är ju en så liten del av allt liksom. 

Och jag tror att det skulle bli mer evidensbaserat och ge mer en bättre utredning för barnet. 
Men det skulle också ge en mer trygghet för oss handläggare i dom besluten man fattar, att 
man känner att man faktiskt har fattat rätt beslut. Att antingen avsluta utredningen, eller att 
man ger barnet någon hjälp. Att man känner det här med att man verkligen har gjort allt. Att 
jag har kunnat ta del av forskning, att jag har kunnat prata med mina kolleger, att jag har kun-
nat samla information från alla de personer och myndigheter som känner barnet. Så det är 
både för ens egen skull och för barnets.126 

 

Att A ser ett stort behov av att ha möjlighet att inhämta en större mängd informat-

ion från samtliga av de källor som ingår i den evidensbaserade modellen, visar 

enligt min tolkning på att inte endast arbetsuppgifter i sig ger upphov till informat-

ionsbehov. Det är således inte endast utredningsarbetet i sig självt som initierar 

behovet. Bakom själva utredningen återfinns även målet om att uppfylla kravet på 

att utredningen ska vara evidensbaserad, vilket innebär att den evidensbaserade 

modellen kan sägas vara det som ursprungligen initierar behovet.127 A kan samti-

digt med sin beskrivning sägas visa på att en utvärdering görs gällande om in-

formationen som inhämtas är tillräcklig för att utredningen ska uppfylla målet om 

att vara evidensbaserad. Hon konstaterar att den inte är det och att brist på tid 

hindrar henne och hennes kolleger från att inhämta tillräckligt mycket information 

från de olika källorna. Det handlar dock i fallet med A inte om tidsbrist för själva 
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analysen av informationsbehovet utan om brist på tid för själva informationssök-

ningen, och som leder till utfallet att mer information egentligen hade behövts. 

Här går det att dra tydliga paralleller till hur även informanterna i Stilgårds studie 

upplever tidsbrist som ett stort hinder i att söka och använda fackinformation i 

utredningarna.128 Detsamma gäller för socionomerna i Magnussons och Magnus-

sons studie, där bland andra en av dem uttrycker en önskan om att fullt ut kunna 

söka den bästa tillgängliga, evidensbaserade kunskapen genom att få mer tid över 

för detta göromål.129 

      B visar i det hon säger i likhet med A på vikten av information för utredning-

arna. Hon säger dock inte endast att informationen behövs för att göra bättre ut-

redningar av högre kvalitet, utan menar att information är grunden för att kunna 

göra en utredning överhuvudtaget och att det genomsyrar hela utredningsarbetet. B 

säger att ”vi har ju hela tiden behov av information och att inhämta information. 

För om man tänker att vi inte inhämtar information från våra klienter, då har vi ju 

ingen utredning att skriva.”130 B beskriver efter detta att de som socialsekreterare 

även är i stort behov av information från andra utomstående, såsom förskolan och 

skolan, men även från forskning och lagstiftning. I likhet med i fallet med klienten 

som informationskälla, säger B även här att ”om vi inte hade forskning, ingen 

kunskap, ingen kompetens, kan vi ju inte skriva våra utredningar, så det är jätte-

viktigt.”131 Vidare menar B att det är så viktigt att det i grunden är en fråga om 

rättssäkerhet. Hon menar här att det inte blir någon rättssäker utredning av barnets 

behov om man inte inhämtar information och den bästa tillgängliga kunskapen. B 

säger att de som socialsekreterare har ”väldigt mycket krav, vi ska utreda inom 

vissa tider, vi måste göra utredningarna på ett visst sätt. Och då tänker jag att om 

vi inte har den aktuella kunskapen och information så blir det inga rättssäkra ut-

redningar.”132 Även en av informanterna i Magnussons och Magnussons studie 

beskriver just vikten av tillräcklig information för att även familjebehandlingar, i 

likhet med barnavårdsutredningar, ska vara rättssäkra och att bristen på rättssäker-

het på grund av bristen på information gör att familjebehandlingsarbetet försämras 

och påverkar klienterna på ett negativt sätt.133 Vidare hävdar B i likhet med denna 

redogörelse att de negativa konsekvenserna av en icke rättssäker utredning utifrån 

bristfällig information kan bli mycket stora och allvarliga, detta såväl för klienten 

som för socialtjänsten:   
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Dels kanske det blir det här att vi missar saker, att vi inte kan göra en tillräcklig bedömning av 
vad ett barn behöver, vad det är för typ av insatser som dom behöver. Och det tänker jag ju 
också utifrån klientens och barnets situation, så kan ju det få oerhörda konsekvenser. 

Dels att vi inte kan erbjuda det som dom behöver, men också att vi inte kan agera. Vi säger 
att ett barn skulle behöva placeras och vi inte har tillräckligt mycket med information, och vi 
inte har gjort en tillräckligt bra utredning, så kan det ju bli jättestora konsekvenser för den det 
berör. 

Sen i sig blir det ju också konsekvenser rent generellt i socialtjänstens arbete. Vi är ändå en 
myndighet, vi jobbar med myndighetsutövning, och man ska kunna känna att man kan komma 
till oss och känna att det här bedrivs ett arbete på ett rättssäkert sätt.134 

Gällande vad som enligt B:s utsaga initierar informationsbehovet, visar B enligt 

min mening här på att det handlar om att uppfylla kravet på rättssäkerhet som det 

yttersta behovet som i sin tur kopplas till det vidare behovet av information för 

utredningarna. Kravet på rättssäkerheten är således nära sammanhörande med ut-

redningsskrivandet som arbetsuppgift och handling eller praktik enligt Säljös te-

ori, och kan således likt den evidensbaserade modellen sägas vara ett ursprungligt 

och övergripande behov bakomliggandes informationsbehov i själva utredningsar-

betet. Enligt Säljös teori kan utredningsarbetet som B beskriver sägas ingå i en 

större social kontext där det rättsliga verksamhetssystemet och de samhälleliga 

lagarna utgör en del av socialtjänstens och socionomprofessionens verksamhetssy-

stem utifrån vilket socialsekreterarens handlingar styrs. Dessa handlingar kan en-

ligt B:s utsaga på detaljnivå röra sig om operationer i form av att inhämta inform-

ation för att kunna bedöma huruvida ett barn ska omhändertas från sina föräldrar 

och omplaceras.135 I likhet med A visar även B på hur hon utvärderar utfallet av en 

icke rättssäker utredning utifrån bristfällig information, och att konsekvenserna av 

detta blir allvarliga i det att det exempelvis görs en felbedömning i vilken form av 

insats som är nödvändig för klienten. 

       I likhet med informant A respektive B uttrycker även D att hon upplever att 

det finns ett stort behov av information i arbetet med barnavårdsutredningar. Hon 

betonar speciellt behovet av att ständigt inhämta uppdaterad information, exem-

pelvis gällande ny forskning. Detta i likhet med sjuksköterskornas yrkesgrupps-

sinriktade àjourhållning i Sundins studie.136 ”Det kan vara ämnen som är aktuella 

just nu, En föreläsning om drogen Spice. Väldigt mycket som är centralt just nu 

där vi ser trender hos våra ungdomar och sådär.”137 Behovet av uppdaterad inform-

ation menar D även är stort gällande lagstiftningen där det varje år kommer nya 

ändringar i lagen som kan beröra verksamheten med barnavårdsutredningar. Även 

nya rättsfall kopplade till området för problematik kring barn och familj, menar D 

att de som socialsekreterare är i ständigt behov av. Här är rättsdatabasen JP Social 
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Net enligt henne ett bra verktyg för att uppdatera sig i och inhämta sådan informat-

ion via nyhetsbrev som skickas ut via en tjänst kopplad till databasen i vilken do-

mar i enskilda rättsfall uppvisas. ”Om man ska göra ett beslut om något, och om 

man är osäker på om det kommer att hålla eller inte. Då kan man gå in och kolla 

på när det blivit avslag tidigare, i en domstol till exempel.”138 Även om D upplever 

att tillgången till information om rättsfall och domar är god, menar hon att det 

samtidigt finns ett stort behov av att inhämta evidensbaserad forskning; ett behov 

som i nuläget inte uppfylls på ett tillfredställande sätt. Hon talar här om ”beprövad 

forskning där man liksom, ja men att den är evidensbaserad och så. Allt man får 

till sig är ju inte det. Men där känner jag att det skulle man behöva.”139 Att detta 

behov inte tillfredsställs menar D beror på tidsbrist. ”Men tiden till att grotta ner 

sig i något speciellt och så den finns liksom inte, tyvärr. Men visst finns det behov 

av mer information av den arten.”140 I det som D beskriver framgår att den analys 

av informationsbehovet som utredningsarbetet leder till, för henne handlar om att 

göra en analys kring hur väl uppdaterad informationen är. Det handlar för D såle-

des inte endast om ett behov av information sig, utan även om behovet att den ska 

vara uppdaterad för att en korrekt analys och bedömning i utredningen av klien-

tens behov ska kunna göras. Denna beskrivning av D påminner om hur flera av 

informanterna i Stilgårds studie upplever att det inte endast är brist på informat-

ion, utan att den information som väl finns tillgänglig är föråldrad, som utgör ett 

hinder i utredningsarbetet. De visar på detta behov av uppdaterad information ge-

nom om att tala om behovet av att ersätta föråldrade böcker innehållandes veten-

skaplig forskning på arbetsplatsen med uppdaterade sådana.141 Dock finns vidare 

inte tiden för att fördjupa sig i att ständigt söka fram uppdaterad information, en-

ligt D. I likhet med i fallet gällande redogörelsen av A, återfinns även här tidsbris-

ten som en barriär. Detta dock inte gällande själva analysen av informationsbeho-

vet, vilken är vad D gör i just detta. Det gäller istället att tiden inte finns för själva 

informationssökningen och för den yrkesgruppssinriktade àjourhållningen enligt 

Sundins begrepp.142 

Det behov av information som A, B och D menar är stort generellt, poängterar 

C även är speciellt stort och viktigt i vissa utredningsfall som är av mer komplex 

art. ”För vi kan alla landa där att vi har lätta ärenden där allt flyter på och man 

behöver inte så mycket, men det är ju också dom här ärendena när det blir svårt, 

och där man också inte vet hur man ska tänka.”143 Gällande dessa svårare fall säger 
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hon att ”där behöver man varandras expertis i det, få input och få andra sätt att se 

på det. Och inte bara från kolleger, utan från andra myndigheter.”144 C betonar här 

ännu mer vikten av att inhämta information från kolleger och andra professionella 

utifrån deras respektive ackumulerade kunskaper, och där hon beskriver hur denna 

inhämtning sker via behandlingskonferenser och handledningstillfällen där kolle-

gerna går igenom enskilda ärenden med varandra. Detta i likhet med den arbets-

platsinriktade àjourhållningen bland sjuksköterskorna i Sundins studie.145 ”Alla vi 

som jobbar med detta skaffar ju sig erfarenheter i möten med klienter som kan 

vara bra för andra att ta del av, så att dom kan bli hjälpta i att tänka vidare.”146 I hur 

C här beskriver hur signifikant inhämtningen av information från informella, in-

terna och externa informationskällor är, såsom från kolleger och utomstående 

professionella, framgår vikten av den sociala kontexten för inhämtningen av in-

formation för henne som socialsekreterare. Behandlingskonferenserna och hand-

ledningstillfällena som C nämner kan här enligt Säljös begrepp sägas utgöra kom-

munikativa kontexter där delning av och samarbete kring information sker enligt 

en process av ömsesidig appropriering.147 Delningen av information mellan soci-

alsekreterarna kan liknas vid den delning som återfinns bland flera studier inom 

tidigare forskning. Inom området för socialt arbete visar resultatet i studien av 

Harrison m.fl. att det här på ett liknande sätt förekommer delning av information 

muntligen mellan kolleger i hög grad.148 I Magnussons och Magnussons studie av 

socialsekreterare som arbetar med familjebehandling återfinns även här i hög grad 

muntlig delning av information mellan kolleger.149 Även bland socionomerna som 

arbetar med barnavårdsutredningar i Stilgårds studie förekommer det i betydande 

omfattning delning av och samarbete kring information mellan kollegerna.150 Utan-

för forskningen kring det sociala arbetet kan den delning av information som åter-

finns bland informanterna i min studie liknas vi den delning av information som 

förekommer bland designforskarna i den akademiska kontexten i Pilerots studie 

och som även bland dem sker i hög grad muntligen i och med exempelvis konfe-

renser och möten.151 Inhämtningen av information sker på detta sätt även som en 

informationspraktik enligt Savolainens beskrivning av en sådan i det att inhämt-

ningen av information sker i en social kontext där individen tar del av information 
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i samspel med andra individer och bygger upp sin egen kunskap och kompetens 

genom deras respektive kunskaper och kompetenser.152 I och med den sociala del-

ning som sker under behandlingskonferenser och handledningstillfällen gällande 

de kunskaper, insikter och råd som var och en av socialsekreterarna besitter, visar 

detta på att C och hennes kolleger tillsammans utgör en praktikgemenskap enligt 

Laves och Wengers teori.153  

Informationssökning och informationsanvändning 

 

Även om C ovan gällande informationsbehov beskriver att en större inhämtning 

av information för barnavårdsutredningarna sker i och med kolleger och andra 

professionella, menar hon när jag ställer frågor om i vilken grad som information 

söks och används bland henne och hennes kolleger, att det här generellt finns bris-

ter och ytterligare behov. Mycket menar hon beror på tidsbristen i arbetssituation-

en som leder till att snabbaste möjliga väg till information söks. ”I mycket i vårt 

jobb, när man sitter och skriver, så tänker man ’men vänta lite jag hade ju ett lik-

nande ärende tidigare’, så går man tillbaka till det och klistrar in lite och så.”154 

Dock menar hon att även detta i slutänden kan bygga på vetenskaplig information, 

om än som en form av andrahandskälla. Det skulle i detta fall enligt Sundins be-

grepp handla om en form av indirekt yrkesgruppssinriktad àjourhållning genom 

den arbetsplatsinriktade àjourhållningen.155 Hon säger att ”då kan det vara forsk-

ning man fått med sig där, eller kunskap som man hämtat in. Men jag tänker att 

där behöver vi bli bättre.”156 C menar vidare att det behöver bli bättre just gällande 

att införliva mer av vetenskaplig forskning i utredningarna, enligt en form av yr-

kesgruppssinriktad àjourhållning.157 Det för att det stärker analysen och att ”det 

ger en bättre tyngd”, och som hon menar behövs inte minst i de tyngsta fallen där 

det handlar om att som djupast tränga in i barnets och familjens liv i och med be-

slut om att omhänderta ett barn enligt LVU. ”Jag tänker att i dom fallen vi behö-

ver ansöka om LVU. Jag tror att våra tankar och vad vi står blir mer tydligt om 

man också ta in forskningen som styrker det man säger och skriver.”158 Enligt C:s 

utsaga är det återigen tidsbristen som utgör ett hinder. Det även här när det gäller 

att söka fram information. C talar här om att det utifrån arbetssituationen handlar 
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om att leta upp den snabbaste vägen till information. I det att informationssök-

ningen ska vara så lite tidskrävande som möjligt, menar C vidare att det dock blir 

brister gällande valet av informationskällor. I denna process menar hon att infor-

mell information från den egna erfarenheten och information och som bygger på 

tillgänglighet och förtrogenhet, hamnar i förgrunden. Det på bekostnad av den 

formella informationen i form av vetenskaplig forskning inhämtad genom en yr-

kesgruppssinriktad àjourhållning.159 Denna som enligt C:s beskrivning i mer kom-

plexa fall kan ge en större tyngd till utredningen och därmed innebär informat-

ionskällor av en större trovärdighet och kvalitet i utredningsfall som dessa.160 I C:s 

resonemang gällande att ”klippa och klistra” information i och med tidsbristen, 

återfinns enligt min tolkning en tydlig koppling till det som Magnusson och Mag-

nusson i sin studie beskriver hur informanterna i denna visar på att deras kun-

skapsinhämtning sker ad-hoc på ett icke systematiskt och slumpmässigt sätt i och 

med att den del av den evidensbaserade praktiken som innefattar att söka veten-

skaplig kunskap till stor del utesluts i och med tidsbrist.161 Även om likheterna 

med C:s redogörelse är stora gällande just hur tidsbristen påverkar sökning av 

vetenskaplig information på ett negativt sätt, vill jag i motsats till vad som anges i 

Magnussons och Magnussons studie hävda att uteslutandet av sökning av veten-

skaplig information till förmån för mindre tidskrävande informationspraktiker 

samtidigt inte nödvändigtvis behöver vara slumpmässig och icke systematisk. Uti-

från C:s redogörelse menar jag istället att de mindre tidskrävande informations-

praktikerna innehåller sin egen form av systematik. Det i så hög grad att jag här 

vill mena att det går att tala om en strategi eller metod för informationssökning i 

form av en specifik informationskompetens, som är situerad i socialtjänstens yr-

kesverksamhet och som C utvecklar i och med och anpassar till de specifika krav 

som de bristande förutsättningarna i arbetssituationen innebär. Strategin, metoden 

och informationskompetensen handlar i detta om att genom de snabbare vägarna 

till information, via den egna eller kollegernas erfarenhet, inhämta information för 

en evidensbaserad utredning så gott det går när tid inte finns för att söka veten-

skaplig information i exempelvis vetenskapliga databaser. Vidare visar C dessu-

tom på att även denna strategi eller metod i åtminstone viss mån kan leda till in-

hämtning av information som är vetenskaplig, även om den nås indirekt via mer 

informella informationskällor.162 

Det fall ovan med information som grund för beslut om omhändertagande av 

barn som C anger, kan sägas utgöra ett konkret exempel på hur information, i det 
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fallet gällande vetenskaplig forskning, kan och bör sökas och användas i samband 

med en barnavårdsutredningar. Andra konkreta exempel hämtade från det vardag-

liga, praktiska arbetet är även vad såväl informant A, B och D anger när jag ber 

dem att berätta om hur och i vad mån som de söker och använder information i sitt 

arbete. 

A ger gällande detta två olika exempel på tillfällen för informationssökning 

och informationsanvändning, där hon i respektive fall utgår ifrån såväl en yrkes-

gruppssinriktad àjourhållning som alternativt en arbetsplatsinriktad àjourhåll-

ning i likhet med sjuksköterskorna i Sundins studie.163 I det ena rörde utredningen 

ett fall kopplat till hedersrelaterat våld. Här berättar hon om hur hon inhämtade 

information via en kollega som tidigare arbetat med ett liknande fall. ”Då visste 

jag ju att en kollega hade haft ett sådant ärende för ett halvår sen då, så då gick ju 

jag mycket och pratade med henne om hur hon hade lagt upp utredningen och 

vilka frågor hon hade ställt.”164 A beskriver även hur hon inhämtade information 

via andra professionella utanför socialtjänsten. ”I det ärendet är ju till exempel 

polisen mycket inkopplad och då tar man ju hjälp av dem. De har ju en expert där 

på hedersrelaterat våld, så då pratade man ju mycket med den kvinnan där för att 

få information.”165 

I det andra exemplet som A ger gällde utredningen grav ångestproblematik 

hos ett barn kopplad till dennes familjesituation. I denna utredning menar A att 

hon behövde forskning och en vetenskaplig text till analysen. ”Jag var inne på 

Socialstyrelsens hemsida och tittade på vad de hade för artiklar och rapporter och 

så, och då hittade jag en rapport som passade till det ämne jag sökte till min ana-

lys, och då tog jag information därifrån då.”166 Efter att ha angivit detta andra ex-

empel, vill A dock poängtera att det endast är i undantagsfall som expertis i form 

av vetenskaplig forskning aktivt söks, och framhäver återigen det som hon talade 

om gällande informationsbehov. Det gäller att hon upplever att skrivandet av ut-

redningar ofta sker rutinbaserat utan någon omfattande informationssökning utan-

för de egna erfarenheterna. ”[I] det vardagliga arbetet är det ju mycket att man 

bara på rutin liksom skriver på. Det är ju liksom mer sällan som man tar del av 

experter och att man söker upp information och sådär.”167 I det första exemplet 

gällande fallet med hedersrelaterat våld som A ger, framgår att hon i enlighet med 

Höglunds och Perssons begrepp använder sig av såväl interna som externa, infor-

mella informationskällor i förhållande till organisationen. Detta i och med att så-

väl kolleger i form av andra socialsekreterare inom socialtjänsten, som profession-

ella från andra myndigheter och institutioner genom samtal konsulteras vid in-
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formationssökningen. I det andra fallet med ångestproblematiken hos barnet är det 

istället skriftliga och formella källor, enligt Höglunds och Perssons termer, i form 

av vetenskaplig forskning som används för utredningen. Det även om det som A 

beskriver sker endast i undantagsfall och att det för det mesta är de interna, exter-

na och informella informationskällorna som konsulteras mest.168 I det första ex-

emplet som A ger framgår vidare enligt min tolkning även att inhämtningen av 

information sker som en form av informationspraktik i en social kontext, enligt 

Savolainens beskrivning av hur en sådan sker.169 Det i och med att såväl kolleger 

som utomstående professionella konsulteras, och att det här sker en delning av och 

samarbete kring information mellan individer. Det sker även enligt Säljös termer 

en appropriering genom inhämtning av information i en social, kommunikativ 

kontext i och med hur samarbete kring och delning av information sker mellan A 

och hennes kolleger samt med andra utomstående professionella.170 Detta samar-

bete kring och denna delning av information kan enligt min mening liknas vid 

samarbetet kring och delningen av information mellan kolleger såväl som utom-

stående professionella som sker i hög grad bland socionomerna i Stilgårds stu-

die.171 I Magnussons och Magnussons studie förekommer även här muntlig delning 

av information mellan kolleger och som kan liknas vid den som återfinns bland 

informanterna i min studie.172 Även Harrison m.fl. visar på en liknande delning av 

och samarbete kring information bland socialarbetarna i denna studie.173 Delningen 

kan även utanför området för forskning kring socionomer, också liknas vid den 

som återfinns bland designforskarna i den akademiska kontexten i Pilerots stu-

die.174 Sett till själva delningen av och samarbetet kring information internt mellan 

A och hennes kolleger innebär denna enligt Laves och Wengers teori även en 

praktikgemenskap. Denna handlar om att individer inom en exempelvis en arbets-

grupp utvecklar en form av gemensam expertis, genom att de delar information, 

råd och insikter sinsemellan, delar information samt delar kunskap och lärande 

tillsammans. Det exempelvis på ett sätt som A visar på när hon beskriver hur hon i 

ärendet ovan tar hjälp av en kollegas råd, kunskap och expertis som denne i sin tur 

ackumulerat genom tidigare erfarenheter av ett liknande ärende.175  
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I likhet med A, utgår D ifrån ett konkret exempel på ett utredningsfall, men 

väver samtidigt in detta i att även beskriva den allmänna utredningsprocessen mer 

detaljerat. 

Alltså grunden är ju hela tiden socialtjänstlagen, så där kollar man ju hela tiden. Vad vi måste 
göra, vad vi bör göra, och vilka krav har vi därifrån från lagen sett då. Så där är ju en inform-
ationskälla som vi följer hela tiden då. 

Sen har vi ju, vi använder ju oss av BBIC till exempel som har sina krav på vad som ska 
vara med. Så det är ju också något man använder under utredningens gång så. Sen under ut-
redningens gång söker man ju information om själva ärendet man har. Rör det till exempel 
våld så samlar jag både information från kanske litteratur eller på internet. Men också väger in 
mina egna erfarenheter, och även kollegernas, och främst ledningens eller chefernas diskuss-
ion. Alltså man bollar ju hela tiden och gör bedömningar att man gör rätt och så. Så att det är 
många delar som vägs in, information från många ställen skulle jag säga.176 

 

I detta som D beskriver, att information inhämtas från många ställen, uppvisas av 

henne att det i utredningsarbetet kan förekomma en komplex mängd av olika käl-

lor, i en form av blandning av en yrkesgruppssinriktad àjourhållning och en ar-

betsplatsinriktad àjourhållning enligt Sundins begrepp, i ett och samma ärende.177 

I det att D här som exempel nämner litteratur, kolleger och egna erfarenheter, visar 

på att det enligt Höglunds och Perssons begrepp i ett fall kan handla om inhämt-

ning av externa, formella och skriftliga informationskällor, i andra fall om interna, 

informella och personliga informationskällor.178 D framhåller även hur kollegerna, 

ledningen och chefer konsulteras i hög grad gällande insamlingen av information 

för utredningarna, och att de sinsemellan ständigt delar information i form av be-

dömningar kring vad som bör göras i ett enskilt ärende. Enligt Säljös begrepp sker 

insamlandet av information på detta sätt i en social, kommunikativ kontext i form 

av samarbete kring och delning av information mellan D och övriga professionella 

i en ömsesidig appropriering inom socialtjänstens fysiska kontext, för att hand-

lingarna och operationerna i och med utredningarna ska ske på bästa sätt.179 Del-

ningen kan utanför det sociala arbetets område liknas vid den som förekommer 

bland designforskarna i Pilerots undersökning, och som här sker bland annat 

muntligen ansikte mot ansikte i likhet med den bland socionomerna. Att social-

sekreterarna som D säger ”ständigt” delar information med varandra menar jag 

vidare kan liknas vid hur Pilerot menar att designforskarnas delning av informat-

ion sker såsom en aktivitet som är allestädes närvarande snarare än som en struk-

turerad, tidsmässigt avskild samt i förväg inplanerad arbetsuppgift.180 Inom det 

sociala arbetets sfär återfinns en liknande delning av och samarbete kring inform-

                                                 
176 Intervju med informant D, 2015-02-19. 
177 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 159-167. 
178 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 
179 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 119-120, 135-139. 
180 Pilerot, O. (2014) Design Researchers’ Information Sharing: The Enactment of a Discipline, s. 7-8, 67. 



 59 

ation via kolleger dels bland socionomerna i Stilgårds studie.181 Dels återfinns här 

likheter med den delning av information som förekommer bland socialsekreterar-

na i Magnussons och Magnussons studie.182 Även socialarbetarna i studien av Har-

rison m.fl. uppvisar på ett liknande sätt som informanterna i min studie en muntlig 

inhämtning av information via delning av och samarbete kring denna med kolle-

ger.183 Att D och hennes kolleger bollar information emellan varandra på detta sätt 

visar även på att de tillsammans enligt Laves och Wengers term ingår i en praktik-

gemenskap där kunskap, råd och insikter, i detta fall gällande bedömningar för 

enskilda utredningar, delas mellan kollegerna i en form av situerat lärande.184 I det 

att D ger uttryck för att hon på detta sätt inhämtar information från kollegernas 

expertis för utredningarna visar även på att den informationssökning hon utför 

sker i en social kontext och som en form av informationspraktik, enligt hur Savo-

lainen beskriver denna.185 

B ger inte exempel med ett konkret, enskilt utredningsfall. Hon ger istället i 

likhet med D en mer allmän men samtidigt en mer väl detaljerad beskrivning av 

hur en utredning går till, och hur information söks och används i denna. B berättar 

om hur utredningsprocessen inleds med att skriva en utredningsplan, där planering 

sker gällande vilken information som ska inhämtas och på vilket sätt, samt vilka 

kontakter socialsekreteraren ska ta i och med detta. Hon menar att denna plane-

ringsfas är nödvändig som en hjälp för dem själva som handläggare i det att de 

inte ska lägga onödig tid på att utreda sådant som inte är nödvändigt. ”Vi ska ju 

inte inhämta information som vi inte tycker är relevant utifrån den anmälan och 

den förhandsbedömning som är gjord.”186 Detta menar B även gäller för familjens 

och barnets skull, så att de vet vad socialsekreteraren kommer att utreda. När pla-

neringen sedan är gjord börjar själva insamlingsprocessen av den information som 

bedöms vara behövd. Från start till avslutad utredning beskriver B denna process 

såhär: 

Mycket av våra utredningar handlar ju om att inhämta information via utredningssamtal. Och 
det är ju både genom vårdnadshavarna, men också med barnet eller ungdomen. Men om det är 
ett mindre barn inhämtar vi ju inte information via samtal, utan då blir det ju oftast mer via 
observationer. Vi åker hem på hembesök och observerar och inhämtar information på det sät-
tet istället. Sen är det ju mycket information som finns omkring barnet. Jag tänker som för-
skola, skola, dom som träffar barnet väldigt ofta, som kan ge en objektiv bild av barnets situ-
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ation. Dom brukar vi ta kontakt med. Sen kan det finnas andra myndigheter, psykiatrin, BUP, 
sjukvården. Det kan vara polisen, det egna nätverket, som mormor och morfar. 

Och sen så sammanställer vi ju den informationen vi inhämtat när vi tänker att nu har vi 
tillräckligt mycket med information så att vi kan sammanställa utredningen. Då skriver vi ju 
ner det i det som vi kallar utredningsdokumentet. Sen så inhämtar vi information från forsk-
ning, från teorier och metoder, och analyserar det utifrån denna. Den information vi samlat in i 
utredningen ställer vi ju kontra aktuell forskning, metoder och teorier och analyserar det. Och 
sen kommer vi ju fram till en bedömning, och den bygger vi ju på den analysen vi har gjort.187 

 

Mellan den inledande fasen till den slutliga fasen av utredningsarbetet där utfallet 

av informationssökningen och analysen av detta material leder fram till en be-

dömning av beslut om insats, visar B:s beskrivning enligt min mening på att det i 

och med utredningsplanen sker en gedigen planering av vilka informationskällor 

som behövs för utredningen. Det handlar enligt Höglunds och Perssons begrepp 

om såväl informella som formella källor och även om både intern och extern in-

formation.188 Det sker även här en blandning av yrkesgruppssinriktad och arbets-

platsinriktad àjourhållning enligt Sundins begrepp.189 Det gäller exempelvis munt-

liga samtal med kolleger inom socialtjänsten som med professionella från andra 

myndigheter och institutioner utanför socialtjänsten. De informella samtalen sker 

även med klienter och deras sociala nätverk. Gällande de formella informations-

källorna representeras dessa enligt B:s utsaga av aktuell forskning och teorier. När 

det gäller de informella informationskällorna i form av muntliga samtal med kol-

leger, klienter och utomstående professionella, sker den appropriering genom 

inhämtning av information som B beskriver i en social, kommunikativ kontext en-

ligt Säljös sociokulturella teori, där delning av och samarbete kring information 

sker mellan B och individer ur hennes sociala omgivning, såväl inom som utanför 

socialtjänstens fysiska kontext. Denna socialt inhämtade information ger i sin tur 

en grund för den handling som utredningen innebär och den operation som själva 

sammanställandet av information för utredningen utgör.190 I detta sker det en del-

ning av information som jag menar liknar den som återfinns bland forskarna i Pi-

lerots undersökning.191 Delningen av och samarbetet kring information som här 

återfinns bland informanterna i min studie kan inom sfären för det sociala arbetet 

även sägas återfinnas på ett liknande sätt i en högre omfattning i flera andra stu-

dier inom tidigare forskning. Dels bland socialsekreterarna inom Magnussons och 

Magnussons studie.192 Dels bland socionomerna som arbetar med barnavårdsut-
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redningar i Stilgårds undersökning.193 Även socialarbetarna i studien av Harrison 

m.fl. innehar likt socialsekreterarna i min studie kollegerna som en betydelsefull 

informationskälla via muntlig delning av och samarbete kring information.194 En-

ligt Savolainens beskrivning av informationspraktiker kan B:s inhämtning av in-

formation sägas utgöra en informationspraktik i den bemärkelsen att den på ovan 

beskrivna vis sker i en social kontext.195 Den delning av och det samarbete kring 

information för utredningarna som enligt B sker mellan henne och hennes kolle-

ger, visar även på att de tillsammans utgör en praktikgemenskap enligt Laves och 

Wengers teori, där kollegerna löser problem tillsammans och delar kunskap och 

råd sinsemellan inom ett visst område och en specifik social kontext. I detta fall 

handlar den sociala kontexten om socialtjänsten där det lärande genom den ge-

mensamma expertisen som kollegerna enligt B delar är situerat i deras socialtjänst 

och dess yrkesverksamhet.196  

I det som B på ett övergripande plan säger gällande sökning och användning 

av information i samband med utredningsprocessen, beskriver hon hur informat-

ion från klienter, kolleger och andra myndigheter ställs mot inhämtad, aktuell 

forskning. Enligt Sundins begrepp ställs således den yrkesgruppssinriktade àjour-

hållningen mot den arbetsplatsinriktade àjourhållningen.197 Samtidigt visar de 

andra informanternas utsagor ovan, och även andra utsagor av B själv som återgi-

vits ovan, gällande upplevelser av den evidensbaserade praktiken och beskriv-

ningar av behov, sökning och användning av information i samband med barna-

vårdsutredningar, att vetenskaplig forskning endast utgör en liten del av informat-

ionskällorna. Det i förhållande till klienter, myndigheter och den egna expertisen 

och erfarenheten. Hur detta förhållande ser ut kom att framgå på ett mer fördjupat 

och detaljerat sätt när jag bad informanterna att redogöra specifikt för i vad mån 

som de söker och använder sig av vetenskaplig forskning, samt vilka informat-

ionskällor gällande denna som de konsulterar.  

A talar här återigen om att det är i låg utsträckning som vetenskaplig forsk-

ning verkligen används i utredningarna, men att den skulle utnyttjas mer. Det 

skulle med Sundins begrepp behöva ske en yrkesgruppssinriktad àjourhållning i 

högre utsträckning än vad som i nuläget utförs.198 När forskning väl används säger 
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A vidare att det ofta blir den forskning som stämmer bäst överens med det som 

man själv vill få fram i utredningen. ”Men jag menar det finns ju säkert ofta lika 

mycket forskning som säger motsatsen, så därför måste man ju vara väldigt försik-

tig med att använda forskning med för att egentligen skulle man ju behöva vara 

påläst på så mycket inom ett område.”199 A poängterar här att det således handlar 

om ett behov av att läsa in sig på vad forskningen säger i sin helhet inom ett speci-

fikt område för att den ska kunna användas på ett bra sätt och inte på ett mer 

fragmentariskt sätt ta första bästa undersökning som förefaller passa utredningen 

väl. Detta menar jag påminner mycket om hur en av informanterna i Stilgårds stu-

die talar om att hennes sökning av fackinformation tenderar att ske på ett godtyck-

ligt sätt genom ett mer slumpmässigt urval av litteratur, där det handlar om exem-

pelvis en bok som redan finns på socialtjänstkontoret eller som hon får av en kol-

lega.200 Det handlar i detta fall således inte om en aktiv, fördjupad sökning av flera 

vetenskapliga källor som kan ställas mot varandra och värderas och kritiskt grans-

kas sinsemellan, i likhet med hur A förefaller välja den första bästa vetenskapliga 

informationskälla som stämmer väl för utredningen utan att jämföra denna med 

andra vetenskapliga källor utifrån hur evidensbaserad informationen är. I den mån 

en del av forskningen ändå söks och används av A, säger hon att den av henne 

inhämtas via Google och Socialstyrelsens webbplats, och som enligt min tolkning 

förefaller utgöra databaser för den ovan beskrivna, mindre tidskrävande informat-

ionssökningen som sker bland informanterna i och med den barriär som tidsbris-

ten utgör. Det handlar om att snabbt via Google eller Socialstyrelsen söka fram 

första, bästa vetenskapliga undersökning som kan belägga det som utreds, snarare 

än att på ett mer tidskrävande sätt utföra fördjupade sökningar i vetenskapliga 

databaser, som överhuvudtaget inte finns tillgängliga om så tiden för dem hade 

funnits, och ställa de olika informationskällorna inom dessa mot varandra och 

värdera dem inbördes. Ingen forskning söks enligt A via digitala vetenskapliga 

databaser, och några digitala databaser överhuvudtaget, förutom rättsdatabasen JP 

Social Net som mycket information söks i, finns enligt henne inte tillgängliga. 

Hon säger att det dock finns tryckt litteratur innehållandes vetenskaplig forskning 

i en bokhylla på socialtjänstkontoret, men poängterar samtidigt att den generellt är 

alltför förlegad. ”Sen är det ju väldigt dåligt uppdaterat på senaste litteratur. Dom 

flesta av böckerna som står i bokhyllan i personalrummet är från 80- och 90-talet. 

Ibland köps det in någon ny bok men det är inte ofta.”201 Även i denna utsaga går 

det enligt min mening att som ovan dra en tydligt parallell till informanternas upp-

levelser i Stilgårds studie av att den vetenskapliga litteratur som finns på arbets-
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platsen tenderar att vara föråldrad.202 Det handlar således om att det för såväl dessa 

informanter som för A inte endast är ett problem för utredningsarbetet, och dess 

krav på att vara evidensbaserat enligt den senaste forskningen, att det inte finns 

tillräckligt med information. Problemet kan även ligga i att den information som 

väl finns att tillgå är förlegad och därför inte kan sägas vara evidensbaserad i jäm-

förelse med nya och mer uppdaterade forskningsrön.  

Även B, C och E berättar att JP Social Net är den enda digitala databasen som 

de har tillgång till på arbetsplatsen och som de söker mycket information i gäl-

lande rättsfall, men att inga digitala databaser innehållandes vetenskaplig forsk-

ning finns tillgängliga. Både C och B nämner i likhet med A att inhämtning av 

forskning vid behov av detta sker via internet och Google. Sökningen via dessa 

allmänna databaser förefaller som ovan nämnt ske i och med att det för socialsek-

reterarna är ett snabbare och mer tillgängligt sätt att finna information på och som 

krävs i och med tidsbristen och bristen på tillgänglighet till vetenskapliga databa-

ser. B berättar i likhet med A att det visserligen finns tillgång till tryckt litteratur 

med vetenskaplig forskning på arbetsplatsen att söka information i, men att den 

inte är tillräcklig uppdaterad, vilket med Sundins begrepp fungerar som en barriär 

för den yrkesgruppssinriktade àjourhållningen.203 ”[V]i har vissa böcker om an-

knytning och samspel och sånt i tryckt upplaga också. Men där gäller det att också 

uppdatera sig tänker jag. För många av dom böckerna vi har är ju några år gamla, 

och det uppdateras ju hela, hela tiden. Så då blir det ju ofta att man använder sig 

av internet.”204 Här framgår det även i B:s redogörelse att hon i likhet med infor-

manterna i Stilgårds studie upplever att böckerna på arbetsplatsen innehåller ve-

tenskaplig information som inte är aktuell.205 Förutom att digitala vetenskapliga 

databaser inte finns tillgängliga, tvingar även den förlegade vetenskapliga inform-

ation i tryckt form som finns att tillgå B att välja internet som ytterligare en alter-

nativ väg för att söka vetenskaplig forskning. Utifrån det som informanterna här 

beskriver, framgår det även ännu tydligare än i tidigare beskrivningar att de söker 

skriftliga och, enligt Höglunds och Perssons begrepp, formella informationskällor 

i låg omfattning. Förutom den tidsbrist som tidigare nämnts, beskriver A och även 

övriga informanter att det även handlar om brist på tillgänglighet till såväl digitala, 

vetenskapliga databaser som till uppdaterad tryckt litteratur; brister som utgör bar-

riärer i utredningsarbetet. Dessa barriärer gäller det att för en objektiv utredning 

kunna ställa vissa informella källor mot andra informella informationskällor för 

                                                 
202 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 39. 
203 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 159-167. 
204 Intervju med informant B, 2015-02-04. 
205 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 39. 
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att erhålla en större helhetsbild.206 Bristen på tillgänglighet till digitala, vetenskap-

liga databaser kan enligt Säljös sociokulturella begrepp även sägas handla om en 

brist på redskap eller verktyg. Redskap och verktyg handlar enligt Säljö om såväl 

intellektuella som fysiska resurser som utvecklats i samspel och kommunikation 

mellan individ och samhälle och mellan individer inom ett samhälle. Databaserna 

kan i detta fall sägas ha utvecklats i och med samarbete mellan professionella på 

exempelvis det teknologiska området. Själva utvecklingen av hur databaserna vi-

dare kan användas sker i sin tur i andra sociala kontexter, såsom exempelvis inom 

socialtjänsten i samband med arbetet med utredningar. I de fall som informanterna 

beskriver ingår inte dessa redskap eller verktyg i tillräckligt hög grad i socialtjäns-

tens sociala kontext för att behovet av vetenskaplig information för evidensbase-

rade utredningar av tillräckligt hög kvalitet ska kunna utföras.207 

Delning av information och samarbete kring information 

Internt mellan kolleger 

 

Av informanterna beskriver samtliga att det gällande den interna delningen av 

information mellan dem som socialsekreterare i hög grad sker utbyten, ofta och 

kontinuerligt. 

A menar i detta att kollegerna och informationen från dem under utrednings-

processen är oumbärliga när det gäller att fråga om råd eller utbyta idéer kring 

något i en utredning. Här framgår hur delningen av och samarbete kring informat-

ion kan te sig i det vardagliga arbetet. A menar att det till och med inte skulle vara 

möjligt att utföra det arbete som hon och hennes kolleger gör utan varandra. 

För jag menar, vi springer ju hela tiden in till varandra och bollar olika idéer och frågor. Och 
man skulle ju inte klara av att ha ett sånt här arbete utan sina kolleger, för vi utbyter informat-
ion med varandra hela tiden. Det sker ju i ett ständigt flöde hela dagarna. 

Och det gör ju också att man känner sig trygg. För man hör med en kollega: ’vad tänker du 
om det här och det här’, och då säger den andra att ’så tänker jag också och så har jag gjort ti-
digare’, och så kan man fortsätta sitt arbete. Och det dyker ju upp många sådana frågor stän-
digt under dagen, så man måste ha tillgång till sina kolleger och sin chef, det är den största in-
formationskällan.208 

 

A visar här enligt min tolkning att hon även upplever att det inger en trygghet hos 

henne att ha kollegerna att rådfråga, och det visar på ett behov av trygghet hos 

                                                 
206 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 
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socialsekreteraren som förefaller finnas i och med att arbetet med barnavårdsut-

redningar innebär ett stort ansvar. Att dela information med kollegerna innebär 

således även att tillsammans med dem hjälpas åt att lyfta en del av det stora ansva-

ret med utredningarna från varandras axlar. Detta menar jag vidare påminner om 

hur informanterna i Stilgårds studie upplever att kollegerna är betydelsefulla som 

bollplank och stöd i utredningsarbetet när de upplever en osäkerhet kring någon-

ting gällande detta. Det förefaller således som att socionomerna i Stilgårds studie 

såväl som socionomerna i min studie finner en betydande trygghet i att ha kolle-

gerna att kunna rådfråga i komplexa ärenden präglade av ambivalenta förhållan-

den.209 Vidare menar jag att det som A benämner som ett ”ständigt flöde” gällande 

hur delningen av information sker, även kan liknas vid det sätt som Pilerot beskri-

ver att designforskarna i hans studie delar information på, och där delningen av 

information innefattar en informationspraktik som är allestädes närvarande istället 

för att vara en tidsligt avskild och i förväg planerad aktivitet.210  

        I likhet med A talar även B om hur inhämtningen av information mellan kol-

legerna sker ofta och i hög omfattning, till och med varje dag. B menar även att 

det sker i högre omfattning än vad hon vanligtvis reflekterar över. Delningen av 

och samarbetet kring information sker enligt henne såväl med kolleger i korrido-

ren som den kollega som hon delar rum med. Hon berättar: 

Med kolleger sker det dagligen. Dels genom att vi har handledning. Vi har ju behandlingskon-
ferenser där vi drar olika ärenden och inhämtar varandras uppfattning om olika saker. 

Sen är det ju då det här dagliga, när man pratar med kolleger i korridoren. Jag tänker att när 
man delar rum så blir det ju jättemycket att man utbyter information. Vi har ju ofta ärenden 
tillsammans, och då blir det ju där automatiskt att man inhämtar varandras, eller inhämtar 
olika information från varandra. Så det sker liksom hela tiden. Jag tror att det sker mer, att det 
sker omedvetet. Jag tänker att det är ett ständigt utbyte av information, fast man kanske inte 
tänker på det i vardagen. Men nu när du ställer frågan och jag tänker efter, så är det ju så hela 
tiden. Man inhämtar information från andra kolleger, men även chefen tänker jag också, vi 
drar ju ärenden med henne. Så det sker ständigt.211 

 

I B:s utsaga menar jag att det uppvisas konkreta exempel på det ovan nämnda 

”ständiga flödet” enligt A, samt delningen såsom en allestädes närvarande inform-

ationspraktik i likhet med den som Pilerot beskriver såsom förekommandes bland 

designforskarna i hans studie. Informationsdelning återfinns såsom närvarande 

mellan socialsekreterarna på såväl arbetsrummen som i korridorer. Detta menar 

jag i sin tur kan liknas vid hur Pilerot beskriver hur informanterna i hans studie 

ständigt delar information på ett flertal ställen på arbetsplatsen, såsom på kontoret, 

                                                 
209 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 41. 
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korridorer, mötesrum, lunchrum etc., och som visar på att delningen förekommer 

överallt utan någon rumslig eller tidslig avskildhet.212  

        E beskriver även hon utförligt den stora omfattningen av inhämtning av in-

formation via kollegerna, där delningen av och samarbete kring information fram-

går explicit. Hon visar här på hur hon och hennes kolleger delar med sig av och 

samarbetar kring information för att hjälpa varandra att hinna med att inhämta 

information som de annars inte skulle hinna med på egen hand. 

Vi är nog ganska bra på att dela med oss av information måste jag säga. [...] Jag tror att vi tar 
ett ansvar att se till att om vi fått till oss något matnyttigt eller läst något intressant, så vet vi 
alla med oss att det är ganska svårt att ta sig tiden att göra dom sakerna eller bara sätta sig ner 
och läsa en analys av någonting. […] Och det tror jag gör att vi är måna om att dela med oss 
när vi hittar något.213 

 

Att socialsekreterarna i min studie på detta vis delar med sig av information till 

varandra för att hjälpa varandra att ta del av information som de annars inte skulle 

inneha tidsutrymmet för, menar jag påminner om hur socialsekreterarna i Magnus-

sons och Magnussons studie i och med familjebehandlingsarbetet enligt en av in-

formanterna sker i hög grad för att det för dem gynnar hela arbetsgruppen att få 

del av de enskilda socialsekreterarnas individuella och specifika kunskaper och 

kompetenser. Det handlar för informanten i Magnussons och Magnussons studie 

om att ingen enskild socialsekreterare kan besitta, eller har möjligheten att söka 

fram, all nödvändig information på egen hand, och där information från kolleger 

blir ett nödvändigt komplement för att familjebehandlingsarbetet ska kunna utfö-

ras på ett tillfredställande sätt. I likhet med detta menar jag att informanterna i min 

studie enligt E:s beskrivning är tvungna att dela information för barnavårdsutred-

ningarna med varandra, såväl på grund av att de var och en besitter egna unika och 

för utredningen nödvändiga kunskaper och kompetenser, som att tidsbristen sam-

tidigt gör att de inte hinner med att på egen hand söka fram all nödvändig inform-

ation för ett evidensbaserat utredningsarbete.214 

      I det att socialsekreterarna i min studie i så hög omfattning samt så ofta och 

kontinuerligt i samband med utredningsarbetet delar råd och idéer med varandra 

sinsemellan, kan de tillsammans sägas utgöra en praktikgemenskap enligt Weng-

ers och Laves definition av denna. Praktikgemenskap handlar om att individer 

inom ett specifikt område i exempelvis en arbetsgrupp, i en form av situerat lä-

rande delar kunskap och lärande tillsammans, delar information, råd och insikter 

sinsemellan, samt utvecklar en form av gemensam expertis. På detta vis delar in-

formanterna i min studie information om och råd kring ärenden med varandra 
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sinsemellan. Genom att i denna process dela med sig av sina respektive personliga 

erfarenheter, kan socionomerna även sägas bygga upp en gemensam expertis och 

en form av kollektiv kunskap. Inom området för socialtjänstens verksamhet blir 

socionomernas gemensamma kunskap situerad på det sätt som teorin om praktik-

gemenskaper grundar sig på. Interaktionen i en praktikgemenskap kan ske såväl 

skriftligt som muntligt. I informanternas utsagor framgår dock att interaktionen till 

stor del sker muntligen.215 Enligt Höglunds och Perssons termer kan socialsekrete-

rarnas praktikgemenskap sägas bygga på en delning av information på ett infor-

mellt och internt sätt. Den kollektiva kunskapen och gemensamma expertisen 

inom socionomernas praktikgemenskap, kan även sägas vara uppbyggd av deras 

respektive personliga, informella informationskällor i och med de professionellas 

egna erfarenheter.216 Vidare kan delningen av och samarbetet kring information 

mellan informanterna som kolleger inom socialtjänsten även sägas utgöra en form 

av informationspraktik, i enlighet med hur teorin kring informationspraktiker 

framställs av Savolainen. Han beskriver informationspraktiker som innefattandes 

perspektiv om en social kontext och relationer mellan individer och gemenskaper 

gällande exempelvis sökning och användning av information.217 I och med del-

ningen av och samarbetet kring information som informanterna beskriver sker 

deras inhämtning av information på detta vis genom appropriering i den sociala 

kontext som kolleger och socialtjänsten som myndighet utgör. Enligt Säljös soci-

okulturella teori utgör denna sociala kontext även en kommunikativ kontext i och 

med att informanterna delar och samarbetar kring information med varandra.218 

Sett till tidigare forskning kan det som framgår av mina informanters utsagor 

gällande att inhämtningen av information till stor del sker genom delning av och 

samarbete kring information via muntlig kontakt med kollegerna liknas vid resul-

tat som funnits i flera av de studier som tidigare gjorts gällande socialarbetares 

informationsbeteenden. Förutom de paralleller som ovan dragits till Stilgårds, 

Magnussons och Magnussons samt Pilerots studie, är det även ett av de huvudsak-

liga fynden i studien av Harrison m.fl. att socialarbetarna i denna även de till stor 

del inhämtar information muntligen via kolleger.219 Genom socionomernas delning 

av och samarbete kring information med kollegerna inom socialtjänstens kontext 
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utför de även i likhet med sjuksköterskorna i Sundins studie en arbetsplatssinrik-

tad àjourhållning.220 

Externt med utomstående professionella 

 

Gällande att dela och samarbeta kring information om barn, familjer och dess situ-

ation med yrkesverksamma inom andra myndigheter och institutioner än social-

tjänsten nämner D här vilka myndigheter eller institutioner det brukar röra sig om. 

Hon räknar upp BUP och vårdcentralen, samt barnomsorgen i form av förskolan 

och skolan. Exempelvis sker enligt D muntligt utbyte av information mellan soci-

altjänsten och skolan antingen när de som socialsekreterare är ute i skolverksam-

heterna eller när personal från skolorna kommer till socialtjänsten.221 

C framhäver också hon andra, utomstående aktörers roll för att få bättre in-

formation om ett barns familjesituation och för att en utredning ska bli av så hög 

kvalitet som möjligt. Hon betonar här specifikt skolans roll, inte minst när det 

gäller att se problematik kring ett barn som föräldrar kanske inte ser själva. ”Sko-

lan är ju väldigt viktig i detta. Dom ska ju kontaktas varje gång vi har en utred-

ning. […] För skolan sitter ju också med mycket information som kan bli väldigt 

viktig för oss att ta del av hur det ser ut i familjen och vad dom kan behöva för 

hjälp.”222 

Även B betonar andra myndigheters betydelse för inhämtning av information 

för utredningarna, men menar samtidigt att det handlar mer om just inhämtning än 

att dela och samarbeta kring information. ”Olika myndigheter är ju också en stor 

del av vårt utredningsmaterial. […] Att inhämta information från olika myndig-

heter, men det blir det ju mer att vi inhämtar. Vi ger ju ingen information till dem. 

Så det blir ju mer en ensidig informationsinhämtning.”223 

A framhäver även hon i likhet med B och D vikten av att inhämta information 

från andra myndigheter och institutioner. Hon gör det dock genom att även besk-

riva att det här skulle behöva ske delning av och samarbete kring information i 

högre grad. ”[Om] man tänker att utbyta information med andra myndigheter, 

skulle det behöva ske i större utsträckning. Och det har ju med tidsbrist att göra, 

att man inte hinner att ha så mycket möten som man skulle vilja då, med andra 

myndigheter.”224 

Även om A betonar att delning av och samarbete kring information skulle be-

höva ske i ännu större utsträckning än vad hon menar att det gör idag, framgår det 
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ändå av informanternas utsagor överlag att andra myndigheter, institutioner och 

organisationer utgör en stor del av informationskällorna för deras utredningar. 

Betydelsen av externa myndigheter, institutioner och organisationer för informan-

terna i min studie kan enligt min mening liknas vid hur informanterna i Stilgårds 

studie anger vikten av information från referenter för utredningarna, såsom perso-

nal från barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och barnavårdscentralen.225 I och 

med inhämtningen av information bland socialsekreterarna i min studie via utom-

stående myndigheter, organisationer och institutioner, kan det sägas ske någon 

form av samarbete kring och delning av information i någon bemärkelse mellan 

socialtjänsten och de externa aktörerna. Dock framgår det samtidigt, inte minst av 

B:s beskrivning, att kommunikationen kring information mellan myndigheterna 

och institutionerna till stor del består av en ensidig inhämtning av information, där 

socialsekreterarna inhämtar information via exempelvis BUP, polisen och sjuk-

vården utan att ge någon motsvarande information tillbaka. I detta ser jag det som 

möjligen problematiskt att kalla detta samarbete mellan myndigheterna för en 

praktikgemenskap, enligt Wengers och Laves definition av denna, och som förut-

sätter ett mer aktiv, gemensam och ömsesidig delning av information och där per-

sonalen på den externa myndigheten skulle inhämta information för egen del på 

liknande sätt som socialsekreterarna gör för socialtjänsten.226 Då informanternas 

inhämtning av information från andra myndigheter och institutioner sker genom 

delning och samarbete med externa aktörer utanför socialtjänsten och som ingår i 

det övriga samhället, kan denna dock sägas utgöra en appropriering i en social, 

kommunikativ kontext enligt Säljös termer och i och med vilken handlingen att 

utföra utredningen samt operationer inom denna sker. Det exempelvis i form av 

att bedöma ett barns behov av insatser.227 Inhämtningen av information från utom-

stående professionella som informanterna beskriver kan även sägas utgöra en in-

formationspraktik. Det enligt hur exempelvis Savolainen menar att informations-

praktiker innefattar en social kontext och relationer mellan individer i gemenskap-

er eller grupper i samhället.228 Socialsekreterarnas samarbete kring och inhämtning 

av information via professionella utanför socialtjänstens domän, kan även i enlig-

het med Höglunds och Perssons begrepp sägas innebära att de konsulterar infor-

mella och externa informationskällor i skriftlig eller muntlig form.229 

                                                 
225 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 30. 
226 Wenger, E., McDermott, R & Snyder, W.M. (2002) Cultivating Communities of Practice: a Guide to 

Managing Knowledge, s. 4-5. 
227 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 119-120, 135-139. 
228 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Con-

cepts’ of Information-seeking Studies”, s. 119-121. 
229 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 



 70 

Informationsbarriärer 

Brist på tid och hög arbetsbelastning 

 

Bland de olika barriärer som nämns av informanterna, är tidsbrist och en alltför 

stor arbetsbörda, faktorer som enligt Wilsons modell kan sägas vara kopplade spe-

cifikt till den yrkesroll och yrkesverksamhet som informanterna ingår i, de som 

förekommer mest frekvent genom intervjuerna.230 A ger i en ingående beskrivning 

flera exempel på hur utredningsarbetet påverkas när det inte finns tillräcklig med 

tid.  

Ibland har man ju inte tid att prata med barnet så många gånger i den utsträckningen som man 
skulle behöva, för att man hinner inte, och då går man ju miste om kanske mycket information 
som hade liksom gett en bättre utredning. Och sen att man inte hinner uppdatera sig på den 
senaste forskningen eller söka information själv. Det hinner man ju oftast inte. 

Och det är ju likadant att alla kolleger har ju lika mycket att göra. Så ofta känner man ju det 
där att om man går in och frågar någon om hjälp så är den upptagen, och man vill ju liksom 
inte störa varandra. Så hade vi inte varit lika stressade heller så hade vi ju kunnat använt 
varandra mer också. Till exempel att man mer hade kunnat varit medhandläggare fler gånger i 
mer ärenden, för då har man ju två stycken som sitter med kunskap och sådär.231 

 

Utifrån vad A här beskriver gällande hur tidsbristen kan påverka utredningsar-

betet, kan det enligt min tolkning dels handla om att det inte finns tid för att sam-

tala med klienten i den mån som det skulle behövas, som i sin tur kan innebära en 

förlust av information som annars skulle ha varit av signifikans för utredningen. 

Dels handlar det enligt min mening även om att inhämtningen av information från 

kolleger riskerar att inte ske i den omfattning som skulle behövas för utredningen. 

Det då medvetenheten finns om att tidsbristen och arbetsbördan är stor även för 

kollegerna, och att risken för att deras eget utredningsarbete och inhämtning av 

information för denna påverkas negativt vid kontakt med dem. I detta, att delning 

av och samarbete kring information påverkas negativt av tidsbristen, uppvisas att 

inhämtningen av information bland A och hennes kolleger och approprieringen av 

kunskap av dem i en social och kommunikativ kontext inte sker i så hög grad som 

A menar är nödvändigt. Det för att kunna utföra handlingar eller praktiker i form 

av utredningar av tillräckligt hög kvalitet och som i tillräckligt hög grad kan sägas 

vara evidensbaserade.232 I och med tidsbristen kan inte heller den praktikgemen-

skap enligt Laves och Wengers teori som A och hennes kolleger kan sägas ingå i 

gällande att dela råd, insikter och kunskap med varandra, upprätthållas och ut-
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vecklas i sin potential i så hög grad som enligt henne är önskvärt utifrån att upp-

fylla målet om en evidensbaserad praktik där utredningar av bästa kvalitet ingår.233 

Förutom de konkreta exempel på hur tidsbristen och den höga arbetsbelast-

ningen påverkar utredningsarbetet som A ger, ger C även ett annat sådant och som 

handlar om att inte finna tid till att inhämta betydelsefull information via utbild-

ningar, föreläsningar och behandlingskonferenser. Det för att andra arbetsuppgif-

ter måste prioriteras före. Hon beskriver denna problematik på ett detaljerat sätt. 

Jag vet ju att jag är den personen som inte ofta går på föreläsningar. För har jag mycket att 
göra så prioriterar man ju bort det. Man har inte riktigt den tiden för att man är så stressad i 
sig själv. Så man har inte den tiden att sitta en hel dag och ta in information, för då vet jag att 
det är en hel dag som går och där jag kunde ha gjort andra saker istället. Så där blir ju en av 
nackdelarna. […] Våra behandlingskonferenser. Där är ju tid där vi ska sitta ner, vi drar ären-
den för varandra. Och även om det inte är ett ärende som rör mig, så är det ju ändå något jag 
kan dra lärdom av och ha nytta av senare. Men då har jag så svårt att ta in det för då är jag så 
tidspressad i mig själv och sitter i min bubbla och planerar in min dag och ’det här måste jag 
göra och det här ska göras.’ Så att det är nog väldigt lätt i vårt yrke att man prioriterar bort 
dom bitarna för att någonstans hinna med det man måste göra. Kravet är att inom vissa tids-
ramar ska du ha gjort det här och det här. Och för att hålla sig flytande och lösa det liksom så 
blir det andra bortprioriterat.234 

 

I det som C här säger menar jag framgår att det för henne på grund av tidsbristen 

måste ske en prioritering mellan utbildning, där betydelsefull information för arbe-

tet kan inhämtas, och själva de praktiska arbetsuppgifterna med utredningen. Även 

om det utifrån C:s beskrivning går att tolka det som att hon önskar att det hade 

funnits tid för både och, inte minst eftersom hon ser att informationen från utbild-

ning och behandlingskonferenser kan vara värdefull för det praktiska utrednings-

arbetet, gör stressen att fokus för henne ändå måste befinna sig på det praktiska 

arbetet i första hand. Detta är dock något som kan påverka utredningsarbetet nega-

tivt i längden, då hon genom att missa information via behandlingskonferenser 

och utbildningar riskerar att gå miste om information som skulle kunna vara vär-

defull för framtida utredningar. 

C talar vidare om vilka konsekvenser för utredningsarbetet som denna tids-

brist, den höga arbetsbelastningen och stressen kan få, och följderna som hon ser 

är mycket allvarliga. Det kan i slutänden handla om bristen på rättssäkerhet och 

om att inte följa lagen. 

Jag tänker att det inte blir några bra utredningar. Och med tidspressen också så blir det ju ut-
redningar där man kanske inte har hunnit träffa familjen så många gånger som man hade be-
hövt för att skaffa sig en bild. 

Rättssäkerheten som vi ändå har inom vårt yrke. Vi är ju en organisation som är styrd av 
lagar som vi ska jobba utifrån. Och det blir ju, man börjar tumma på dom hela tiden när det 
blir så. Och då tänker jag att det slutar med att det blir väldigt illa. Familjen kanske glöms 
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bort, man glömmer bort att göra sina uppföljningar. Man glömmer att göra det man ska göra 
liksom. Man glömmer att utföra sitt arbete liksom, på det sättet som vi ska enligt regelbo-
ken.235 

 

Vid ytterligare eftertanke kring hur det praktiska arbetet ser ut under tidspressen 

säger C att ”när man hamnar i tidspress, då är det ju lätt det här att om jag har en 

tidigare liknande analys, att jag bara klistrar in den [i den nya utredningen].”236 

Hon säger vidare när det gäller hur utredningarnas kvalitet utifrån den höga ar-

betsbelastningen i allmänhet och överlag blir när de är färdiga, att ”[d]et är ju 

ibland man skickar iväg utredningar som man bara känner att det är pinsamt att 

skicka iväg den, för den blev inte bra alls. Och så är det ju när det är tidspress. Det 

är mer utredningar man inte är nöjd med än tvärtom.”237 

       På ett liknande som C beskriver att utredningarna skrivs ihop i all hast, menar 

även B att detta är ett sätt på vilket skrivandet av utredningarna sker och att tids-

pressen påverkar utredningsarbetet in i sista stund, och påverkar kvaliteten på dem 

på ett negativt sätt. ”[T]idsbristen är ju ett stort bekymmer för oss ibland, och då 

innebär det ju att man inte hinner göra riktigt ordentliga utredningar, att man bara 

får sitta och skriva ihop allt i sista sekund och då blir det ju inte bra utredningar 

rent kvalitetsmässigt.”238  

 

Som framgår av informanternas utsagor ovan påverkar den höga arbetsbelastning-

en, och tidsbristen som följer på denna, sökning av information på flera olika plan 

och som jag menar även kan relateras till de olika informationskällor som ingår i 

den evidensbaserade modellen.239 Enligt Sundins begrepp handlar det om att såväl 

den yrkesgruppssinriktade som den arbetsplatsinriktade àjourhållningen påverkas 

på ett negativt sätt.240 Det gäller att det finns för lite tid att inhämta information 

från klienter, för lite tidsutrymme för att söka fram vetenskaplig forskning, samt 

tidsbrist även gällande att inhämta information via utbildningar, konferenser och i 

direktkontakt med andra kolleger. Det är här själva informationssökningsprocess-

en och användningen av information som påverkas negativt och inte hinns med på 

ett tillfredställande sätt för att informationen ska vara tillräcklig för upprätthållan-

det av ett evidensbaserat socialt arbete med utredningar av tillräckligt hög kvalitet. 

Detta är något som informanterna själva visar en medvetenhet om som kan liknas 

vid en utvärdering av huruvida det ursprungliga informationsbehovet har uppfyllts 

eller inte. 
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Att det som ovan beskrivet finns för lite tid för informanterna i min studie gäl-

lande att söka fram och använda sig av vetenskaplig forskning i samband med 

utredningarna, visar enligt min mening vidare på likheter med resultatet från Stil-

gårds studie. Socialsekreterarna i denna beskriver även de att tidsbristen i sam-

band med barnavårdsutredningarna gör att utrymme inte finns för sökning och 

användning av fackinformation.241 Inte endast specifikt gällande sökning av veten-

skaplig forskning, utan även den tidsbrist för att söka information i allmänhet som 

informanterna i min studie beskriver, kan liknas vid den brist på tidsresurser för 

informationssökning i allmänhet som socialarbetarna i studien av Heiwe m.fl. talar 

om.242 Även Hedman m.fl. visar i sin undersökning av sjuksköterskors informat-

ionspraktiker att det i och med tidsbristen och hög arbetsbelastning finns en bar-

riär som hindrar dem att söka vetenskaplig information inom sjukvården.243 

 

Brist på ekonomiska resurser, utbildning och tillgänglighet till databa-

ser 

 

En annan frekvent förekommande informationsbarriär är enligt informanternas 

utsagor den att det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser, och att denna brist i 

sin tur kan påverka sådant som brist på utbildning och brist på tillgänglighet till 

databaser att inhämta information ifrån. Enligt Wilsons modell kan barriärerna 

tillhöra två av de kategorier som återfinns här. Bristen på ekonomiska resurser kan 

kopplas till den omgivande samhällsekonomiska och politiska sfärerna med orsa-

ken till denna barriär såsom bottnandes i dessa. Bristen på utbildning och databa-

ser, som i sin tur följer av de bristande ekonomiska resurserna, tillhör samtidigt 

den kategori av barriärer som är mer specifikt kopplade till informanternas yrkes-

kontext och yrkesroll i denna.244 

A berättar här om hur bristen på ekonomiska resurser gör att det inte finns ut-

rymme till att gå på utbildningar eller att köpa in digitala databaser att söka veten-

skaplig forskning i, samt att bristen på ekonomiska resurser även påverkar an-

vändningen av den enda databas, den tidigare nämnda rättsdatabasen JP Social 

Net, som hon och hennes kolleger har tillgång till. 

Ja för att, alltså det har ju såklart med pengar att göra. För nu det här budgetåret som var, då 
var ju hela utbildningsbudgeten alltså, dom hade dragit ner på den jättemycket. Så det räckte 
ju bara till att vissa enheter fick gå på utbildningen Samtal med barn. Men sen räckte det bara 

                                                 
241 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 64. 
242 Heiwe, S. m.fl. (2013) ”Evidence-based Practice among Swedish Medical Social Workers”, s. 947-956. 
243 Hedman, J, Lundh, A. & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblioteka-

rier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 133-158. 
244 Wilson, T. (1999) “Models in Information Behaviour Research”, s. 252-253. 



 74 

till det och det fanns inget utrymme till något annat alls. Och jag antar att dom här databaserna 
kostar pengar, och att det är därför man inte köper in dom. 

Sen det här med JP Social Net också. Jag tror att om man ska ha ett lösenord till det kostar 
det pengar, och att socialtjänsten har köpt ett till chefen och sen mailar hon ut det till alla 
andra. Vi har inte själva något lösenord för att gå in på det, Och jag antar att det har med 
pengar att göra också.245 

 

Vidare visar A på att hon upplever att de ekonomiska prioriteringarna påverkar 

hennes arbetssituation och känsla inför yrkesverksamheten. Detta inte minst gäl-

lande att det inte finns ekonomiska resurser till utbildningar där information för 

yrket kan inhämtas. Hon säger att det är ”så tråkigt att det knappt finns någon ut-

bildningsbudget alls.”246 Vidare säger hon att ”det finns inget utrymme alls till att 

gå på någon föreläsning eller något sånt. Och det ger ju annars väldigt mycket till 

arbetet med för att om man ska tycka arbetet är kul, att man får fylla på med ny 

kunskap.”247 

       I likhet med hur A beskriver hur bristen på ekonomiska resurser påverkar in-

hämtningen av information för utredningarna i och med brist till utbildning och 

brist i tillgängligheten till databaser, talar även C om detta. Hon berättar om ett 

tillfälle när hon fann en utbildning som hon tyckte verkade intressant och givande 

gällande att inhämta information och kunskap för utredningsarbetet, men gav upp 

hoppet om denna direkt på grund av medvetenheten om att en sådan kostar mer än 

vad kommunen har råd med. Detsamma menar hon gäller för inköp av databasli-

censer. 

När jag läste att utbildningen var i Malmö, då är det kört direkt tänkte jag. För kommunen 
kommer inte lägga dom pengarna på att vi får åka iväg och ha en heldag i Malmö. Sen såsom 
JP. Nu är det bara chefen och några som har tillgång till den, för den kostar. Men att få bättre 
tillgång till sådana sökmotorer kan jag känna skulle behövas. För då tänker jag att då blir det 
också lättare för en när man sitter där med sin analys och sin utredning. Då blir det mycket 
enklare för mig.248 

 

I likhet med tidsbristen kan även bristen på ekonomiska resurser, och den brist på 

utbildning och tillgänglighet till databaser som den leder till, sägas utgöra en fak-

tor som jag menar påverkar socialsekreterarnas informationspraktiker i negativ 

riktning gällande möjligheten till att kunna utföra utredningar av tillräckligt hög 

kvalitet i en evidensbaserad praktik. Gällande bristen på tillgänglighet till veten-

skapliga databaser blir denna en barriär för socialsekreterarna i att utföra en yrkes-

gruppsinriktad àjourhållning i enlighet med hur sjuksköterskorna i Sundins studie 

utför denna.249 I likhet med fallet gällande tidsbristen är det återigen informations-
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sökningen och användningen av information som enligt informanternas utsagor 

påverkas negativt av bristen på ekonomiska resurser. Enligt Säljös begrepp i den 

sociokulturella teorin kan informanterna i och med bristen på utbildning och till-

gänglighet till databaser sägas berövas redskap eller verktyg som de behöver för 

att i socialtjänstens fysiska kontext kunna bedriva ett fullt tillräckligt utredningsar-

bete enligt den evidensbaserade praktiken. Utbildning och vetenskapliga databaser 

kan i detta fall sägas utgöra intellektuella respektive fysiska resurser som för soci-

alsekreterarna i deras sociala kontext fungerar som redskap eller verktyg för deras 

situerade utredningsverksamhet och i samspelet mellan dem och andra individer 

och professionella i samhället som utformar utbildningarna respektive databaser-

na.250 

Att det för informanterna i min studie i och med bristen på ekonomiska resur-

ser upplevs förekomma en brist på tillgänglighet till digitala databaser innehållan-

des vetenskaplig forskning, visar enligt min mening även på likheter med resulta-

tet av flera av de studier som återfinns bland tidigare forskning på området. I Stil-

gårds studie beskriver informanterna en brist på tillgänglighet till vetenskapliga 

databaser.251 Brist på tillgänglighet till databaser med vetenskaplig information är 

något som återfinns som en barriär för socialarbetarna i studien av Harrison m.fl.252 

Även socialarbetarna i studien av Pope m.fl. kan enligt resultatet av denna sägas 

använda sig av vetenskapliga databaser i låg grad som en följd av bristen på till-

gänglighet till sådana.253 Förutom socialarbetare som upplever denna barriär, visar 

även Hedman m.fl. i sin studie att även sjuksköterskorna i denna undersökning 

upplever att de inte söker vetenskaplig information på grund av brist på tillgäng-

lighet till databaser inom sjukvården.254 

Informationskompetens och informationskompetenser 

Värdering av informationskällor som en del av en informationskom-

petens 
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När det gäller att som en del av informationskompetensen värdera och i detta kri-

tiskt granska olika informationskällor, är det något genomgående i informanternas 

utsagor att det sker i hög grad, såväl gällande att värdera en enskild informations-

källa i sig själv som att värdera olika informationskällor sinsemellan. Det i sin tur 

på ett sätt som är situerat specifikt i den sociala kontext som socialtjänstens yrkes-

verksamhet utgör. 

 

E upplever att hon och hennes kolleger inte endast värderar informationskällor i 

hög grad, utan att de även är bra på att göra detta. ”Jag kan nog tycka att vi är 

ganska bra på att tänka till på vart vi kan hitta information. Men att vi också är bra 

på att värdera den informationen.”255 Processen med att värdera information kan 

enligt E ske dels i samband med den egna individuella informationssökningen på 

exempelvis internet. ”Jag tänker att det är ju mycket att söka information på nätet 

och sen värdera faktahalten i det och källkritiskt där liksom att ’är det här nånting 

att ha, vad kan vi använda’.”256 Dels kan värderandet av information ske i en pro-

cess som även inbegriper kollegerna. ”Att vi ofta vänder och vrider på saker ur 

olika vinklar när vi träffas i vår grupp. […] Vi sitter tillsammans i gruppen en 

gång i veckan, och det kan ändå gå ganska lång tid av den tiden till att vi drar ett 

ärende på tavlan, och då får alla dela med sig av sina kunskaper.”257 Vidare handlar 

det enligt E även om att värdera de olika informationskällorna sinsemellan och 

utifrån en kritisk granskning bland all information som de inhämtat sålla ut vad 

som är signifikant och användbart för utredningen och vad som inte är det. ”Det 

kan vara egna erfarenheter av tidiga ärenden. Det kan vara vad lagen säger, vad 

säger föreskrifter, vad säger forskningen, vad säger Facebook. Det är ju väldigt 

öppet, men sen skala bort det som inte är väsentligt sen.”258 Att väga samman de 

olika informationskällorna och att sålla ut vad som är väsentligt, menar E även är 

kopplat till de olika beståndsdelarna av vad som ska ingå i en evidensbaserad 

praktik. Det handlar således om att väga den egna erfarenheten hon har som pro-

fessionell med vad klienten säger och i sin tur ställa det mot vad forskningen sä-

ger. I vissa fall menar hon att informationen från de olika källorna stämmer över-

ens, men att de i andra fall inte gör det. E berättar: 

Alltså många gånger kanske vår egen erfarenhet går hand i hand med [klientens] erfarenhet el-
ler föräldrarna, att det kanske handlar om skolan, alla som finns omkring personen för att vi 
har jobbat tidigare tillsammans. Och alla vet att det där funkar inte, och då får väl kanske det 
väga över. 

Andra gånger kanske, alltså någonstans känns det som att det kanske är där som den största 
delen, det är där det väger över. Att det är vår egen erfarenhet eller i kombination med perso-
nen och nätverket kring personen. Det är där vi kan se att det där kommer att funka och det 
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där kommer inte att funka. Den här personen brukar reagera såhär och de här föräldrarna har 
inte förmågan att stötta upp här, och då är det inte möjligt. Men jag vill ju inte säga at det evi-
densbaserade är borta bara för det. Jag tänker att det ändå är något som vi har med oss i vårt 
förhållningssätt, i hur vi bemöter personer. Men sen kanske verklighetens säger något annat.259 

 

I det som E säger förefaller hon enligt min tolkning ha en tanke om att det evi-

densbaserade riskerar att försvinna om fokus läggs mycket på den egna erfaren-

heten och klientens behov, även om dessa är två av de viktigt beståndsdelarna i 

den evidensbaserade praktiken. Det som enligt E här saknas enligt hennes uppfatt-

ning av vad som ska ingå enligt den evidensbaserade praktiken och som saknas i 

det fallet hon beskriver, är formell information i form av vetenskaplig forskning. 

Det även om hon betonar att det evidensbaserade ändå finns kvar åtminstone till 

en del enligt hennes uppfattning i och med informella informationskällor såsom 

den egna erfarenheten och information kring klientens individuella situation, och 

att utredningen således kan räknas som evidensbaserad utan att vetenskaplig 

forskning som informationskälla ingår.260 E fördjupar vidare sitt resonemang kring 

hur hon värderar forskningens betydelse i relation till de andra informella inform-

ationskällorna utifrån iden om det evidensbaserade. Hon betonar här även att for-

mell information från vetenskaplig forskning i utredningen antingen på ett implicit 

eller explicit sätt innehar olika grader av värde beroende på i vilken fas i utred-

ningsprocessen som socialsekreteraren befinner sig i, om det är i kontakt med kli-

enten eller om det är i själva skrivandet av utredningen. 

Det är ju så att om forskningen säger såhär, och så slår inte det så högt hos en förälder som 
inte riktigt hänger med på det som vi andra tycker är det basala, då behöver man leda in per-
sonen på den vägen. Och då tänker jag att vi ändå har med forskningen i [bakhuvudet] i vad vi 
gör. Men det som syns utåt är väl i så fall inte den evidensbaserade forskningen eller liksom 
att den kunskapen väger över. Fast den är ju inte bortplockad heller. ” 

Sen när jag skriver en utredning och ska göra en analys av någonting, då får det ju mycket 
större utrymme. För då är det ju bara, då ska jag ju värdera vad jag har sett och vad vi i grup-
pen har diskuterat kring ärendet. Då kan man ju släppa, för en stund i alla fall, hur det verkar, 
hur det ser ut, hur man ska förklara det för barnet och dem som finns omkring barnet. Och så 
får man ju igen göra det begripligt när det ska framföras till den personen. Men man kan ju 
tänka att inåt så jobbar vi ju mycket mer med evidensen. Men utåt behöver det ju anpassas för 
att det ska passa verksamheten.261 

 

Utifrån E:s beskrivningar ovan menar jag framgår att hon värderar informations-

källor på flera olika plan och sätt. Dels handlar det om att värdera enskilda källor 

utifrån sig själva, i det att E säger sig bedöma faktahalten i dem. Dels handlar det 

om att värdera olika källor sinsemellan. Vidare säger E att värderandet av inform-

ationskällor sker i samarbete mellan henne och hennes kolleger. I detta kopplas 

värderandet av informationskällor samman med den delning av och samarbete 
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kring information som kännetecknar en praktikgemenskap enligt Wengers och 

Laves teori gällande hur individer i en arbetsgrupp delar insikter och råd och ex-

pertis sinsemellan.262 Denna form av sociala värderande av informationskällor kan 

i och med den delning och det samarbete kring information som det innebär även 

sägas innebära en form av informationspraktik, enligt hur Savolainen definierar 

denna.263 Det sociala värderandet av informationskällor i samarbete med andra 

kolleger visar även på att det värderande av informationskällor som E beskriver 

sker genom en process av appropriering i en social, kommunikativ kontext enligt 

Säljös teori.264 

I likhet med E beskriver även B hur värderandet av informationskällor sker i 

stor omfattning. ”Men det gör ju vi hela tiden tänker jag, att vi måste värdera den 

information som kommer in.”265 Dels visar B att detta gäller för bedömningen av 

enskild informationskälla i sig. ”Jag tänker på en anmälan, då måste vi värdera 

och göra en bedömning om vi måste göra något omedelbart, är det akut och kan 

det vänta. När vi pratar med barn så är det ju jättemycket att vi ska bedöma barns 

utsagor, om det är så eller inte är så.”266 Dels framhäver hon att det även handlar 

om att värdera de olika informationskällorna i jämförelse med varandra. B menar 

här även att det är nödvändigt att väga samman olika informationskällor och ställa 

dem mot varandra för att kunna göra en korrekt analys av barnets och familjens 

behov och gällande vilka insatser för dem som behövs. 

Vi värderar hela tiden informationen och ställer dem mot varandra för att veta liksom och 
kunna göra en bedömning av hur barnets situation ser ut och vad det behöver för insatser. Och 
det är mycket därför också som vi inhämtar information från nätverket och olika myndigheter, 
förskola och skola, för att kunna värdera det som föräldrarna säger. Att man ställer det mot 
varandra, har skolan har samma uppfattning som föräldrarna. Vi värderar information för att 
kunna göra en bedömning helt enkelt. Och då behöver man ha olika informationskällor tänker 
jag, för att värdera det på ett korrekt sätt. Och där kommer även forskning in. Att vi värderar 
som kommit fram i utredningen, den informationen, i förhållande till forskning och aktuell 
lagstiftning.267 

 

Att på detta sätt ställa olika informationskällor mot varandra, handlar enligt B 

vidare om att värdera vilken av dem som väger tyngst i ett ärende, och det i sin tur 

utifrån vad som anses vara mest tillförlitligt, information från föräldrarna eller 

från vetenskaplig forskning och utomstående professionella. Då det i vissa fall 

finns en riskfaktor i att klienten inte objektivt beskriver sin situation eller proble-

matik exempelvis för att personen ifråga förnekar denna eller upplever den vara 
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något som är för känsligt och personligt att berätta om, menar B att det kan vara 

mer tillförlitligt att konsultera vetenskaplig forskning eller externa myndigheter. 

Oftast handlar det ju om det. För jag tänker att många som kommer till oss vill ju inte ha kon-
takt med oss. Dom kanske inte riktigt säger som det är, och då blir det ju mycket vad forsk-
ning säger och vad myndigheter omkring oss säger. För de flesta som kommer till oss säger att 
allt är jättebra, men då tänker man ju dels utifrån egen erfarenhet att det här är något som inte 
stämmer. Och då blir det ju ofta att man får sätta det i förhållande till vad förskolan säger, 
men dom säger att det inte är bra. Vad säger forskning? Jo den säger att barn som inte går i 
skolan riskerar att utveckla en ogynnsam hälsa och utveckling. Att på något sätt blir det ju 
ändå att man får ju, man värderar ju hela tiden.268 

 

I likhet med E beskriver även B ovan i sina redogörelser hur hon värderar olika 

informationskällor sinsemellan. Det handlar om att enligt Höglunds och Perssons 

begrepp väga samman formella informationskällor i form av exempelvis forskning 

med informella informationskällor såsom exempelvis muntliga samtal med klien-

ter och deras sociala nätverk.269 Då detta värderande enligt B sker utifrån att se 

vilken källa som väger tyngst i ett specifikt ärende för att utredningen ska vara av 

så god kvalitet som möjligt, bedöms de olika informationskällorna gällande vilken 

tillförlitlighet och kvalitet de besitter. Värderandet av informationskällor som B 

beskriver sker vidare även i en social, kommunikativ kontext genom appropriering 

enligt Säljös begrepp. Det i att värderandet görs av information som inhämtas ge-

nom det sociala nätverk som utgörs av klienter och deras sociala omgivning.270 

      Även om också A betonar vikten av att värdera information och att ställa olika 

informationskällor mot varandra, förefaller det som att hon till skillnad från E och 

B upplever att detta värderande sker på ett omedvetet plan. Vid eftertanke i inter-

vjun sker dock ett högst medvetet värderande av information hos A.  

Ja det är ju aldrig så att man tänker på vilken information som väger mest, utan det går av bara 
farten så i det vardagliga arbetet. Men det är ju självklart att man tänker så att forskning väger 
tyngst liksom sådär. Att om man hittar någon bra forskningsartikel så tycker man ju att utred-
ningen blir mer gedigen och att det får mer tyngd liksom i det så. Att på något sätt att det man 
kommit fram till att forskning visar det och sådär. Men det är så sällan vi använder oss av det. 
I det vardagliga värderar man kollegernas kunskap mest.271 

 

I det som A här säger kan det förefalla något motsägelsefullt i det att hon upplever 

att både forskning och information från kolleger värderas högst. När hon ombeds 

redogöra mer om detta förhållande, förklarar hon detta på ett tydliggörande sätt 

när hon beskriver att det hon benämner ”verkligheten”, och som förefaller inne-

bära klientens faktiska och unika livssituation samt erfarenheter från tidigare och 

liknande fall, i relation till vad forskning säger inte alltid behöver stämma överens. 
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Information om klientens situation, den egna expertisen och kollegernas erfarenhet 

från liknade fall tidigare kan i vissa fall således ge en bättre fingervisning om vad 

som bör göras gällande utredning och beslut om insatser.  

Det kan nog vara både och. För på ett vis så blir det ju det där med att ibland känner man att 
det där med forskning är så långt ifrån verkligheten, hur det är i det verkliga sociala arbetet. 
Och då passar information från kolleger bättre. Den ger ofta mer än vad en forskningsartikel 
ger. 

Men vi har också pratat om det i arbetsgruppen att vi behöver värdera vår egen kunskap 
mer, alltså vår egen expertis. För vi håller läkares och polisers utlåtande så högt gällande de-
ras egen kunskap i expertisen. Och att vi också behöver vara mer stolta och känna trygghet i 
och vara duktiga på att framhäva vår expertis och att den är viktig och så.272 

 

När A i den första utsagan talar om att hon ”i det vardagliga arbetet” värderar in-

formation från kollegerna högst, menar jag att det även går att tolka detta som att 

A separerar den vetenskapliga informationen som skulle behöva inhämtas men 

endast inhämtas i undantagsfall, från den information som i det vardagliga, nor-

mala fallet söks och som innefattar information från kolleger. Utifrån att A i detta 

sammanhang även talar om att utredningen skulle ”bli mer gedigen” om forskning 

användes mer, menar jag att det även går att tolka A:s utsaga som att hon framför 

sig ser hur utredningsarbetet i teorin skulle kunna ske på ett idealt sätt, där veten-

skaplig forskning användes i detta i tillräckligt hög grad för en evidensbaserad 

praktik, men att tanken på det vardagliga arbetet får A att samtidigt se att inform-

ation från kollegerna i ”verklighetens” praktiska yrkesverksamhet värderas högst i 

en arbetssituation av olika informationsbarriärer där den ideala situationen och en 

fullständig evidensbaserad praktik är omöjlig att uppnå. Vidare menar A samtidigt 

i den efterföljande utsagan att rollen för information från den egna erfarenheten 

hos henne och hennes kolleger behöver komma fram mer. Genom detta uppvisar 

A enligt min mening ett alternativt perspektiv gentemot det hon ovan visar på i 

den första utsagan. I sin första redogörelse visar A, enligt en möjlig tolkning, på 

att hon värderar information från kolleger som högst när den vetenskapliga forsk-

ningen, som annars i vissa fall skulle ha värderats högre, på grund av informat-

ionsbarriärer inte är möjlig att inhämta. I den andra utsagan framgår det enligt min 

tolkning att A även menar att information från kolleger i vissa ärenden värderas 

högst och utgör den ideala och mest evidensbaserade informationen när den veten-

skapliga forskningen är alltför, med A:s ord, ”långt ifrån verkligheten”. I det som 

A här säger menar jag framgår att den informella informationen från kolleger ofta 

kan ge mer än den formella informationen från vetenskaplig forskning, och att 

kvaliteten hos denna informella information bör värderas högre.273  

                                                 
272 Intervju med informant A, 2015-02-01. 
273 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 



 81 

Utifrån det att A säger att värderandet av olika informationskällor sinsemellan 

sker på ett omedvetet plan för henne, är det svårt att bedöma i hur hög grad det 

från hennes sida i och med utredningsarbetet verkligen sker en jämförelse av olika 

källor även på ett mer medvetet plan. Dock visar A i sina reflektioner i intervjun 

gällande värderandet att hon åtminstone här på ett tydligt och medvetet sätt värde-

rar informationskällor sinsemellan. Oavsett om värderandet sker på ett medvetet 

eller omedvetet plan, visar A:s beskrivning på att hon visar på en medvetenhet 

kring olika källors trovärdighet och kvalitet. Det gällande att hon ser betydelsen av 

att för utredningen välja de informationskällor som gör den mer gedigen, ger den 

mer tyngd och i detta gör den mer evidensbaserad. 

Upplevelsen av den egna informationskompetensen 

 

Något som genomgående återfinns bland informanternas utsagor gällande deras 

syn på sin egen informationskompetens när det gäller att se behov av information, 

söka, värdera samt använda information i samband med arbetet med barnavårdsut-

redningar, är att de i vissa avseenden ser denna som god men i andra fall som otill-

räcklig. Informanternas upplevelser av en delvis otillräcklig informationskompe-

tens på vissa plan, kan enligt Wilsons modell sägas utgöra en barriär gällande in-

formationspraktiker som utgörs av personliga faktorer när det gäller deras egen 

förmåga. I vissa fall där utvecklingen av informationskompetensen hindras av 

exempelvis den ovan beskrivna bristen på tid och utbildning i yrkeslivet, handlar 

den bristande informationskompetensen hos informanterna enligt Wilsons modell 

om faktorer och barriärer som är kopplade till yrkesrollen och yrkeslivets sociala 

kontext.274 

B menar att hennes kompetens gällande att såväl söka som värdera informat-

ion är tillfredställande, men att det samtidigt finns sådant som kan förbättras. Hon 

säger om sin informationskompetens: 

Den tänker jag är ganska bra eftersom jag jobbat ganska länge, och på något sätt har den erfa-
renheten att kunna värdera information. Men samtidigt att den såklart kan bli bättre, att hela 
tiden vara mer kritisk.  

Att söka information, det vet man ju hur man ska göra, men det tänker jag att det kan man 
bli bättre på det också. Att det handlar lite om att även om man kanske lättare kan värdera in-
formation för att man har mycket erfarenhet, så blir det ju också det här att söka information 
på rätt sätt, att hitta olika sätt att vara mer kritisk. Om jag söker på något om missbruk och så 
är det forskning som säger det och det. Att då inte stanna upp vid det och då tänka att då an-
vänder jag mig utav det. Utan söka sig vidare, det kanske finns något annat som säger precis 
tvärtom. Att värdera olika information. Det tänker jag att man behöver bli bättre på. För ofta 
blir det ju när man blir stressad, att ’nu hittade jag något bra’, eller ’det här och det här har jag 
använt mig av innan’. Att man istället behöver uppdatera sig. Men vi vet ju hur man ska söka 
informationen.275 
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Även om B upplever att hon har uppnått en god förmåga att såväl söka som vär-

dera information genom sin stora erfarenhet på dessa områden i och med sin långa 

arbetslivserfarenhet, värderar hon ändå sin egen kompetens och är kritisk till den 

på det sättet att hon ser att denna skulle kunna förbättras. Det gällande att hon fö-

refaller uppleva att den erfarenhet hon byggt upp gäller en begränsad mängd in-

formationskällor. Hon ser att hon här skulle behöva lära sig att även söka fram och 

värdera andra informationskällor, exempelvis gällande att uppdatera sig i ny 

forskning, än de hon är van vid att söka fram och värdera. Återigen nämns dock 

tidsbristen och stressen i och med denna som ett hinder i denna utveckling. 

Medan B framhäver sin goda förmåga att söka information, belyser C att hon 

upplever att hennes förmåga är god gällande att se behov av information. Dock 

menar hon samtidigt att hon upplever sin förmåga att söka information som brist-

fällig. Det specifikt gällande att söka fram vetenskaplig forskning på internet och 

digitala databaser, och således att enligt Sundins term och i likhet med sjukskö-

terskorna i hans studie utföra en yrkesgruppssinriktad àjourhållning.276 

Jag tänker det här med att se utifrån min kunskap det här med behov, det tänker jag att det gör 
man nog rätt skapligt ändå. Att den kunskapen har man ju ändå. Att fatta det beslutet är ju ofta 
utifrån samtal man haft med föräldrarna där det också framkommer någonting om att det finns 
svårigheter. Så den biten, det är man ju rätt så trygg i, och den kunskapen besitter man ju själv 
eller så. 

Sen är det ju det här med att få ner det på ett papper och att också styrka den kunskapen 
man har. Det är ju det man vill göra med forskning. Och där känner jag ju att min kunskap att 
hitta den kanske inte är den bästa. Jag tänker att det finns säkert dom som vet att man går in 
här, och så söker man det där, och där hittar man det och det är korrekt och bra forskning. Den 
saknar ju jag, jag kör ju Google liksom, och sen får man ju se vad man får fram. Så där är väl 
min kunskap begränsad skulle jag vilja säga.277 

 

I likhet med B förefaller C enligt min mening uppleva sig trygg i sin informat-

ionskompetens i förhållande till informationskällor, i detta fall samtal med klien-

ter, som hon är mer bekant med och av erfarenhet är van att inhämta och se vidare 

behov utifrån. I likhet med B upplevs C dock samtidigt känna sig mindre trygg 

och oerfaren gällande att söka information i form av forskning i vetenskaplig da-

tabaser, och således enligt Sundins begrepp utföra en yrkesgruppssinriktad àjour-

hållning, att komplettera övriga informationskällor med i utredningarna.278 Att 

söka den vetenskapliga forskningen i Google istället för via vetenskapliga databa-

ser utifrån fördjupad kunskap om att söka i dessa, förefaller enligt min tolkning bli 

en form av substitut för C; ett substitut som hon själv samtidigt förefaller uppleva 

som otillräckligt för att få fram tillräckligt mycket vetenskaplig, tillförlitlig och 
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evidensbaserad forskning för utredningarna. I detta menar jag att C även ser sin 

informationskompetens gällande att söka information i vetenskapliga databaser 

som otillräcklig utifrån vad som egentligen krävs för utredningsarbetet. Att C i 

den hos henne upplevda bristen på kunskap om alternativa informationskällor för 

vetenskaplig information säger sig söka i Google, menar jag visar på denna sök-

motor inte endast som ovan nämnt i andra utsagor används av socialsekreterarna 

såsom en snabbare och mer lättillgänglig informationskälla för vetenskaplig 

forskning i och med tidsbristen som barriär. C visar i sin utsaga att sökmotorn 

ifråga även används vid brist på medvetenhet om andra existerande källor för ve-

tenskaplig information. Att C i utsagan ovan i detta sammanhang även säger att 

hon söker i Google och sen ”ser vad jag får fram”, tolkar jag som att hon istället 

för att på ett grundligt och fördjupat sätt söker vetenskaplig information från fler-

talet olika källor och värderar resultaten i förhållande till varandra använder sig av 

”första bästa” vetenskapliga resultat. Det vidare på ett sätt som jag tolkar att C 

själv upplever som otillfredsställande gällande att uppfylla målet om att utföra 

utredningar som är av så hög kvalitet som möjligt och som är tillräckligt evidens-

baserade. Jag menar vidare att det att C i utredningar via Google använder sig av 

”första bästa” vetenskapliga information, och samtidigt är medveten om risken för 

negativa konsekvenser av detta för utredningsarbetet, påminner mycket om hur 

barnavårdsutredarna i Stilgårds studie talar om vikten av att genom källkritisk 

granskning söka fram flertalet vetenskapliga källor och värdera dem inbördes, 

samtidigt som en av informanterna i Stilgårds undersökning talar om att det inte 

ser ut på detta sätt i praktiken. Istället används ”första bästa” bok innehållandes 

vetenskaplig forskning som socialsekreteraren tillhandahålls genom exempelvis en 

kollega.279 

Även D beskriver i likhet med C att hon upplever sin förmåga att se behov av 

information som tillfredställande, men inte när det vidare gäller att söka fram den. 

”Jag ser nog att jag har en kompetens i att jag vet när jag behöver ha information, 

men sen var jag ska hitta den har jag väl delvis kompetens, inom exempelvis So-

cialstyrelsens hemsida. Men i övrigt har jag nog ganska dålig koll på var man ska 

söka, känner jag.”280 Det förefaller enligt min mening finnas en tydlig begränsning 

i hur D upplever sina möjligheter att söka vetenskaplig information via databaser. 

Den upplevda kompetensen förefaller till stor del återfinnas endast inom ramen för 

Socialstyrelsens webbplats. Utanför denna menar jag att D inte endast upplever att 

hon inte vet hur hon praktiskt ska gå till väga gällande att söka i vetenskapliga 

databaser, utan att hon redan före denna process inte vet var hon ska söka inform-

ation och således inte besitter en kännedom om vilket utbud av informationskällor 

i form av databaser. Här ser jag D:s upplevda brister i medvetenhet om vilka käl-
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lor för vetenskaplig information som finns såsom sammanhörande med den ovan 

beskrivna bristen på tillgänglighet till vetenskapliga databaser på arbetsplatsen. 

 

Av informanternas redogörelser menar jag uppvisas att de alla upplever att de i 

vissa avseenden bedömer sin informationskompetens som god. I fallet med B 

handlar det om en enligt henne god förmåga till att såväl söka som värdera in-

formation. När det gäller D och C upplever de sin informationskompetens som 

god gällande att se behov av information. Utifrån bedömningarna av sin egen in-

formationskompetens kan både B, C och D här enligt Säljös tankar om det situe-

rade lärandet i praktiken sägas inneha en förståelse och färdigheter för den sociala 

praktiken ifråga, i detta fall gällande tillräcklig informationskompetens för att uti-

från de bristande förutsättningar som finns i och med de ovan beskrivna barriärer-

na kunna utföra utredningar av tillfredställande kvalitet utifrån hur ett evidensba-

serat socialt arbete inom socialtjänsten bör bedrivas. Det motsatta kan sägas gälla 

för C och D när det gäller att söka information, där de inte upplever att de har till-

räcklig kompetens, och således inte upplevs besitta de färdigheter för den situe-

rade sociala verksamheten enligt Säljös teori. I förmågan att kunna se vilken in-

formation som behövs för utredningarna kan D och C även sägas visa på det som 

Säljö enligt den sociokulturella teorin talar om som en förmåga att inom ett speci-

fikt verksamhetssystem, i detta fall socialtjänstens, kunna bedöma vilken förståelse 

som är av relevans. I detta fall gäller det således förståelsen för att se vilka in-

formationskällor som det finns behov av för att utredningarna ska bli utförda på 

ett tillfredställande sätt utifrån kravet på ett evidensbaserat socialt arbete. Vidare 

kan informationskompetensen för informanterna enligt Säljös teori sägas vara ett 

redskap eller verktyg i form av en intellektuell resurs som de i yrkeslivets sociala 

kontext är i behov av att utveckla i samspel med professionella pedagoger men 

även i samspel med sina kolleger.281 

Gällande det att C och D upplever sin kompetens som otillräcklig när det gäl-

ler att söka information, visar även tidigare forskning på att detta är något som 

socialarbetare kan uppleva i sitt yrke. I studien av Heiwe m.fl. med visar resultaten 

på att socialarbetarna i denna även de upplever att de besitter en otillfredsställande 

informationskompetens, och det gällande just själva informationssökningsproces-

sen.282 

Skillnader mellan utbildning och yrkesliv - olika informationskompe-

tenser 
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När informanterna vidare ombeds att jämföra yrkeslivet med socionomutbildning-

en med avseende på lärandet och utvecklandet av informationspraktiker och in-

formationskompetens för en evidensbaserad praktik framgår det att samtliga in-

formanter upplever att det här finns stora skillnader.  

A menar att det kritiska tänkandet i värderandet av olika informationskällor 

inte är lika närvarande och inte ges lika mycket utrymme i yrkeslivet som under 

utbildningen, till och med att det kritiska tänkandet kan försvinna. När det gäller 

det kritiska tänkandet i yrkeslivet säger hon: 

[M]an kanske drar lite mer på gränserna. Alltså i utbildningen fick man ju lära sig det där med 
det kritiska tänkandet, att liksom vara kritisk till den information man inhämtar och så. Idag 
blir det ju väldigt lätt att man, ja men hittar man någon forskning så tar man ju den rakt av. Att 
om man får ett läkarutlåtande eller från en psykiater, så köper man ju det och vad som står där 
istället för att vara kritisk till information man får också. Att man ta mer lätt på det på något 
sätt.283 

 

Att A på detta sätt menar att det kritiska tänkandet försvinner mer i yrkeslivet, bör 

enligt min mening inte ses som ett tecken på att informationskompetensen i sig 

har försvunnit i fallet med att bedöma informationskällor som används i utred-

ningarna, såsom information från professionella från andra myndigheter och in-

stitutioner. Hennes redogörelse kan tvärtom sägas visa på en medvetenhet om det 

kritiska tänkandets signifikans. Det dock medan andra faktorer, såsom möjligtvis 

den tidigare beskrivna tidsbristen och höga arbetsbelastningen, tvingas sätta den 

värderande förmågan delvis ur spel. Enligt Säljös sociokulturella teori kan A såle-

des i och med sin redogörelse fortfarande sägas visa på att hon egentligen besitter 

förmågan att bedöma vilka färdigheter och förståelse gällande vilken informat-

ionskompetens och vilken information som behövs för ett utredningsarbete av 

tillfredställande kvalitet.284 Såsom intellektuell resurs kan A i detta fall i den soci-

ala kontext som utredningsarbetet på socialtjänsten kan sägas utgöra, fortfarande 

sägas besitta det redskap eller verktyg som informationskompetensen som utveck-

lades i socionomutbildningens sociala kontext utgör. Det även om den hamnar i 

bakgrunden och riskerar att avvecklas mer och mer efterhand i och med de barriä-

rer som tidsbristen och den höga arbetsbelastningen innebär.285 Något som får de 

konsekvenser att utredningsarbetet blir lidande och att målet om den evidensbase-

rade praktiken inte kan fullföljas. 

Medan A betonar att värderandet och den kritiska granskningen av informat-

ion har kommit att minska i arbetslivet jämfört med under utbildningen, upplever 

C att hennes förmåga att söka information har kommit att bli sämre i yrkeslivet 

jämfört med under socionomutbildningen. ”Man var ju duktigare på det tror jag i 

                                                 
283 Intervju med informant A, 2015-02-01. 
284 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 141. 
285 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 17-23, 135-137. 
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utbildningen, att liksom söka sig fram. Man lärde sig att söka information och 

hitta den på ett bättre sätt än vad man gör nu för nu blir man lite mer bekväm. 

Man klipper och klistrar lite liksom.”286 I detta fall går det att tala om en hos C 

upplevd faktisk försämring av den tidigare under utbildningen inlärda informat-

ionskompetensen. Det på ett sätt som enligt Säljös termer kan handla om en för-

sämring av de speciella situerade färdigheter och intellektuella resurser, verktyg 

och redskap, i detta fall den inom socionomutbildningen inlärda kompetensen för 

att söka information för det sociala arbetet, som enligt C:s uppfattning bör tillhöra 

socialtjänstens sociala verksamhet och fysiska kontext.287 I det att C här som i tidi-

gare fall i intervjun talar om att hon i utredningarna tvingas ”klippa och klistra”, 

vittnar om att den form av systematiska inlärning av att söka information under 

utbildningen, i yrkesverksamheten på grund av exempelvis tidsbrist, hög arbetsbe-

lastning och brister gällande vidareutbildning tvingas hamna i bakgrunden och ge 

plats för mindre tidskrävande metoder och informationspraktiker för informations-

sökning. Metoder och praktiker som ovan beskrivet inte nödvändigtvis är mindre 

systematiska, i likhet med hur Magnusson och Magnusson beskriver socionomer-

nas informationsinhämtning såsom ad hoc, utan endast systematiska i en annan 

form.288 Det kan enligt min mening således även finnas en form av systematik även 

i det som förefaller vara endast ad hoc, och som jag menar att jag ser tecken på i 

informationspraktikerna och de tillhörande informationskompetenserna som är 

situerade i socialsekreterarnas yrkesverksamhet. I och med dessa innebär det även 

en annan form av informationskompetens än den som lärts in under socionomut-

bildningen, och som istället är situerad i den praktiska yrkesverksamheten. Denna 

handlar om att finna vägar för att utifrån de barriärer som finns i arbetssituationen 

kunna på bästa möjliga sätt finna information som är av så hög kvalitet, tillförlit-

lighet och vetenskaplighet som möjligt via andra informationskällor än de, exem-

pelvis vetenskapliga databaser, som det inte finns tid för eller tillgänglighet att 

söka i. Detta är något som vidare visar på att det förekommer olika former av in-

formationspraktiker och informationskompetenser mellan utbildning och arbetsliv. 

Det på ett sätt som kan liknas vis hur sjuksköterskorna i studien av Hedman m.fl. 

upplever att den sociala kontexten för utbildningen och yrkeslivet till stor del ut-

gör olika situerade världar när det gäller fokus på att söka vetenskaplig informat-

ion, och där sjuksköterskorna i likhet med socionomerna i min studie på grund av 

en arbetssituation av bland annat tidsbrist inte har möjlighet till att söka veten-

skaplig information på det sätt som förespråkas under utbildningen. En skillnad 

mellan sjuksköterskorna och socialsekreterarna i min studie är att de förra gene-

rellt inte förefaller se denna sökning och användning som lika nödvändig och be-

                                                 
286 Intervju med informant C, 2015-02-04. 
287 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 17-23, 128-137. 
288 Magnusson, C. & Magnusson, J. (2014) Balansgången mellan Forskning och Praktik – en Kvalitativ 

Studie av Familjebehandlares Kunskapsinhämtning och Tillämpning i Evidensbaserad Praktik, s. 35. 
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tydelsefull för den evidensbaserade praktiken som de senare förefaller göra.289 Det 

ovan beskrivna kring skillnader i olika informationspraktiker och -kompetenser 

kan även liknas vid hur Lundh i sin studie av skolbarn visar på att deras informat-

ionskompetenser är specifikt situerade i grundskolans kontext.290 På ett motsva-

rande sätt visar C på hur hon som socialsekreterare tvingas utveckla en informat-

ionskompetens som är situerad i socialtjänstens yrkesverksamhet. De situerade 

informationspraktiker som tvingas utvecklas i yrkeslivet bland socialsekreterarna 

innebär dock metoder som riskerar att påverka kvaliteten på utredningar och sål-

des det evidensbaserade sociala arbetet på ett negativt sätt. 

E är den som allra mest kraftfullt visar på den klyfta mellan den akademiska 

världen och arbetslivet som hon menar existerar, och som kan liknas vid den 

skillnad mellan utbildningens och yrkeslivets kontext som Hedman m.fl. visar på i 

sin undersökning.291 Detta visar hon på genom att koppla samman målet om det 

evidensbaserade arbetssättet med ett forskande arbetssätt som till fullo kan uppnås 

endast inom den akademiska forskningen och inte i socialsekreterares arbete med 

barnavårdsutredningar på socialtjänsten, det som E benämner ”verkligheten”. Hon 

menar att målet, och som innefattar en fullt tillräcklig yrkesgruppssinriktad àjour-

hållning enligt Sundins term, inte kan uppnås på grund av de barriärer som tids-

brist och brist på vidareutbildning gällande utveckling av informationskompetens 

innebär.292 

Jag kan nog tänka lite såhär att man, om jag skulle ta till mig eller söka information på det sät-
tet som man önskar, då är ju nästan en tanke att man får bli forskare. Alltså då måste man läsa 
vidare, då måste jag fördjupa mig inom ett område. För att någonstans är det så att verklighet-
en är för intensiv för att man ska kunna göra det samtidigt. Och på den nivån som man är som 
socialsekreterare på socialtjänsten och organisationen, så har man ju inte utrymmet och inte 
resurserna heller till att fortbilda sig så som man skulle vilja. 

Så ska man göra det på det sättet, så känns det som att det är en skiljegräns mellan utbild-
ning, forskning och praktiken. Och där i sig blir det ju fel. För det är ju den skillnaden som jag 
tänker inte ska finnas. För att det funkar ju inte att vi forskar och gör allting där, och där har vi 
evidensen och utvärderingen av det vi gör i verkligheten. För då gör man ju bara som vi alltid 
gjort i verkligheten. Man lär sig av kolleger och så inser man efter flera år att ’oj, har vi gjort 
såhär, men det gör ju inga andra’. Så det blir haltande. Och då blir det istället att man bara får 
duttar av det där det verkligen finns mycket att hämta. Jag tänker mycket på det här när man 
har utvärderat projekt som man har gjort eller utvärderat en organisation eller tittar på en spe-
cifik företeelse och så. Vi får ju bara duttar av det när vi är ute i verksamheten, medan man 
inom universiteten och forskarvärlden, där sitter man på kunskapen och man försöker få med 
den till dom som ska ut i arbetslivet. Men sen tar det stopp. Och det är ju inte helt bra, tänker 
jag.293 

                                                 
289 Hedman, J, Lundh, A & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblioteka-

rier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 133-158. 
290 Lundh, A. (2011) Doing Research in Primary School: Information Activities in Project-Based Learning, 

s. V, 3-6, 55-54. 
291 Hedman, J, Lundh, Anna & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblio-

tekarier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 133-158. 
292 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 159-167. 
293 Intervju med informant E, 2015-02-19. 
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I E:s redogörelse blir det enligt min tolkning än mer explicit hur tidsbrist och brist 

på vidareutbildning påverkar informationssökningen och utvecklandet av inform-

ationskompetensen enligt den akademiska världens måttstock på ett negativt sätt. 

Även om ambitionen hos E är att det inte ska finnas någon skillnad mellan utbild-

ning och praktik gällande informationssökning och informationskompetens, visar 

hon på att de krav är orimliga som innefattar målet om ett fullgott utredningsar-

bete enligt målet om en evidensbaserad praktik där sökandet efter uppdaterad, 

vetenskaplig forskning enligt Sundins begrepp om en yrkesgruppssinriktad àjour-

hållning sker i tillräcklig omfattning och integrering med information från klien-

ten och den egna expertisen som professionell.294 Det handlar om att de är orimliga 

i förhållande till den brist på tid, höga arbetsbelastning och brist på möjligheter att 

vidareutbilda sig som råder i yrkesverksamheten. Utifrån Säljös sociokulturella 

teori kan E sägas besitta en stor medvetenhet och förmåga gällande att bedöma 

vilken förståelse samt vilka färdigheter, enligt Säljös begrepp intellektuella resur-

ser i form av redskap eller verktyg såsom informationskompetens och information 

för ett evidensbaserat utredningsarbete, som behövs inom socialtjänstens specifika 

verksamhetssystem.295 Även viljan finns hos E gällande att utföra utredningsarbetet 

och informationssökningen i enlighet med denna bedömning, denna förståelse och 

dessa färdigheter, och således enligt den informationskompetens som utvecklades 

under socionomutbildningen. Men tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på möj-

lighet att utbilda sig gör att socialsekreterarna tvingas utveckla andra informat-

ionspraktiker och en alternativ informationskompeten än de som lärts in under 

socionomutbildningen, och som är anpassad efter yrkesverksamheten för att målet 

om evidensbaserade utredningar som är rättssäkra och är av tillräckligt hög kvali-

tet ska kunna utföras så bra som möjligt utifrån de bristande förutsättningar som 

existerar i denna. Det samtidigt som socialsekreterarna i detta berövas de redskap 

eller verktyg som en utvecklad informationskompetens enligt den akademiska 

världens mått skulle innebära inom såväl socialtjänstens sociala kontext som inom 

den akademiska socionomutbildningens sociala kontext. Bristen på den informat-

ionskompetens som lärdes in under socionomutbildningen gällande att söka och 

använda vetenskaplig information blir för socialsekreterarna här en barriär i utred-

ningsarbetet och i förlängningen gällande att utföra ett evidensbaserat socialt ar-

bete.296 

 

                                                 
294 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors relation till 

fackinformation vid arbetsplatsen, s. 159-167. 
295 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 17-23, 138-139. 
296 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 17-23, 128-135. 
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Slutdiskussion 

Övergripande analys av resultatet i relation till syfte och frågeställ-

ning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka informationspraktiker och inform-

ationskompetenser bland socialsekreterare inom socialtjänstens yrkesverksamhet i 

och med arbetet med barnavårdsutredningar. Det i sin tur i förhållande till målet 

om och kravet på att det sociala arbetet ska vara evidensbaserat. Analysen av det 

empiriska materialet visar enligt min mening på att detta förhållande är komplext. 

Denna komplexitet har i stora drag visat sig ha att göra med viljan hos informan-

terna till att utföra ett så evidensbaserat socialt arbete som möjligt, samtidigt som 

den kontext de verkar i innefattar faktorer som motverkar möjligheten att uppfylla 

detta mål.  

Gällande behovet av information visar informanterna att detta är stort, och det 

av en mängd olika former av informationskällor, såväl informella som formella, 

såväl interna som externa, enligt Höglunds och Perssons kategorier.297 Här menar 

jag att det återfinns en tydlig likhet med resultatet i Stilgårds studie, där även hon 

använder sig av Höglunds och Perssons modell och enligt denna visar på att bar-

navårdsutredarna i hennes studie i likhet med barnavårdsutredarna i min studie 

använder sig av ett stort antal olika informationskällor som även de utgörs av så-

väl informella som formella samt interna och externa sådana.298 Behovet av in-

formation visar sig vidare för informanterna i min studie vara basalt för att kunna 

utföra utredningsarbetet och göra bedömningar om insatser, samt i slutänden för 

att uppfylla målet om och kravet på en evidensbaserad praktik. De stora antal olika 

informationskällor som det enligt informanternas utsagor finns ett stort behov av, 

och som de även säger sig söka och använda för utredningarna även om de sam-

tidigt menar att det skulle behöva ske i högre grad gällande samtliga informat-

ionskällor, ligger enligt min mening till stor del i linje med den evidensbaserade 

                                                 
297 Höglund, L. & Persson, O. (1985) Information och Kunskap: Informationsförsörjning, Forskning och 

Policyfrågor, s. 45-47. 
298 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 46-50. 
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modellen gällande den egna expertisen, information om klienters behov och soci-

ala livssituation samt den vetenskapliga forskningen.299 Det rör sig om behovet för 

socialsekreterarna av att inhämta kunskaper och tidigare erfarenheter från sig 

själva och sin egen ackumulerade expertis som de byggt upp genom sin arbetslivs-

erfarenhet. Behovet gäller samtidigt muntlig information från klienter och deras 

sociala nätverk. Det kan handla om samtal med barn men även deras föräldrar och 

andra närstående. Slutligen finns det ett upplevt behov bland informanterna i min 

studie av att väga samman deras egen kunskap och erfarenhet samt klienternas 

utsagor med vad vetenskaplig forskning säger om en specifik problematik i ett 

specifikt ärende. Förutom dessa behov av informationskällor som kan sägas väl 

matcha de olika former av informationskällor som ingår i den evidensbaserade 

modellen, har det även visat sig att informanterna i min studie visar på ett stort 

upplevt behov av informationskällor som till stor del befinner sig utanför den evi-

densbaserade modellen. Informationskällorna inom den evidensbaserade modellen 

menar jag till stor del kan sägas förutsätta ett mer individbaserat förhållande till 

behov, sökning och användning av information. Det på så sätt att såväl inhämtning 

av information från den egna expertisen som från samtal med klienter och veten-

skaplig forskning genom vetenskapliga databaser, böcker och tidskrifter mycket 

handlar om individuella informationsbeteenden som socialsekreteraren utför till 

stor del på egen hand utan förutsättningen av ett socialt nätverk med direktkontakt 

med övriga kolleger och andra professionella. Inhämtningen av information från 

socialsekreterarens egen expertis hos sig själv sker oundvikligen som en isolerad 

individuell företeelse. Så även med sökningen av vetenskaplig forskning i exem-

pelvis vetenskapliga databaser. Även om samtalen med klienter och deras familj 

och släktingar i och med denna kontakt med utomstående utanför socialtjänsten i 

allra grad högsta grad sker i en social kontext och i denna bemärkelse kan sägas 

utgöra en form av situerade informationspraktiker, innebär dessa enligt min me-

ning ändå enskilda, isolerade företeelser av inhämtning av information som social-

sekreterare gör utan delaktighet av andra kolleger och den sociala kontext som 

dessa bygger upp. Ur detta perspektiv kan så även de uppenbart isolerade, indivi-

duella informationsbeteenden såsom inhämtning av information från den egna 

expertisen och genom sökning av vetenskaplig forskning sägas ske i en social 

kontext i och med att de utförs inom socialtjänstens situerade yrkesverksamhet 

och utifrån de samhälleliga lagar som denna styrs av, samt därmed sägas ske som 

en form av situerade informationspraktiker. Men i förhållande till den sociala kon-

text som kolleger och utomstående professionella utgör, förefaller de informat-

ionskällor som den evidensbaserade modellen innefattar förutsätta individuella 

informationsbeteenden mer än sociala informationspraktiker. I den praktiska yr-

                                                 
299 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21) 
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kesverksamheten spelar dock inhämtningen av information från kolleger och ut-

omstående professionella inom institutioner och myndigheter utanför socialtjäns-

ten, såsom polisen, sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan etc., en bety-

dande roll för informanterna i min studie. Den informationspraktik som denna 

inhämtning utgör förefaller vidare innebära en av de mest avgörande för att utföra 

utredningar av hög kvalitet och som är så evidensbaserade som möjligt.  

Att kolleger och utomstående professionella utgör en betydande källa till in-

formation, och att det i hög grad sker delning av och samarbete kring information 

mellan socialsekreterarna i min studie och de övriga professionella som de har 

kontakt med, kan enligt min mening sägas bottna i olika orsaker på olika plan. 

Dels visar informanterna i min studie på att de upplever att den kunskap som de 

inhämtar via kolleger och utomstående professionella i denna sociala kontext och 

deras erfarenheter i vissa fall kan värderas högre än information från vetenskaplig 

forskning. Det för att den samlade expertisen hos dessa utifrån praktiska erfaren-

heter kan visa sig vara en bättre indikation på exempelvis vilka insatser som fun-

gerar bäst för en klient, och där kollegers och övriga professionellas kunskaper 

motsäger vad forskningen indikerar. Detsamma gäller enligt informanternas utsa-

gor för klienten och den egna expertisen som informationskällor, där praktiska 

erfarenheter hos socialsekreterarna i och med deras egen kunskap och i mötet med 

klienter för dem i vissa fall kan säga mer om vad som gällande insatser fungerar 

och inte fungerar än vad vetenskaplig forskning gör. Samtidigt visar informanter-

na på att de upplever att det i vissa fall, speciellt i vissa tyngre och mer komplice-

rade ärenden, inte är tillräckligt med vare sig den egna expertisen, kunskap från 

samtal med klienter eller inhämtning av information från kolleger och andra pro-

fessionella för att utredningarna ska vara av tillräckligt hög kvalitet och vara till-

räckligt evidensbaserade. Här menar de att de i betydligt högre grad skulle behöva 

tillföra vetenskaplig forskning till utredningarna för att legitimera åtgärder och för 

att väga samman denna och ställa den mot de övriga informationskällorna för att 

en tillfredställande bedömning i ett specifikt ärende ska kunna göras. Det för att 

enligt det sociala arbetets mål utföra en utredning som är av tillräckligt hög kvali-

tet och är tillräckligt evidensbaserad, men som i en större samhällelig och rättslig 

kontext innebär ett ingripande i en individs liv som är i enlighet med vad som är 

rättssäkert i lagens mening.  

Samtidigt som de ser ett stort behov av vetenskaplig forskning för utredning-

arna, upplever dock informanterna i min studie att de hindras i att söka och an-

vända sådan i och med de barriärer som finns inom socialtjänstens kontext. 

Dessa handlar om tidsbrist och hög arbetsbelastning, men även om brist på till-

gänglighet till vetenskapliga databaser och brist på utbildning inom yrkesverk-

samheten som de i sin tur kopplar till brist på ekonomiska resurser inom organi-

sationen. När dessa barriärer hindrar informanterna att söka och använda informat-

ionskällor i form av vetenskaplig forskning, förefaller inhämtningen av informat-

ion från den egna expertisen och från kollegers och utomstående professionellas 
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kunskap inte som i vissa fall endast ske på grund av att informanterna anser att 

denna är mer betydelsefull för utredningen. Det kan enligt deras utsagor även 

handla om att information från den egna expertisen och från kolleger och andra 

professionella på grund av tidsbristen, den höga arbetsbelastningen och bristen på 

utbildning och tillgänglighet till vetenskapliga databaser, i utredningarna utgör en 

form av substitut för den vetenskapliga informationen. Informanterna tvingas en-

ligt min tolkning att i dessa fall ersätta den vetenskapliga forskningen med in-

formation från sin egen expertis, samt muntlig information från kolleger och ut-

omstående professionella. Det på grund av att den höga arbetsbelastningen gör att 

de inte har tillräckligt med tid eller fysisk möjlighet till att söka fram den veten-

skapliga information som informanterna upplever skulle behövas för att utföra 

utredningar av tillräcklig hög kvalitet, som är tillräckligt evidensbaserade och fullt 

rättssäkra. För att så gott de kan försöka lösa denna problematik med att den tredje 

delen av den evidensbaserade modellen som utgörs av information i form av ve-

tenskaplig forskning inte återfinns i utredningarna på ett tillfredställande sätt, kan 

informanterna i min studie sägas utarbeta och skapa egna metoder eller strategier 

för sökning och användning av information. Dessa metoder eller strategier handlar 

om att, när tid, utbildning och tillgängliga databaser inte finns, utifrån dessa bris-

tande förutsättningar ändå försöka att så gott det går utföra ett så evidensbaserat 

socialt arbete som möjligt. Det genom att finna alternativa, snabbare och mer till-

gängliga vägar för att inhämta information som på bästa möjliga sätt ska kunna 

fungera som en form av substitut för bristen på förankring i vetenskaplig forsk-

ning inom utredningarna. Dessa alternativa, snabbare och mer lättillgängliga vägar 

utgörs av den egna expertisen hos socialsekreteraren, men framför allt av dennes 

kolleger och utomstående professionella i och med den delning av och samarbete 

kring information som utförs såsom informationspraktiker i en social kontext där 

socialsekreteraren inhämtar kunskaper från andra professionella i den sociala om-

givning som utgörs av socialtjänsten och andra myndigheter och institutioner. 

De ovan beskrivna alternativa, snabbare och mer lättillgängliga vägarna för att 

inhämta information kan även sägas utgöra en specifik, situerad form av inform-

ationskompetens. Denna väljer jag att benämna en yrkeslivsinriktad informat-

ionskompetens och som är situerad specifikt i socialtjänstens yrkesverksamhet, 

men även inom denna är situerad i respektive utredning och hos respektive social-

socialsekreterare i de olika, individuella sätt som de respektive informanterna i 

min studie har utvecklat denna och utför sina informationspraktiker. Den är alter-

nativ och situerad i förhållande till den form av situerade informationskompetens 

som lärs ut under socionomutbildningen, och som jag väljer att benämna den aka-

demiska informationskompetensen. Den är även alternativ och situerad i förhål-

lande till den form av informationskompetens som återfinns implicit som målet att 

inneha i och med den evidensbaserade modellen, och som här benämns den evi-

densbaserade modellens informationskompetens. Enligt vad informanterna be-

skriver om socionomutbildningen i detta avseende, lärs det inom denna ut en form 
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av informationskompetens som handlar om att för en evidensbaserad praktik 

kunna söka fram, värdera och använda vetenskapliga informationskällor från digi-

tala databaser. Enligt den evidensbaserade modellen ingår det för socialsekrete-

raren förutom denna form av akademiska informationskompetens även att kunna 

inhämta information från sin egen expertis och från klienten och dennes sociala 

nätverk, och vidare väga samman dessa olika delar och värdera dem sinsemel-

lan.300 Även om informanterna i min studie enligt min tolkning tydligt visar på 

ambitionen att följa båda dessa respektive informationskompetenser, och även gör 

det till en viss del i den mån det är möjligt för dem utifrån de bristfälliga förutsätt-

ningar sin finns för dem gällande tidsbrist, brist på utbildning och tillgänglighet 

till databaser, tvingar dessa brister dem att även utveckla den yrkeslivsinriktade 

informationskompetensen. Denna informationskompetens är specifikt anpassad 

för det arbetsklimat som råder i den praktiska yrkesverksamheten inom social-

tjänsten, och är således situerad specifikt i denna sociala kontext. Den handlar om 

att som ovan beskrivet på bästa möjliga sätt även inhämta information från kolle-

ger och utomstående professionella genom delning och samarbete i den sociala 

kontext som de utgör, och i sin tur väga och värdera dessa mot de andra informat-

ionskällorna som ingår i den evidensbaserade modellen. Den yrkeslivsinriktade 

informationskompetensen handlar i detta fall dels om att kunna värdera informat-

ionskällorna för att kunna bedöma i vilka fall som information från kolleger och 

utomstående professionella väger tyngre för en evidensbaserad utredning och be-

slut om insats än vad vetenskaplig forskning och de övriga informationskällorna i 

den evidensbaserade modellen gör. Den yrkeslivsinriktade informationskompeten-

sen handlar även om att på bästa möjliga sätt kunna se behov av, söka och an-

vända information från kolleger och utomstående professionella när barriärerna 

gör att socialsekreterarna inte har tid eller tillgänglighet till att söka någon av den 

vetenskapliga information som de i vissa fall annars egentligen skulle behöva an-

vända i utredningen. Denna yrkeslivsinriktade informationskompetens innebär 

således att kunna söka och använda information genom delning av och samarbete 

kring denna med kolleger och utomstående professionella på bästa sätt för att 

denna information i och med de bristande förutsättningarna ska kunna fungera 

som ett så bra substitut som möjligt för den vetenskapliga forskningen. Även gäl-

lande den vetenskapliga information som trots barriärerna söks och används av 

informanterna, är denna information och dessa informationspraktiker sammanhö-

rande med den yrkeslivsinriktade informationskompetensen. Det på så sätt att in-

formanterna när de i och med tidsbrist och brist på tillgänglighet på arbetsplatsen 

inte innehar möjlighet till att söka och använda vetenskaplig information formellt 

via vetenskapliga databaser, eller vetenskapliga böcker och facktidskrifter på 

                                                 
300 Socialstyrelsen. (2014) Att Arbeta Evidensbaserat. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/ 

attarbetaevidensbaserat (Hämtad 2014-12-21) 
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bibliotek på det sätt som en av informanterna i Stilgårds studie gör, tvingas att 

utveckla en förmåga att söka vetenskaplig information via mer informella inform-

ationskällor.301 Den vetenskapliga informationen kan i dessa fall inhämtas exem-

pelvis indirekt via kolleger eller direkt via icke vetenskapliga databaser och sök-

motorer såsom Google. Det handlar om en inhämtning som jag menar innefattar 

en delvis annan och specifik informationskompetens, den yrkeslivsinriktade in-

formationskompetensen, gällande att se behov av, söka, värdera och använda ve-

tenskaplig information, än den som lärs ut under socionomutbildningen och som 

är kopplad till att söka i vetenskapliga databaser. Den yrkeslivsinriktade informat-

ionskompetensen handlar sammanfattningsvis om att således utifrån en arbetssitu-

ation av informationsbarriärer i så hög grad som möjligt ändå försöka uppfylla, 

eller åtminstone komma så nära till att uppfylla, målet om och kravet på en evi-

densbaserad praktik och utredningar som är av så hög kvalitet och så rättssäkra 

som möjligt. Värderingen av informationskällorna och bedömningen av dem 

sinsemellan på dessa båda sätt kan vidare enligt informanternas utsagor skilja sig 

från fall till fall och ständigt anpassas utefter varje utredning och ärende på ett 

flexibelt sätt. Detta visar på att den yrkeslivsinriktade informationskompetensen 

som informanterna tvingas bygga upp inom socialtjänstens kontext inte endast är 

situerad gentemot informationskompetenserna inom socionomutbildningen eller 

inom den evidensbaserade modellen. Den är situerad även inom socialtjänstens 

yrkesverksamhet och i och med utredningsarbetet på ytterligare ett plan i det att 

den måste anpassas på ett flexibelt sätt till varje enskilt utredningsfall. På ett tredje 

plan är den yrkeslivsinriktade informationskompetensen även situerad mellan 

varje enskild socialsekreterare. Det på så sätt att var och en av informanterna i min 

studie utifrån vad deras utsagor uppvisar, enligt min mening kan sägas utveckla 

unika, individuella metoder, strategier och former av den yrkeslivsinriktade in-

formationskompetensen som på detaljnivå kan skilja sig åt sinsemellan för att för-

söka utföra utredningar som är så hög kvalitet och så rättssäkra och evidensbase-

rade som möjligt. Utifrån detta perspektiv går det således att på individnivå inom 

den yrkeslivsinriktade informationskompetensen även att tala om olika, situerade 

yrkeslivsinriktade informationskompetenser. 

Även om informanterna överlag upplever att de är bra på att värdera och kri-

tiskt granska de olika informationskällor de kommer i kontakt med, visar de enligt 

min tolkning samtidigt på att de ser ett behov av att få utveckla sin kompetens 

gällande att söka fram vetenskaplig forskning. I detta menar jag att det även här 

handlar om två parallella informationskompetenser. Det som informanterna upp-

lever att de är bra på är den yrkeslivsinriktade informationskompetensen för den 

praktiska yrkesverksamheten som de i och med barriärerna tvingas utveckla i det 

                                                 
301 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 36-37. 
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vardagliga arbetet. I och med att de har utvecklat denna yrkeslivsinriktade inform-

ationskompetens på ett bra sätt lyckas de på ett plan att utifrån de bristande förut-

sättningar som finns i och med barriärerna utföra utredningar av så god kvalitet 

och så evidensbaserade som möjligt. Samtidigt ger informanterna uttryck för att 

denna yrkeslivsinriktade informationskompetens och de informationskällor som 

den innefattar gällande kolleger och utomstående professionella som ovan nämnt i 

vissa fall inte är tillräcklig, utan skulle behöva kompletteras mer med vetenskaplig 

forskning som informationskälla för att i högre grad kunna utföra utredningar av 

tillräckligt hög kvalitet, som är tillräckligt rättssäkra och evidensbaserade på ett 

mer tillfredställande sätt. Detta kräver dock mer av den akademiska informations-

kompetensen som är situerad i socionomutbildningen och som en del av den evi-

densbaserade modellen, och som handlar om att kunna söka fram vetenskaplig 

forskning via digitala databaser. Det är just denna form av informationskompe-

tens, den akademiska informationskompetensen, som informanterna överlag be-

skriver att de upplever att de inte innehar i tillräckligt hög grad. Sammantaget går 

det att utifrån informanternas utsagor kring de olika formerna av informations-

kompetens tolka det som att det som enligt dem skulle vara den optimala situat-

ionen för dem att för yrkesverksamheten inneha en form av informationskompe-

tens som innefattar det bästa från alla tre ovan nämnda informationskompetenser 

gällande de situerade informationspraktiker som de innefattar. Det för att utföra 

utredningar som är av tillräckligt hög kvalitet, som är fullt ut rättssäkra och som 

uppfyller målet om och kravet på en evidensbaserad praktik på ett tillfredställande 

sätt. Det handlar såväl om att på bästa sätt kunna såsom inom socionomutbild-

ningen söka fram vetenskaplig, evidensbaserad information i digitala databaser, 

som att kunna väga samman denna vetenskapliga information med information 

från den egna expertisen och klientens utsagor såsom inom den evidensbaserade 

modellen. Men också handlar det om att sammanföra dessa informationskällor 

med information genom delning av och samarbete kring denna med kolleger och 

utomstående professionella på det sätt som är brukligt inom den yrkeslivsinriktade 

informationskompetens som är situerad i den sociala kontext som socialtjänstens 

yrkesverksamhet utgör. I slutänden handlar detta som informanternas utsagor visar 

på om att även överbrygga klyftan mellan socionomutbildningens situerade in-

formationskompetens och informationspraktiker, och den praktiska yrkesverk-

samhetens situerade informationskompetens och informationspraktiker. Men det 

handlar även om att överbrygga den klyfta som finns mellan den informations-

kompetens och de informationspraktiker som återfinns på det teoretiska planet i 

och med de mål och krav som återfinns i den evidensbaserade modellens inform-

ationskompetens, och den informationskompetens och de informationspraktiker 

som återfinns och är nödvändiga för socialtjänstens praktiska yrkesverksamhet. 

Även om informanterna i min studie innehar det som önskemål att dessa klyf-

tor skulle kunna överbryggas, och även om de utifrån de bristande förutsättningar 

som råder förefaller kämpa som gott de kan för att överbrygga klyftorna, upplever 
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jag det som svårt att utifrån deras utsagor inte se att de samtidigt upplever att de 

delvis tappar hoppet och kanske till och med upplever en uppgivenhet inför att det 

ska kunna ske. Det i och med de ovan beskrivna barriärer som finns för dem. Bor-

tom vad som implicit sägs med deras ord tycker jag mig i och med detta kunna 

utläsa hos samtliga av dem en känsla av otillfredsställelse inför arbetssituationen 

på såväl det yrkesmässiga som på det personliga planet. Denna förefaller innefatta 

såväl en upplevelse av att på ett arbetsetiskt plan inte kunna utföra arbetsuppgif-

terna i sig på ett fullgott sätt. På det personliga planet handlar det om att som 

medmänniska inte kunna ge klienterna den bästa hjälp som informanterna skulle 

vilja ge dem för att skapa ett bättre liv för dem. Att brister gällande möjligheter till 

att inhämta tillräckligt med information bidrar så stort till dessa negativa konse-

kvenser, och att dessa brister på tid, tillgänglighet till databaser och till utbildning 

i sin tur har att göra med brister på ekonomiska resurser, visar att det i slutänden 

utgör ett stort politiskt och samhällsekonomiskt problem som drabbar såväl soci-

alsekreteraren som klienten och samhället i sin helhet på ett destruktivt sätt.  

Övergripande analys av resultatet i förhållande till teoretiska utgångs-

punkter och tidigare forskning  

 

Att informanterna i min studie i hög grad delar och samarbetar kring information, 

visar vidare enligt min mening även på vikten av de teoretiska utgångspunkter 

som innefattar en social dimension. 

I samband med Säljös sociokulturella teori har detta kommit till uttryck inte 

minst i och med en betydande användbarhet av de allra mest specifika och socialt 

inriktade begreppen kommunikativ kontext och appropriering. Men även de mer 

allmänna begreppen om att handlingar eller praktiker sker och är situerade i en 

social kontext, har visat sig vara centrala i och med analysen av såväl informat-

ionspraktikerna som informationskompetenserna bland socialsekreterarna.302 I och 

med delningen av och samarbete kring information med kolleger och utomstående 

professionella, men även med klienter och deras närstående, förefaller varje en-

skild socialsekreterare som individ samtidigt i en kommunikativ kontext i stor 

omfattning på muntlig väg inhämta information från dessa aktörer och gör denna 

till sin egen kunskap genom en process av appropriering. Då denna kommunika-

tiva kontext och appropriering samtidigt återfinns som en betydande del i den yr-

keslivssinriktade kompetensen i jämförelse med den akademiska informations-

kompetensen, visar det enligt min mening på hur de olika socialt baserade inform-

ationspraktikerna i dessa olika informationskompetenser är specifikt situerade. 

Det i sina respektive sociala kontexter, arbetsplatsens och den akademiska värl-

dens. Samtidigt visar informanterna på att de innehar ambitionen av att behålla en 

                                                 
302 Säljö, R. (2010) Lärande i Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, s. 119-120, 128-137. 
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fot i den akademiska världens kontext och i yrkeslivet införa mer av de i denna 

kontext situerade informationspraktikerna och den akademiska informationskom-

petensen. Det i och med behovet av att söka vetenskaplig forskning och samman-

föra denna informationspraktik och informationskompetens med den yrkeslivssin-

riktade informationskompetensen. Information från kolleger utgör som ovan be-

skrivet i vissa fall en form av substitut för denna vetenskapliga forskning när den 

inte kan sökas fram enligt den akademiska informationskompetensen i och med de 

barriärer som finns i yrkeslivets kontext. I vissa fall och utredningar är den munt-

liga informationen från kolleger och utomstående professionella dock som ovan 

beskrivet mer betydelsefull och värderas högre för det evidensbaserade sociala 

arbetet än vad den vetenskapliga forskningen gör. Oavsett vilket av dessa perspek-

tiv som gäller i informanternas olika utredningar menar jag att båda fallen visar på 

gångbarheten och användbarheten hos Laves och Wengers teori om praktikgemen-

skaper när det gäller att analysera hur socionomer inom socialtjänstens yrkesverk-

samhet förhåller sig till information. Att enligt teorin om praktikgemenskaper dela 

insikter, råd, expertis och behov och idéer med kolleger samt lösa problem till-

sammans med dem och utveckla en form av gemensam expertis med dem, är nå-

got som informanterna i min studie har visat sig göra i stor omfattning,303 Praktik-

gemenskapen år således betydelsefull dels i de fall där denna utnyttjas för att in-

hämtningen av information inom denna väger tyngre för utförandet av evidensba-

serade, rättssäkra utredningar av tillräckligt hög kvalitet än vad information i form 

av vetenskaplig forskning gör. Praktikgemenskapen är signifikant även inom den 

yrkeslivsinriktade informationskompetensen när denna utvecklas av socialsekrete-

rarna i och med de barriärer som hindrar dem att söka och använda vetenskaplig 

forskning enligt den akademiska världens situerade informationskompetens. Den 

omfattande sökningen och användningen av information som sker genom delning 

och samarbete med kollegerna, och som således sker såväl såsom substitut för den 

vetenskapliga forskningen enligt den yrkeslivsinriktade informationskompetensen 

eller ersätter den vetenskapliga forskningen för att den anses vara mer evidensba-

serad, utgör i detta enligt min mening i allra högsta grad socialt baserade informat-

ionspraktiker. Det snarare än individuellt baserade informationsbeteenden, enligt 

Savolainens beskrivning av skillnaden mellan dessa båda övergripande teorier.304 

Det menar jag visar på att den förra teorin i jämförelse med den senare har visat 

sig mer gångbar och användbar, och att jag upplever att informanternas utsagor 

inte skulle kunna ha analyserats och förståtts enbart utifrån teorin om informat-

ionsbeteenden. En teori med ett tydligt socialt perspektiv, såsom den om informat-

ionspraktiker, har enligt mina upplevelser varit oumbärlig för att överhuvudtaget 

                                                 
303 Wenger, E., McDermott, R & Snyder, W.M. (2002) Cultivating Communities of Practice: a Guide to 

Managing Knowledge, s. 4-5. 
304 Savolainen, R. (2007) ”Information Behavior an Information Practice: Reviewing the ’Umbrella Con-

cepts’ of Information-seeking Studies, s. 119-121. 
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kunna analysera och förstå förhållandet till information bland socionomer inom 

socialtjänstens kontext på ett djupare och mer heltäckande sätt. 

 

Den sociala dimensionen i och med informationspraktiker såsom teori menar jag 

är den som knyter samman min studies resultat med de resultat som återfinns i den 

tidigare forskning på området som har presenterats, och som vidare handlar om 

betydelsen av delning av och samarbete kring information.       

      I den tidigare forskning som utförts gällande socionomer och socialarbetare 

återfinns den sociala dimensionen gällande delning av och samarbete kring in-

formation med kolleger som något framträdande i resultatet av hur socionomer 

och socialarbetare förhåller sig till information, även om undersökningarna inte 

utförts utifrån informationspraktiker som teori med dess fokus på den sociala kon-

texten och att individens förhållande till information är situerat. Tillsammans med 

resultatet i min studie, visar resultatet från dessa olika undersökningar att delning 

av och samarbete kring information med kolleger i den sociala kontext som de 

innebär för den enskilde socionomen och socialarbetaren, utgör en betydande del 

av informationskällorna för att utföra det sociala arbetet. Det tillsammans med att 

vetenskaplig information söks i lägre grad i och med informationsbarriärer, tycks 

åtminstone utifrån de tidigare studier jag här utgått ifrån vara något genomgående 

i det sociala arbetet i såväl olika former av yrkesroller bland socionomer i olika 

kommuner nationellt, som i jämförelse med yrkesverksamma socialarbetare inter-

nationellt sett. De familjebehandlande socialsekreterarna i Magnussons och Mag-

nussons studie delar i hög grad information med kolleger samtidigt som de söker 

vetenskaplig information i mindre utsträckning och därmed i låg omfattning ut-

nyttjar informationen inom den del av den evidensbaserade modellen som handlar 

om den bästa tillgängliga kunskapen, och som innefattar vetenskaplig forskning.305 

Även socialarbetarna inom sjukvården i studien av Harrison m.fl. visar på att in-

hämtningen av information huvudsakligen sker muntligen mellan kollegerna sam-

tidigt som vetenskaplig information söks i låg omfattning.306 Inhämtningen av in-

formation bland barnavårdsutredarna i Stilgårds studie domineras av muntlig del-

ning av information mellan kolleger samtidigt som sökning av vetenskaplig in-

formation sker i låg utsträckning på grund av informationsbarriärer såsom tidsbrist 

och bristande tillgång till fackinformation på arbetsplatsen via databaser eller 

tryckta böcker.307 Detta förhållande kan sägas gälla överlag, även om de informan-

ter i Stilgårds studie som säger sig aktivt söka vetenskaplig information för utred-

ningsarbetet förefaller göra detta i högre grad än någon av informanterna i min 
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Studie av Familjebehandlares Kunskapsinhämtning och Tillämpning i Evidensbaserad Praktik, s. 42-43. 
306 Harrison, J. m.fl. (2004) ”NHS and Social Care Interface: a Study of Social Workers’ Library and Infor-
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307 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-
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studie.308 Trots att det på detta vis tycks förekomma skillnader mellan olika social-

tjänster och team gällande i hur hög grad vetenskaplig information söks för utred-

ningarna, tycks det samtidigt förhålla sig så att det enligt mitt och Stilgårds resul-

tat relativt sätt och på ett generellt plan förekommer sökning av vetenskaplig in-

formation som av informanterna i båda fallen bedöms vara otillräcklig på grund av 

informationsbarriärer.  

       Det som jag menar att jag med min studie tillför till forskningsområdet är 

förutom att generellt bekräfta fundamentala delar av resultaten ovan i den tidigare 

forskningen, även att visa på hur den omfattande delningen av information mellan 

kolleger och den låga omfattningen av sökandet efter vetenskaplig information i 

och med informationsbarriärerna inte endast sker parallellt. Jag visar även på hur 

dessa företeelser hör samman i ett komplext förhållande som tar sig uttryck bland 

annat i den yrkeslivsinriktade informationskompetensen och de situerade informat-

ionspraktiker denna innebär, och hur de skiljer sig från den evidensbaserade mo-

dellens informationskompetens och den akademiska informationskompetensen, 

samt de informationspraktiker som återfinns inom dessa. 

       Ett liknande resultat som det jag med min studie visar på i och med den yrkes-

livsinriktade informationskompetensen och hur det förekommer situerade skillna-

der i informationskompetenser och informationspraktiker mellan utbildning och 

yrkesliv, är resultatet i studien av Hedman m.fl. Detta visar på att sjuksköterskors 

informationskompetenser och informationspraktiker skiljer sig mellan, och är si-

tuerade i, utbildningens och yrkesverksamhetens kontext på grund av de barriärer 

som tidsbrist och hög arbetsbelastning utgör i det praktiska yrkeslivet.309 Likheten 

mellan resultatet i denna studie och resultatet i min studie menar jag visar på det 

intressanta i att detta är ett fenomen som tycks förekomma över professionsgrän-

serna. På ett liknade sätt går det enligt min mening att dra paralleller mellan resul-

tatet i min studie och resultatet av Sundins studie kring sjuksköterskor i deras re-

spektive förhållande till information. Den yrkeslivsinriktade informationskompe-

tensen bland socionomerna i min studie skulle kunna liknas vid att det utifrån de 

bristande förutsättningar som finns i socialtjänstens kontext i och med barriärerna 

sker en flexibel anpassning till arbetslivets krav genom att den, med Sundins ter-

mer, arbetsplatsinriktade àjourhållningen tvingas bli ett substitut för den yrkes-

gruppssinriktade àjourhållningen.310 Den yrkeslivsinriktade informationskompe-

tensen bland socionomerna i min studie kan även beskrivas såsom en, enligt 

Sundins term, form av informationsstrategi. Men till skillnad från hur sjukskö-

terskorna i Sundins studie använder sig av informationsstrategier för att genom 

                                                 
308 Stilgård, J. (2006) Information inom den Kommunala Socialtjänsten – en Studie av Socionomers Upple-

velse av Information i det Dagliga Arbetet med Barnavårdsutredningar, s. 61. 
309 Hedman, J, Lundh, Anna & Sundin, O. (2009) “Att Lära Informationssökning För Yrkeslivet: om Biblio-

tekarier, Lärare och Sjuksköterskor”, s. 133-158. 
310 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 159-167. 
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förhållande till fackinformation exempelvis bygga en specifik yrkesidentitet eller 

att på ett symboliskt plan påverka maktförhållanden mellan läkare och sjukskö-

terskor, menar jag att socialsekreterarna i min studie använder sig av informat-

ionsstrategier i form av deras respektive yrkeslivsinriktade informationskompeten-

ser.311 Informationsstrategin för socionomerna i min studie handlar enligt min me-

ning och vad som framgår av informanternas utsagor, således inte om identitets-

skapande eller maktrelationer till andra yrkesverksamma i socialtjänstens hierarki. 

Den handlar istället om att försöka ta makt över sin problematiska arbetssituation 

av tidsbrist, hög arbetsbelastning och brister gällande tillgång till vetenskapliga 

informationsresurser, för att så gott som möjligt kunna utföra ett utredningsarbete 

av så hög kvalitet som möjligt och som är evidensbaserat i största möjliga mån. 

Det trots de brister i förutsättningar för ett evidensbaserat socialt arbete som åter-

finns i deras yrkesverksamhet i och med de ovan beskrivna informationsbarriärer-

na. Att informationsstrategier gällande att påverka maktrelationer i förhållande till 

andra professionella inom arbetsplatsens hierarki inte förefaller återfinnas bland 

socialsekreterarna i min studie på det sätt som bland sjuksköterskorna i Sundins 

studie i deras relation till läkarna på arbetsplatsen, menar jag speglas i att delning-

en av och samarbetet kring information inom socialtjänsten enligt informanternas 

utsagor tycks ske på ett mer horisontellt än hierarkiskt sätt. I Sundins studie upp-

visas att den arbetsplatsinriktade àjourhållningen innefattandes muntlig delning av 

information med kolleger bland sjuksköterskorna sker utifrån läkarnas auktoritet 

och normeringar. Det återfinns här ett hierarkiskt maktförhållande där den arbets-

platsinriktade àjourhållningen innebär att informationen i en enkelriktad form går 

från läkare till sjuksköterska, och där sjuksköterskorna för att försöka återta en 

maktställning gentemot läkarna använder sig av den yrkesgruppsinriktade àjour-

hållningen och dess vetenskapliga auktoritet för att kunna legitimera, ge mer tyngd 

till och hävda sin egen kompetens och kunskap gentemot läkarens. Det handlar 

även om ett försök till att kunna argumentera mer gentemot läkarna på samman 

kompetensnivå i vårdärenden och på så vis höja sin status i läkarnas ögon i och 

med att kunna referera till fackinformation.312 Detta förhållande skiljer sig från det 

som jag kan utläsa från utsagorna bland socionomerna i min studie. Det förefaller 

bland dem inte finnas ett liknande maktförhållande gällande delningen av och 

samarbetet kring information mellan socialsekreterarna och deras chefer och led-

ning i den mån de beskriver att en sådan förekommer. Av socialsekreterarnas be-

skrivningar förefaller delning av och samarbete kring information ske på ett mer 

jämlikt plan mellan chefer och socialsekreterare på samma sätt som bland social-

sekreterarna själva. Frånvaron ett status- och maktförhållande mellan dem och 

                                                 
311 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 230-233. 
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chefer och ledning kopplat till informationsdelningen tycks vara gällande trots att 

det kan tänkas att det i viss mån, när socialsekreterarna rådfrågar chefer i och med 

deras högre position och ansvar, sker en enkelriktad informationsdelning från chef 

till socialsekreterare i likhet med delningen från läkare till sjuksköterska i Sundins 

studie. 

      Det är vidare enligt min mening svårt att tydligt dela upp socionomerna i min 

studie enligt vilka av socialsekreterarna som innehar mer av en arbetsplatsinriktad 

àjourhållning och vilka som innehar mer av en yrkesgruppssinriktad àjourhållning; 

en uppdelning som dels Sundin gör gällande sjuksköterskorna i hans studie, även 

om han själv samtidigt visar på en medvetenhet om och poängterar att det är pro-

blematiskt att placera enskilda informanter i sådana kategorier.313 Dels gör Stilgård 

en liknande uppdelning gällande socialsekreterarna i hennes studie, på basis av att 

vissa av dem förefaller vara inriktade på att engagera sig i att söka vetenskaplig 

forskning och att se en stor betydelse för denna för utredningarna, medan andra av 

informanterna i Stilgårds studie mer tenderar att söka informell information via 

exempelvis kollegerna. Stilgård benämner dessa de akademiskt inriktade respek-

tive de arbetsplatsorienterade socionomerna.314 Socialsekreterarna i min studie 

förefaller enligt min mening vara i lika hög grad akademiskt inriktade som arbets-

platsinriktade, och samtliga av informanterna i min studie inrymmer så pass 

mycket av båda dessa inriktningar att jag ser det som omöjligt att dela upp dem i 

kategorier såsom Stilgård gör i sin studie. Informanterna i min studie använder sig 

betydligt mer av den arbetsplatsorienterade informationskällor såsom kolleger 

jämfört med de akademiskt inriktade informationskällorna, såsom vetenskaplig 

information i böcker eller databaser. Samtidigt ser informanterna i min studie den 

stora betydelse som vetenskaplig forskning har för ett evidensbaserat socialt ar-

bete, och ser denna formella information som minst lika betydelsefull som den 

informella. Ambitionen hos socialsekreterarna i min studie förefaller således 

också, även om informationsbarriärerna hindrar dem i detta, i högre grad än bland 

sjuksköterskorna i Sundins studie och socionomerna i Stilgårds studie, vara att i så 

hög grad som möjligt sammanföra de båda àjourhållningar som Sundin visar på 

till en helhet, i likhet med ambitionen hos dem i att sammanföra den yrkeslivsin-

riktade informationskompetensen och dess informationspraktiker med den akade-

miska informationskompetensen samt den evidensbaserade modellens informat-

ionskompetens, och de respektive informationspraktiker som hör samman med 

dessa. Det för att i största möjliga mån på ett så enhetligt och heltäckande sätt in-

neha tillräcklig informationskompetens på samtliga plan för att utföra rättssäkra 

utredningar av högsta kvalitet och utföra ett fullt ut evidensbaserat socialt arbete. 

                                                 
313 Sundin, O. (2003) Informationsstrategier och Yrkesidentiteter: en Studie av Sjuksköterskors Relation till 

Fackinformation vid Arbetsplatsen, s. 29. 
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Sammanfattning 

Att studera informationspraktiker, i form av behov, sökning, användning, värde-

ring och delning av information och informationskällor, samt informationskompe-

tenser bland socionomer i arbetet med barnavårdsutredningar inom socialtjänstens 

yrkesverksamhet för ett evidensbaserat socialt arbete, är det grundläggande syftet 

med denna uppsats. I samband med såväl informationspraktikerna som informat-

ionskompetenserna studeras vidare vilka barriärer som socionomerna upplever 

som hinder för dessa i och med utredningsarbetet och gällande att utföra detta som 

evidensbaserat. 

Det fokus som återfinns i begreppen informationspraktiker och informations-

kompetenser gällande att individers förhållande till information innehar en social 

dimension och är situerad i en social kontext, löper i studien som en röd tråd gäl-

lande valet av teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och analys av empi-

riskt material. Gällande teorierna, utgörs dessa av den sociokulturella teorin, teo-

rin om communities of practice eller praktikgemenskaper samt teorin om inform-

ationspraktiker. Den tidigare forskningen innefattar ett fokus på informationsprak-

tiker och hur dessa tidigare undersökts bland såväl olika samhällsgrupper och yr-

kesgrupper i allmänhet, som bland socionomer och socialarbetare i synnerhet. Det 

empiriska källmaterialet består i sin tur av utsagor utvunna genom kvalitativa in-

tervjuer med fem socialsekreterare inom socialtjänsten i två olika kommuner.  

Det resultat som har framkommit av informanternas utsagor är att de som so-

cialsekreterare i och med utredningsarbetet är i behov av, söker och använder sig 

av flertalet olika informationskällor, exempelvis den egna expertisen, samtal med 

klienter och deras sociala nätverk. Till en stor del inhämtas information via munt-

lig delning av och samarbete kring denna med kolleger och utomstående profess-

ionella, som utgör betydande informationskällor för en inom socialtjänsten situe-

rad yrkeslivsinriktad informationskompetens. Det samtidigt som information i 

form av vetenskaplig forskning utifrån den under socionomutbildningen inlärda 

och där situerade akademiska informationskompetensen, söks och används i låg 

omfattning av informanterna. Orsaken till detta förhållande hör i sin tur samman 

med barriärer, såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på tillgänglighet till 

vetenskapliga databaser, som hindrar informanterna att inhämta tillräckligt mycket 

information för att utföra ett fullgott evidensbaserat utredningsarbete. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
¤ Vilken är din ålder och hur lång arbetslivserfarenhet innehar du såsom soci-

alsekreterare och med att arbeta med barnavårdsutredningar? 
 
¤ Vad innebär din yrkesroll som socialsekreterare i arbetet med barnavårdsut-

redningar, och hur skulle du beskriva de arbetsuppgifter, det uppdrag och det an-
svar som detta innebär? 

 
¤ Vilka erfarenheter och upplevelser har du av arbeta evidensbaserat och hur 

kan det evidensbaserade sociala arbetet ta sig uttryck i din och dina kollegers yr-
kesverksamhet i arbetet med barnavårdsutredningar? 

 
¤ Vilket eller vilka behov av information upplever du finnas för dig och din 

arbetsgrupp? 
 
¤ I hur hög grad och i vilka former söks, värderas och används information i 

din och din arbetsgrupps yrkesverksamhet? Berätta om tillfällen då du söker, 
värderar och använder information i ditt arbete? 

 
¤ I vilken grad, och i vilka former, förekommer det delning av och samarbete 

kring information bland dig och dina kolleger sinsemellan och med andra profess-
ionella utanför socialtjänsten? 

 
¤ Vilka informationskällor söks, värderas, delas och används av dig och dina 

kolleger i din arbetsgrupp? 
 
¤ Vilka eventuella hinder kan återfinnas i din och din arbetsgrupps yrkes-

verksamhet när det gäller att se behov av information, samt gällande att söka, dela, 
värdera och använda information? 

 
¤ Vilket eller vilka behov av resurser, materiella och immateriella, för in-

formationssökning, informationsanvändning upplever du att det finns alternativt 
saknas för dig och dina kolleger? 

 
¤ Hur upplever du din informationskompetens gällande att se behov av in-

formation, samt söka och värdera information? 
 
¤ Hur upplever du att bibehållandet och utvecklingen av din informations-

kompetens i det nuvarande yrkeslivet förhåller sig i relation till det lärande och 
utvecklande av informationskompetens som du genomgick inom socionomutbild-
ningen? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjuundersökning 

med titeln: Information och informationskompetenser för ett evidensbaserat 

socialt arbete – om socionomers informationspraktiker i arbetet med barna-

vårdsutredningar inom socialtjänstens yrkesverksamhet. 

 

Mitt namn är Kristian Söderlund Lindqvist och jag är student inom Masterpro-

grammet i ABM, med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne, på 

Uppsala universitet. Inom programmet ingår det att utföra ett examensarbete i 

form av en masteruppsats, vilket i mitt fall utgörs av ovan nämnda studie. 

Studiens syfte innefattar att undersöka socionomers behov, sökning och an-

vändning av information, delning av och samarbete kring information, samt 

socionomers informationskompetenser, inom socialtjänstens yrkesverksamhet för 

att uppfylla målet om och kravet på en evidensbaserad praktik. Undersökningen är 

specifikt inriktad på socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. 

Ett deltagande som intervjuperson i denna studie, skulle innebära en intervju 

som utförs ansikte mot ansikte och på en tid och plats som Du bestämmer och 

finner är lämpligast. Intervjun beräknas ta mellan 30 minuter och en timme, och 

hela intervjun kommer att spelas in på en digital diktafon för att därefter transkri-

beras och användas för analys i uppsatsen. Allt det som Du säger i intervjun, och 

således allt intervjumaterial som spelas in, kommer att behandlas med fullständigt 

konfidentialitet, vilket innebär en total avidentifiering av allt som sägs under in-

tervjun, och att ingen annan än jag som intervjuare kommer att kunna knyta Din 

identitet till materialet. Denna konfidentialitet innefattar såväl Dig som individ 

som den organisation Du arbetar inom. Du kommer även inneha full möjlighet att 

läsa det transkriberade intervjumaterialet innan det publiceras. Publiceringen av 

uppsatsen innebär att det intervjumaterial som ingår i uppsatsen kommer att vara 

offentligt tillgänglig. Återigen bör här förtydligas att allt intervjumaterial i denna 

offentligt publicerade uppsats innefattas av fullständig konfidentialitet och total 

avidentifiering. Ditt deltagande i såväl intervjun i sig som i uppsatsen i sin helhet 

är helt och hållet frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
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Vid eventuella frågor om undersökningen, intervjun och deltagande i uppsat-

sen är Du välkommen att kontakta mig via nedanstående uppgifter. 

 

Kristian Söderlund Lindqvist 

krli1193@abm.uu.se 

070-7312743 

 

 

 

Informerat samtycke gällande medverkan som intervjuperson i undersök-

ningen med titeln: Information och informationskompetenser för ett evidens-

baserat socialt arbete – om socionomers informationspraktiker i arbetet med 

barnavårdsutredningar inom socialtjänstens yrkesverksamhet. 

Jag har informerats om undersökningens ämne, innehåll och syfte. Jag har fått 

information om intervjuns tidsomfattning och val av tid och plats för denna, samt 

hur intervjumaterialet för studien kommer att insamlas, behandlas och publiceras. 

Vidare har Jag fått information om jag som intervjuperson och det Jag säger i in-

tervjun kommer att avidentifieras totalt och erhålla fullständig konfidentialitet, att 

Jag innehar fullständiga rättigheter gällande tillgång till det transkriberade inter-

vjumaterialet, samt totala rättigheter till att när som helst avbryta deltagandet i 

själva intervjun och avbryta medverkan i uppsatsen. 

Jag samtycker härmed till att deltaga som intervjuperson i undersökningen. 

 

 

Ort                                                                              Datum 

 

…………………….                                                   …………………….. 

 

Namnunderskrift 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande 
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