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Abstract: 
 
The aim of this Master’s thesis is to investigate how trained social workers experience 
information in their daily work. The thesis focussed on three major questions: 
 

- What type of information and information sources are mostly used by the trained 
social workers? 

- What kind of information barriers are described by the participants? 
- How can the patterns of information seeking and information use be understood 

on the basis of the trained social workers’ professional and social context? 
 

Semi-structured interviews were carried out with trained social workers working with 
child welfare enquiries. My theoretical framework consists of user and context 
oriented theories about classifications of information, information barriers and models 
of information sources. My conclusions are that trained social workers working with 
risk assessment in child protection services, need to use different kinds of information 
in their daily work, such as problem information, domain information and problem-
solving information. Oral information sources, such as the current family of the 
investigation, colleagues and supervisors, are important. The participants vary in their 
use of written information sources. Information seeking on the Internet dominates 
among written sources. The main information barriers revealed are lack of time and 
lack of access to relevant information in the workplace. Political and economic issues 
together with the media debate have a strong impact on the trained social workers’ 
professional role.  
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1 Inledning 
 
Socionomyrket har, liksom flera andra yrkesgrupper, genomgått en akademisering1 
under slutet av 1900-talet (Dellgran & Höjer 2000 s. 30; Sundin 2003, s. 46). Ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är det intressant att fråga sig vilken 
betydelse denna akademisering har haft för socionomernas 
informationssökningsbeteende? Denna fråga har bland annat studerats av Olof Sundin, 
som i avhandlingen Informationsstrategier och yrkesidentiteter (2003), undersöker hur 
den ökade akademiseringen påverkar sjusköterskors yrkesroll och deras användning av 
fackinformation. Jag är i denna uppsats intresserad av att studera yrkesverksamma 
socionomers informationsvanor utifrån ett kontextorienterat perspektiv (Sundin 2003, s. 
24f). De socionomer som jag har tänkt inrikta mig på är socionomer verksamma inom 
den kommunala socialtjänsten och som arbetar med barnavårdsutredningar. 
 
En av anledningarna till att jag har valt att studera socionomers informationsvanor är att 
jag själv är utbildad socionom, med några års erfarenhet som socialsekreterare inom den 
kommunala socialtjänsten. För mig var övergången från socionomstudierna till att 
handlägga socialbidragsärenden inom den kommunala socialtjänsten en svår och 
komplicerad omställning. Jag upplevde att jag under min utbildning egentligen inte alls 
blivit förberedd på det praktiska yrkeslivet, vilket bidrog till att jag så småningom 
lämnade socionomyrket. Denna egna erfarenhet har bidragit till att jag nu är intresserad 
av att gå tillbaka till den kommunala socialtjänsten och, i egenskap av biblioteks- och 
informationsvetare, fråga socionomer hur de upplever sin hantering av information. 
 
Anledningen till att jag har valt att fokusera på socionomer verksamma inom den 
kommunala socialtjänstens barn- och ungdomsvård, är det stora ansvar som dessa 
socionomer har, med befogenheter att ingripa och inkräkta på den individuella 
integriteten (jmf Sundell & Egelund 2000, s. 44ff). Genom sina utredningar kan 
socionomer förändra och påverka människors liv. Barnavårdsutredningar är ständigt 
utsatta för granskningar, kritik och diskussioner. Gör socialtjänsten tillräckligt för 
utsatta barn eller utreder de ”fel” barn? Detta ser jag som rimliga frågor med tanke på 
vilken genomgripande handling en barnavårdsutredning kan vara för ett barn eller en 
familj. Hur socionomer söker och använder information i sina barnavårdsutredningar 
blir därför intressant att undersöka. 
 
Socialstyrelsen fick 2001 ett uppdrag av regeringen, som innebar att under tre år arbeta 
fram ett utvecklingsprogram för socialtjänsten, Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten. Programmets syfte var ”… att ge kunskapsbildningen och det 
kontinuerliga lärandet en starkare ställning inom socialtjänsten” genom att bland annat 
”knyta forskningen närmare den praktiska verksamheten” (Nationellt stöd för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2000, s. 28). Ett delprojekt i detta 
regeringsuppdrag var att utveckla informationsstrukturer för landets socialtjänst som 
bland annat innebar att utreda möjligheterna för en gemensam webbportal för 
socialtjänsten. En annan uppgift var att utreda hur man kan organisera 
informationsförsörjning så att man på ett okomplicerat sätt kan få tillgång till färsk 
kunskap i det vardagliga yrkeslivet. Detta arbete mynnade ut i rapporten Samordning av 
                                                                 
1 Akademisering innebär enligt Dellgran och Höjer en ”… övergripande process som beskriver hur 
vetenskapligt och akademiskt producerad kunskap (och producenterna av denna) expanderar i omfattning 
och, kanske framför allt, tilldelas och/eller tillkämpar sig en större betydelse och ett större inflytande över 
kunskapsområdet i sin helhet” (Dellgran & Höjer 2000, s. 43). 
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informationsförsörjning i en kunskapsbaserad socialtjänst skriven av Sven Antilla, Leif 
Hagberg och Thomas Mattsson (2002). Rapporten lyfter fram och betonar bibliotekens 
betydelse för att hantera och tillhandahålla praktisk kunskap både från yrkesfältet och 
från forskningen. Författarna poängterar också bibliotekariernas betydelse, som med sin 
kompetens om sökverktyg och sökstrategier har en nyckelfunktion för utvecklandet av 
en kunskapsbaserad socialtjänst (Antilla, Hagberg & Mattsson 2002, s. 7). 
 
Min forskningsfråga i denna uppsats är att studera hur socionomer söker och använder 
olika typer av information för att skapa en förståelse för socionomer som 
användargrupp. Denna kunskap är viktig för att vi som biblioteks- och 
informationsvetare ska kunna erbjuda en professionell service till våra användare. Här 
finns det ett stort antal frågeställningar som är intressanta att undersöka. Vilken 
information anser man som socionom vara av betydelse för att man ska kunna 
genomföra sina utredningar? I vilken mån använder man sig av ett källkritiskt tänkande 
i värderingen av informationskällor? Det kan även vara intressant att studera i vilken 
utsträckning man, som socionom, aktivt håller sig uppdaterad med aktuell forskning för 
att inhämta information till sitt arbete eller om man främst hämtar information från sina 
kollegor? Är socionomer flitiga biblioteksbesökare eller söker man information främst 
på andra sätt? Är det någon skillnad i informationssökningsbeteendet mellan en 
nyutexaminerad socionom och en socionom som har varit verksam i några år?   
 

1.1 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens första kapitel börjar med en inledning där jag ger en bakgrund till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitel två behandlar socialt arbete som 
akademisk disciplin och som praktiskt yrkesfält. Här beskriver jag socionomers 
kunskapsbas, deras yrkesroll samt den kontext som socionomer inom den kommunala 
socialtjänsten verkar i. I kapitel tre redovisar jag mina teoretiska perspektiv som jag 
använder mig av i min analys. Tidigare forskning redovisas i kapitel fyra där jag 
redovisar användarstudier av socialarbetare och andra jämförbara yrkesgrupper. 
Metoden diskuteras i kapitel fem, där jag även beskriver mina informanter samt hur 
urvalet av intervjudeltagare har gått till. I kapitel sex redovisar jag mina empiriska 
resultat utifrån analytiska kategorier. Jag kommer inte att redovisa varje intervju för sig 
eftersom jag vill tillförsäkra mina informanters konfidentialitet. I min analys och 
diskussion kommer jag att analysera mitt empiriska material utifrån mina teoretiska 
perspektiv och förhoppningsvis finna på mönster och teman. Uppsatsen avslutas med 
sammanfattande slutsatser samt källförteckning och bilaga. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för hur yrkesverksamma socionomer söker 
och använder information i det praktiska vardagsarbetet. Min ambition är också att 
belysa mina informanter utifrån den praktiska kontext de befinner sig i.  
 
För att få svar på mitt syfte använder jag mig av följande frågeställningar: 
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- Vilka olika typer av information och vilka informationskällor behöver och använder 
de deltagande socionomerna? 

 
- Vilka hinder för informationssökning och informationsanvändning beskrivs av 

deltagarna? 
 
- Hur kan man förstå de deltagande socionomernas informationssökning och 

informationsanvändning utifrån den kontext de verkar i? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
De socionomer som deltar i undersökningen är samtliga verksamma som 
socialsekreterare inom den kommunala socialtjänsten och arbetar med utredningar av 
barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Denna avgränsning har jag valt på grund av den 
komplexa kunskapsgrund som i synnerhet gäller för socionomer som arbetar med 
utredningar av barn och ungdomar. Med komplex kunskapsgrund menar jag här att 
socionomer inom den kommunala socialtjänstens barn- och ungdomsvård dels behöver 
ha en bred akademisk kunskapsgrund där ämneskunskaper som exempelvis socialt 
arbete, utvecklingspsykologi samt juridik ingår. Utöver akademiska kunskaper behöver 
dessa socionomer även ha kunskaper baserade på egen erfarenhet, moraliska 
värderingar samt ett etiskt förhållningssätt (Sundell & Egelund 2000, s. 158). 
 

1.4 Begrepp, definitioner och förkortningar 

1.4.1  Information, informationssökning och informationsanvändning 
 
Jag har inte för avsikt att här ge en utförlig definition av det mångfasetterade begreppet 
information, utan snarare beskriva hur jag själv har valt att använda mig av begreppet i 
denna studie. Jag använder mig av en vid definition av information, som inbegriper allt 
det material som de intervjuade socionomerna använder för att utföra sina dagliga 
arbetsuppgifter. Här ingår således muntlig, skriftlig och även ordlös information2. 
Denna definition har likheter med Block och Lagbergs definition av begreppet i sin 
magisteruppsats om psykologers informationsbeteenden3. Där betecknar författarna 
information som ”det vetande som klinikern behöver för sin yrkesutövning” (Block & 
Lagberg 1998, s. 4). För att definiera olika typer av information använder jag mig av 
Byströms och Järvelins (1995, s. 191) indelning i olika informationstypologier4 samt 
Höglund och Perssons (1985, s.47) modell över informationskällor5. När det gäller den 
mer forskningsinriktade informationen samt de lagar och förordningar som 
socionomerna använder sig av i sin yrkesutövning använder jag mig av Byströms och 
Järvelins benämning ”domäninformation” (1995, s. 195f), parallellt med Sundins 
benämning ”fackinformation” (2003, s. 19)6.  
 

                                                                 
2 Detta beskriver jag i kapitel 3.5. 
3 Denna magisteruppsats redogör jag för i kapitel 4.3. 
4 Se kapitel 3.4. 
5 Se kapitel 3.5. 
6 Detta redogör jag mer ingående för i kapitel 3.1. 
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När man talar om information, särskilt när det gäller yrkesgrupper är det oundvikligt att 
komma in på det näraliggande begreppet kunskap. Detta uppmärksammar även Mats 
Sjölin, som i en artikel om informationsbegreppet i Nationalencyklopedin beskriver att: 
”En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information innebär att 
någon får kännedom om någonting (blir informerad). Den kan ses som en nödvändig, 
men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt.” (Sjölin 1992, s. 
454). Jag har också noterat att man inom det akademiska ämnet socialt arbete, i större 
utsträckning än inom biblioteks- och informationsvetenskap, väljer att använda sig av 
begreppet kunskap framför information. Exempel på detta kan vi se i Dellgran och 
Höjers avhandling Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt 
arbete (2000), som jag kommer att behandla mer ingående i kap. 2.1. I denna 
avhandling talar man bland annat om kunskapsspridning, där man inom biblioteks– och 
informationsvetenskap eventuellt skulle valt att använda sig av begreppet 
informationsspridning (ex Dellgran & Höjer 2000, s. 48f). Denna milda form av 
begreppsförvirring är något som jag har fått hantera under uppsatsens gång.   
 
Även när det gäller begreppet informationssökning använder jag en vid definition som 
innefattar både aktiv och passiv sökning av information (jmf Seldén 1999, s. 24). 
Höglund och Persson använder sig av begreppet informationsanvändning, som de 
menar är ”… den aktivitet en individ vidtar för att söka, identifiera, anskaffa och 
bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en problemsituation” (Höglund & 
Persson 1985, s. 47). Wilson använder den vidare definitionen information behaviour, 
som innefattar ”alla de aktiviteter som en person vidtar från det att han identifierar ett 
informationsbehov, söker fram information och använder den” [min översättning], 
(Wilson 1999, s. 249). Jag väljer att använda mig av både begreppen 
informationssökning och informationsanvändning i min studie, där jag särskiljer själva 
sökprocessen av informationen från bearbetningen av densamma. 
 

1.4.2 Barnavårdsutredning  
 
För att bena ut begreppet barnavårdsutredning kan det vara av intresse att först 
redogöra kortfattat för det mer generella begreppet utredning. Nationalencyklopedin 
definierar utredning som ”klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter” 
(Utredning 1996, s. 152). Man närmar sig här barnavårdsutredningens innebörd när man 
även beskriver det ”utredningsansvar” som olika myndigheter har (ibid.). Att utredning 
handlar om insamling och bearbetning av information blir tydligt utifrån denna 
definition. Vad innebär då en barnavårdsutredning?  
 
I en kunskapsöversikt om barnavårdsutredningar, utgiven av Centrum för utvärdering av 
socialt arbete7, använder Sundell och Egelund begreppet barnavårdsutredningar för att 
”… beskriva den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver socialnämnden att 
starta vid misstanke om att socialnämnden kan behöva ingripa till en underårigs skydd 
eller stöd” (Sundell & Egelund 2000, s. 16).  Som citatet antyder så regleras 
myndigheternas utredningsansvar beträffande barn och ungdomar bland annat i 
Socialtjänstlagen8. Det åligger här på socialtjänsten att samla in tillräckligt mycket 
                                                                 
7Från och med april 2004 har CUS uppgått i Socialstyrelsens institut IMS, Institutet för utveckling av 
metoder inom socialt arbete (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 2006).   
8 En mer utförlig redogörelse för de juridiska ramarna som styr socionomernas arbete kommer jag att ge i 
kapitel 2.3.1. 
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relevant information om ett barns situation för att kunna besluta om eventuell insats. 
Även själva utformandet av barnavårdsutredningarna är reglerat i lagar och 
förordningar9. Dessa bestämmelser rör bland annat hur informationen om det aktuella 
barnet ska samlas in samt hur dokumentationen ska skötas (Sundell & Egelund 2000, s. 
30).  
 

1.4.3 Socionom, socialsekreterare och socialarbetare  
 
I detta avsnitt är min avsikt att reda ut begreppen socionom, socialsekreterare och 
socialarbetare, som jag omväxlande använder mig av i uppsatsen. 
 
På Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida definieras innebörden av begreppet socionom 
som följande:  
 

Socionom är egentligen inte ett yrke, utan en examensbeteckning för dem som tagit 
examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som 
socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala 
området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika 
skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer. (Wejland 2006). 

 
Socionomutbildningen är idag 140 poäng lång och finns på flera högskolor och 
universitet i Sverige. Huvudämnet är socialt arbete, som studenterna läser upp till 60 
poäng (Wejland 2006). 
 
På Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida ges även en förklaring till beteckningen 
socialsekreterare, som beskrivs som ett av de vanligaste yrkena för en socionom. Här 
redogörs för olika arbetsuppgifter som en socialsekreterare kan ha, där olika former av 
utredningsarbete utgör en viktig del. En socialsekreterare är också vanligtvis verksam 
inom den kommunala socialtjänsten (Wejland 2006).  Enligt Nationalencyklopedin kan 
även den mer allmänna benämningen socialarbetare användas ”på en person som 
arbetar inom kommunal socialtjänst” (Socialarbetare 1995, s. 25). 
 

1.4.4 Kontext 
 
Min ambition är att analysera mina informanter utifrån den kontext de befinner sig i. 
Med kontext menar jag här både den praktiska yrkesverksamhet som socialsekreterarna 
befinner sig i samt deras kunskapsbas. I begreppet kontext innefattar jag även den 
”sociala kontext” som informanterna befinner sig i (jmf Sundin 2003, s. 25). 
 

1.4.5 Förkortningar 
 
Jag använder mig av följande förkortningar i uppsatsen: 
 
BBIC är en förkortning av Barnets behov i centrum10.  
                                                                 
9 Sundell och Egelund beskriver att: ”Barnavårdsutredningar regleras av lagar, förordningar, allmänna råd 
samt myndigheters egna anvisningar. Bland de viktigaste är Socialtjänstlagen (SoL) och 
Förvaltningslagen”. (2000, s. 34). 
10 Detta begrepp redogör jag för i kapitel 6.5.2. 
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BUP står för Barn- och Ungdomspsykiatrin. 
 
BVC är en förkortning av Barnavårdscentral. 
 
LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga11. 
 
 

2 Socialt arbete som disciplin och yrkesområde 
 
I detta kapitel har jag inledningsvis för avsikt att ge en övergripande bild av hur socialt 
arbete som akademisk disciplin har växt fram. Här använder jag mig bland annat av 
Dellgran och Höjers avhandling inom socialt arbete, Kunskapsbildning, akademisering 
och professionalisering i socialt arbete (2000).  Jag vill även ge en bild av hur 
socionomers kunskapsbas ser ut och vilka olika typer av kunskaper som man kan 
använda som socionom. Här utgår jag bland annat från en undersökning av Bergmark 
och Lundström (2000), som behand lar hur socialarbetare själva ser på sin kunskapsbas 
och vilka informationskällor man väljer att använda i sitt dagliga arbete. Jag kommer 
också att redovisa den rapport som Antilla, Hagberg och Mattson skrev 2002, på 
uppdrag av Socialstyrelsen, med syfte att utreda möjligheterna för en gemensam 
webbportal för hela socialarbetarområdet. En mer djupgående redovisning av det sociala 
arbetets professionsutveckling ligger utanför ramarna för min studie. Däremot väljer jag 
att översiktligt beskriva utvecklingen av den kontext som mina informanter verkar i för 
att skapa en ökad förståelse för faktorer som påverkar informanternas 
informationsbehov och informationshantering. Slutligen kommer jag att ge en 
övergripande beskrivning av socionomers yrkesroll och arbetssituation samt beskriva de 
juridiska ramar som socionomer inom den kommunala socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård har att förhålla sig till. För att kunna redovisa dessa ramar använder jag 
SOU-rapporten Kompetens och kunskapsutveckling. Om yrkesroller och arbetsfält inom 
socialt arbete (1995), en kunskapsöversikt över befintlig forskning inom området 
barnavårdsutredningar (Sundell & Egelund 2000), samt befintlig lagtext, där jag främst 
har fokuserat på, den för området centrala, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). För att 
förstå denna lagtext bättre har jag dessutom tagit del av Bergstrands, Den nya 
socialtjänstlagen (2006).  
 

2.1 Socionomers akademisering och kunskapsbas 
 
I doktorsavhandlingen ”Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i 
socialt arbete” (2000) har Peter Dellgran och Staffan Höjer studerat den vetenskapliga 
och akademiska utvecklingen inom socialt arbete. Författarna talar om två fält inom 
socialt arbete, dels det akademiska fältet och dels det praktiska fältet (ibid., s. 17).  Jag 
kommer till största delen att fokusera på det sociala arbetets praktiska fält, men är även 
intresserad av att belysa hur kopplingarna till det akademiska fältet ser ut. Trots att detta 
är en avhandling inom socialt arbete och inte inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, ser jag den som relevant att ha med i min uppsats. Genom att få 
en förståelse för hur det akademiska ämnet socialt arbete har växt fram, kan jag också 

                                                                 
11 En mer utförlig beskrivning av de juridiska ramarna finns i kapitel 2.3.1. 
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skapa mig en bild av vilken betydelse denna utveckling kan ha haft på praktiskt 
verksamma socionomers informationssökning och informationsanvändning.    
 
Forskningsämnet socialt arbete inrättades i det svenska högskoleämbetet under slutet av 
1970-talet (Dellgran & Höjer 2000, s. 18). Ett framträdande mål med utvecklandet av 
forskningsämnet socialt arbete handlade om  
 

”… att skapa förutsättningar att med hjälp av vetenskap förbättra det sociala 
arbetets villkor, duglighet och effektivitet genom att få till stånd ett mer 
professionellt arbete baserat på, som det heter ’vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet’.” (Dellgran & Höjer 2000, s. 19f).   

 
Denna produktion av vetenskaplig information och kunskap skulle således genomsyra 
det praktiska sociala arbetet och även utbildningen av socialarbetare. Några av de 
starkaste pådrivarna av en ökad vetenskaplighet av yrkesområdet var socialarbetarna 
själva i deras strävan efter ökad professionalisering och högre status (ibid., s. 20).  
 
En aktuell debattfråga som kan ses som ett led i denna professionaliseringsprocess är 
diskussionen kring en ”evidensbaserad socialtjänst” [min översättning], (Dellgran & 
Höjer 2000, s. 38). Begreppet ”evidensbaserad socialtjänst” innebär, enligt författarna, 
att det praktiska sociala arbetet ska grunda sig på resultat av vetenskapligt genomförda 
undersökningar. Debatten grundar sig till viss del i den kritik som har riktats mot att det 
praktiska sociala fältet i allt för liten utsträckning använder sig av forskningsbaserad 
information och kunskap. Även socionomutbildningen får kritik för att tillhandahålla 
studenterna aktuell forskning i för liten utsträckning. Studenterna anses också överlag 
vara för dåligt förberedda för det praktiska sociala arbetet. Det sistnämnda handlar dock 
främst om bristen på praktiska kunskaper (ibid.).  
 
En frågeställning som Dellgran och Höjer tar upp i sin avhandling, och som jag finner 
särskilt intressant för min studie, är hur framväxten av forskningsämnet socialt arbete 
har påverkat det sociala arbetets praktiska fält? Det gäller framför allt: ”I vilken mån har 
forskningsresultaten och den inomvetenskapligt producerade kunskapen spridits och 
använts i dessa sammanhang…” (Dellgran & Höjer 2000, s. 21). Författarna diskuterar 
bland annat vilka hinder12 som finns för spridning och användning av vetenskaplig 
information till och inom det sociala arbetets praktiska fält. Man lyfter särskilt fram tre 
aspekter: 
 
- ”Kommunikations- eller förmedlingsaspekten”, handlar om problemen för den 

vetenskapliga informationen att nå ut användarna. Författarna menar att ansvaret 
ligger hos dem som producerar den vetenskapliga informationen, där det handlar om 
att utarbeta effektiva system för hur informationen ska spridas till användarna. Även 
användarna själva, till exempel den kommunala socialtjänsten, har ett ansvar att 
skapa förutsättningar för att de praktiskt verksamma socialarbetarna ska kunna söka 
och använda vetenskaplig information i sitt dagliga arbete (Dellgran & Höjer 2000, 
s. 48).  

 
- ”Abstraktionsaspekten”, handlar om problemen för det praktiska sociala fältet att 

tillämpa den många gånger abstrakta och generella vetenskapliga informationen i 
konkreta ärenden (ibid.).  

                                                                 
12 En mer generell diskussion om informationsbarriärer kommer jag att ha i kap 3.6. 
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- ”Expertaspekten”, behandlar den konflikt som kan råda mellan det akademiska fältet 

och det praktiska fältet när det gäller synen på vem som egentligen producerar ny 
information och kunskap. Ett vanligt och ibland omstritt perspektiv är att den 
akademiska forskaren producerar den information och kunskap som den praktiske 
socialarbetaren sedan ska tillämpa (ibid., s. 49). 

 
 
I en artikel publicerad i tidskriften Socionomen (2000), redogör Åke Bergmark och 
Tommy Lundström13, för en studie där man undersöker hur socialarbetare inom den 
kommunala socialtjänsten ser på sin egen kunskapsbas samt vilka informationskällor 
som socialarbetarna själva anser är viktiga i det dagliga arbetet. I enkätstud ien ingår 412 
socialarbetare från 12 kommuner (Bergmark & Lundström 2000, s. 3). En övervägande 
del av socialarbetarna i studien har socionomexamen eller annan högskoleutbildning 
(ibid., s. 5). Författarna har bland annat studerat i vilken mån som socialarbetarna på 
egen hand söker efter forskningsbaserad information i tidskrifter och annan 
facklitteratur. Resultatet visar sammantaget på en mycket låg läsning av facktidskrifter 
och en något högre användning av facklitteratur i form av böcker (ibid., s. 8f). 
Författarna drar själva följande konklusion av resultatet:  
 

En uppenbar slutsats av dessa siffror tycks vara att de flesta socialarbetare 
knappast alls följer med i det professionella och vetenskapliga samtalet inom sitt 
yrkesfält, åtminstone inte det som kommer till uttryck i tidskriftsform. (Bergmark 
& Lundström 2000, s. 8).  

 
Bergmark och Lundström kan dock påvisa att kvinnor i något högre utsträckning än 
män, söker aktivt efter forskningsbaserad information. Detta gäller även i förhållandet 
mellan de äldsta och yngsta socialarbetarna i undersökningen, där författarna ser att de 
äldre socialarbetarna är mer aktiva i sökandet efter forskningsbaserad information än de 
yngre (Bergmark & Lundström 2000, s. 12). 
 
De informationskällor som socialarbetarna värderar högst är knutna till den egna 
erfarenheten och till mer erfarna kollegor på arbetsplatsen. Detta kopplar författarna till 
den vanligt förekommande uppfattningen om att det sociala arbetet främst handlar om 
”… det genuina mötet mellan socialarbetare och klient” (Bergmark & Lundström 2000, 
s. 3), samt att denna kunskap främst kan inhämtas via mer erfarna kollegor (ibid., s. 11). 
Bergmark och Lundström har även studerat socialarbetarnas attityder till utvecklade 
metoder inom det sociala arbetet, där man har kunnat påvisa att de allra äldsta 
socialarbetarna uttrycker en viss skepsis. Detta tror författarna kan vara en reaktion mot 
att man som erfaren socialarbetare har ”… hunnit se fler metoder komma och gå på 
området och att de förhoppningar som till och från fästs på ’nya’ arbetsmodeller av 
olika slag i regel inte har infriats” (Bergmark & Lundström 2000, s.13).  
 
Utifrån sina resultat, som sammantaget visar på en förhållandevis låg användning av 
forskningsbaserad information bland den kommunala socialtjänstens socialarbetare, 
ställer sig författarna skeptiska till det alltmer uttalade kravet på en ”kunskapsbaserad” 
socialtjänst (ibid., s. 13ff). 

                                                                 
13 Författarna är enligt artikeln verksamma som docenter vid institutionen för socialt arbete, Stockholms 
Universitet (Bergmark & Lundström 2000, s. 4). 



 9 

2.2 Informationsförsörjning i en kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Rapporten Samordning av informationsförsörjning i en kunskapsbaserad socialtjänst 
(2002) ingår, som jag tidigare har nämnt, i ett delprojekt av det omfattande 
utvecklingsuppdrag som Socialstyrelsen tilldelades av regeringen år 200114. Rapporten 
är skriven av Sten Antilla, Leif Hagberg, och Thomas Mattsson15, och kan enligt 
författarna ses som en form av ”snabbutredning”, med syfte att bland annat kartlägga 
eventuella svårigheter och potentialer för utvecklandet av en gemensam webbportal för 
hela den kommunala socialtjänsten (Antilla, Hagberg & Mattsson 2002, s. 10). 
Projektets syfte beskrivs som ”… att undersöka och skapa förutsättningar för att 
utveckla ett system där både ny informationsteknik och klassiska biblioteksresurser kan 
utnyttjas på ett lättillgängligt och effektivt sätt” (ibid., s. 7). 
 
Utifrån studiens ovanstående syfte försöker Antilla et al., skapa sig en bild över 
befintliga informationskällor inom området socialt arbete och i vilken mån som dessa 
resurser motsvarar användarnas16 förmodade behov (ibid., s. 20). Författarna 
konstaterar, liksom Bergmark och Lundström (2000, s. 13ff)17 , ett stort avstånd mellan 
det akademiska och det praktiska fältet inom socialt arbete. Man hänvisar bland annat 
till en studie av Thydén et al. (2000) som betonar att ”klienten, den egna 
livserfarenheten och kollegorna” är de mest betydande informationskällorna för 
socialsekreterare (Thydén et al., se Antilla et al. 2002, s. 21). Författarna fortsätter att 
hänvisa till Thydén et al., som i likhet med Bergmark och Lundströms studie (2000 
s.13ff), sammantaget ger en relativt dyster bild över socialsekreterarnas användande av 
forskningsbaserad information.  

 
… kunskapsbildningen verkar vara ett organisatoriskt planlöst individuellt projekt 
som är kopplat till det egna livsprojektet. Kompetensen för hur man söker 
information verkar överlag vara låg inom socialtjänsten och informationsbehovet 
är sannolikt ganska outvecklat. (Thydén et al., se  Antilla et al. 2002, s. 22). 

 
Antilla et al., fastslår att det redan idag finns en rad olika ”biblioteks- och 
informationsresurser” inom området socialt arbete (2002,  s. 25).  Problemet är dock att 
dessa resurser är spridda och svåra att överblicka (ibid.). Ett sätt att motarbeta denna 
splittring skulle kunna vara utvecklandet av en gemensam webbportal som riktar sig 
både till det akademiska och till det praktiska fältet. Denna webbportal ska enligt 
författarna fungera som ”… en kunskapsportal som består av kvalitetsgranskade 
informationskällor och resurser av olika slag som ska kunna stödja såväl det dagliga 
arbetet inom socialtjänsten som forskning och undervisning inom området” (Antilla et 
al. 2002, s. 32). Som jag tidigare har beskrivit i kapitel 1, så betonar författarna 
bibliotekens roll i utvecklandet av en kunskapsbaserad socialtjänst, som man menar är 
”… den mest lämpade institutionen för att förvalta och tillgängliggöra erfarenheter från 
praktiskt socialt arbete och vetenskapliga resultat” (ibid., s. 7). Författarna poängterar 
dock att utvecklandet av en gemensam webbportal med biblioteken som en central part, 
                                                                 
14 Se kapitel 1. 
15 Sten Antilla är fil dr på Ersta Sköndal högskola, Leif Hagberg arbetar som bibliotekarie på Högskolan 
på Gotland och Thomas Mattsson är verksam som dokumentalist och bibliotekarie på Högskolan i 
Jönköping (2002, s. 2). 
16 Författarna delar här in användarna i tre grupper. Dessa är ”den akademiska världen”, ”det 
professionella  fältet” samt ”medborgarna” (Antilla et al. 2002, s. 20). Jag kommer utifrån mitt eget syfte 
med uppsatsen, att fokusera på författarnas diskussioner om det professionella fältets informationsbehov. 
17 Se kapitel 2.1. 
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kan vara svårt att genomföra. Ett stort hinder är just den splittring mellan det 
akademiska och det praktiska fältet som jag ovan har beskrivit (Antilla et al. 2002, s. 
25). 

 

2.3 Det praktiska arbetsfältet  
 
I Barnavårdsutredningar. En kunskapsöversikt, redovisar Sundell och Egelund en rad 
olika kontextuella faktorer som de menar har en stor inverkan på det praktiska arbetet 
med barnavårdsutredningar (2000, s. 139-164). Jag har särskilt valt att belysa den 
juridiska kontexten, som på olika sätt reglerar det kommunala barnavårdsutredandet. 
Slutligen kommer jag även att ta upp en del andra faktorer som inverkar på de praktiskt 
verksamma socionomernas dagliga arbete. 
 

2.3.1 Den juridiska kontexten 
 
Sundell och Egelund (2000) beskriver vilka lagar och förordningar som reglerar den 
kommunala socialtjänstens barnavårdsutredande (s. 33ff). Författarna beskriver att 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Förvaltningslagen (SFS 1986:223) hör till de två 
viktigaste lagarna (ibid., s. 34). Även Bergstrand (2006), ger en bra juridisk översikt i 
boken, Den nya socialtjänstlagen, där han ger kommentarer till Socialtjänstlagens olika 
kapitel. 
 
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) reglerar den kommunala verksamheten i stort. Här 
finns till exempel anvisningar om att en kommunal utredning ska handläggas inom en 
viss tid, att den ska skrivas med lättförståelig svenska och att utredningen ska vara 
”saklig och opartisk” (Sundell & Egelund 2000, s. 35; Bergstrand 2006, s. 86).  
 
I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) regleras bland annat kommunernas skyldighet att 
inleda utredning om det kommer in en ansökan om bistånd från socialtjänsten eller en 
anmälan om misstanke att ett barn far illa (Sundell & Egelund 2000, s. 34). Endast i de 
fall där det snabbt kan konstateras att informationen i anmälan är felaktiga eller saknar 
grund kan socialtjänsten låta bli att inleda utredning (Bergstrand 2006, s. 86). Kapitel 11 
i Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens utredningsförfarande (ibid.). 
 

1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning om vad som genom 
ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda 
åtgärd från nämnden. 
 Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 
avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. (11 kap. SFS 2001:453). 

 
Den andra paragrafen i Socialtjänstlagens kapitel 11, rör specifikt utredningar om barns 
situation och tar upp socialtjänstens rättigheter att inhämta nödvändig information: 
 

2 § Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd och 
stöd får nämnden, för bedömning av behovet av insatser, konsultera sakkunniga 
samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte 
någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer 
omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. 
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 Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 
Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för en 
viss tid.  
 Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds. 
 (11 kap. SFS 2001:453). 

 
Förutom Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen är även Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) (SFS 1990:52), viktig för socialtjänstens arbete 
med barnavårdsutredningar. Här regleras bland annat i vilka fall socialtjänsten kan 
ingripa mot föräldrar och barns vilja och ansöka om vård hos Länsrätten (Bergstrand 
2006, s. 87).  
  

2.3.2 Yrkesroll och praktiska förutsättningar 
 
Förutom de juridiska ramarna finns det en rad andra faktorer som påverkar 
förutsättningarna för det praktiska sociala arbetet och för de yrkesverksamma 
socionomerna. Dessa faktorer påverkar också i förlängningen hur socionomerna söker 
och använder olika former av information. Jag kommer inte att kunna ge en fullständig 
redogörelse för dessa faktorer inom ramen för denna uppsats. Min ambition är snarare 
att ge en övergripande bild över fenomen som kan ha betydelse för barnavårdsutredande 
socionomers praktiska yrkesliv. 
 
I Kompetens och kunskapsutveckling.  Om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten 
(1995), beskrivs den komplicerade yrkesrollen som socialsekreterare har. Denna 
yrkesroll innehåller både en stödjande och en myndighetsutövande sida, där den 
sistnämna sidan innebär en viss form av makt och kontroll över den enskilde (ibid., s. 
48). Denna yrkesroll kompliceras ytterligare med tanke på den massmediala 
uppmärksamhet och kritik som regelbundet riktas mot socialtjänsten och mot enskilda 
socialsekreterare (ibid.). Sundell och Egelund beskriver en motsättning mellan 
socialsekreterarens ”byråkratiska” uppgift att samla in information om hur ett barns 
situation ser ut, och den komplexa verklighet som man som socialsekreterare möter 
(2000, s. 144f).  
 

Den sociala barnavården ingår i en byråkratisk organisation vars styrka är att 
behandla rutinuppgifter korrekt och likartat. Barn som far illa är emellertid ingen 
rutinuppgift. (Sundell & Egelund 2000, s. 145). 

 
I Kompetens och kunskapsutveckling.  Om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten 
(1995), beskrivs vidare att det sätt som kommunen har valt att organisera sin 
socialtjänst, har en stor inverkan på den enskilde socialsekreterarens yrkesroll. Eftersom 
den kommunala socialtjänsten griper över ett stort kunskapsområde, menar man här att 
det krävs någon form av specialisering inom organisationen för att det ska bli möjligt 
för en enskild socialsekreterare att hantera sina arbetsuppgifter (ibid., s.60).  Även det 
faktum att den kommunala socialtjänsten är politiskt styrd torde ha en inverkan på det 
praktiska arbetet. När det gäller det politiska inflytandet över det praktiska sociala 
arbetet, lyfter Sundell och Egelund fram socialpolitikens långsiktiga påverkan på hur 
barnavårdsutredningar utförs inom den kommunala socialtjänsten (2000, s. 139ff). 
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3 Teoretiska perspektiv 
 
 
Två avhandlingar inom biblioteks- och informationsvetenskap har haft stor betydelse för 
min uppsats. Dessa är Olof Sundins Informationsstrategier och yrkesidentiteter och 
Lars Seldéns Kapital och karriär, som båda kan räknas som kontextorienterade 
användarstudier av yrkesgrupper (Sundin 2003, s. 25). Kontextorienterade 
användarstudier innebär i korthet att man analyserar användarnas 
informationsbeteenden utifrån de sociala och kulturella förutsättningarna (ibid.). Sundin 
och Seldén har något skilda teoretiska utgångspunkter i sina studier. Medan Sundin drar 
åt professionsteori och sociokulturell teori (2003, s. 27), är Seldéns avhandling i första 
hand inspirerad av Bourdieus begrepp (1999, s. 21f).  
 
Jag har även valt att använda mig av Byström och Järvelins informationstypologier, där 
man delar information inom arbetslivet i olika typer av information (1995, s. 191). 
Dessa informationstypologier anser jag är tillämpbara på min egen studie, som likt 
Byström och Järvelin behandlar yrkesverksamma akademiker inom en kommunal 
organisation. Jag använder Höglund och Perssons modell över informationskällor i 
arbetslivet (1985, s. 47), som har visat sig vara ett användbart verktyg vid analys av 
mina informanters olika informationskällor. Vidare kommer jag att beskriva de 
teoretiska begreppen formell respektive informell informationssökning. Här kommer jag 
främst att utgå från Höglund och Perssons definition (1985, s. 99ff). Avslutningsvis 
redogör jag för informationsbarriärer, där jag utöver Höglund och Persson (ibid., s. 50f) 
använder mig av Tom Wilsons teoretiska diskussion om begreppet (Wilson 1999, s. 
252ff). 

 

3.1 Informationsstrategier och yrkesidentiteter 
 
En av de avhandlingar som jag har hämtat inspiration ifrån är, som jag tidigare nämnt, 
Olof Sundins Informationsstrategier och yrkesidentiteter (2003). Denna studie 
behandlar sjuksköterskors förhållande till fackinformation, där författaren främst har 
fokuserat på fackinformationens sociala betydelser för sjuksköterskor som yrkesgrupp 
(Sundin 2003, s. 11). Fackinformation definieras som information som ”… 
professionella förhåller sig till som en del av den yrkesmässiga kunskapsutvecklingen” 
(ibid., s.19).  Författaren beskriver tre huvudsakliga teoretiska perspektiv i 
avhandlingen. Dessa perspektiv är ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv, som Sundin använder för att öka förståelsen 
för kunskapsutvecklingen inom grupper, samt ett professionsteoretiskt perspektiv, som 
ska vara till hjälp för att förstå professioners utveckling (ibid., s. 27ff). Jag kommer 
inom ramen för denna uppsats inte ha möjlighet att gå djupare in på dessa perspektiv, 
utan kommer snarare att ta fasta på några av de teoretiska begrepp som Sundin använder 
sig av. Dessa kommer jag att beskriva senare i kapitlet. Eftersom avhandlingen är 
fokuserad på sjuksköterskornas fackinformation, så är det i första hand i min analys av 
de deltagande socionomernas beskrivningar av fackinformation, som jag utgår från de 
teoretiska begreppen som jag hämtat från Sundin.  
 
Sundins avhandling är, som jag påpekade i detta kapitels inledning, ett exempel på en 
kontextorienterad studie. Utifrån detta synsätt poängterar han vikten av att studera 
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människor utifrån deras sociala och kulturella kontext. Detta beskriver författaren på 
följande sätt: ”… människor söker inte information för sin egen skull, utan som stöd för 
en praktik med dess socialt, kulturellt och institutionellt grundade förutsättningar” 
(Sundin 2003, s. 234). Författaren menar att man måste ha kännedom om hur olika typer 
av information värderas inom olika kunskapsområden för att förstå vilka behov av 
information som människor har (ibid., s. 34), och ser informationsbehoven ”som sociala 
snarare än subjektiva” (ibid., s. 33). Utifrån detta teoretiska synsätt är min ambition att 
skapa en förståelse för hur utvecklingen inom socialt arbete som akademiskt fält och 
som praktiskt yrkesfält, har påverkat förutsättningarna för mina informanters 
beskrivningar av att söka och använda olika typer av information.  
 
Utifrån sina teoretiska perspektiv och fokus på fackinformationens sociala funktioner, 
delar Sundin in sina studiedeltagare i tre olika grupper; klinikerna, akademikerna och 
resenärerna (Sundin 2003, s. 126ff). Klinikerna är i första hand medicinskt orienterade i 
sin informationssökning, till skillnad från akademikerna, som är mer 
omvårdnadsorienterade. Akademikerna förhåller sig också mer positiva till den 
akademiska utveckling som deras yrke har genomgått och betonar vikten av att använda 
sig av teoretiska kunskaper i den praktiska yrkesutövningen. Resenärerna kallar Sundin 
den grupp som han har svårt att placera in i någon av de föregående grupperna (ibid.) 
 
Sundin beskriver bland annat två olika sätt att förhålla sig till fackinformation bland de 
intervjuade sjuksköterskorna. Dessa kategoriserar han som ”arbetsplatsinriktad 
ajourhållning” och ”yrkesgruppsinriktad ajourhållning” (ibid., s. 159ff). Den 
arbetsplatsinriktade ajourhållningen fokuserar på att hålla sig uppdaterad med 
information som ämnar den egna arbetsplatsen. Det kan handla om omställningar i 
rutiner eller information från arbetsplatsträffar (ibid.). Här är det den muntliga och 
informella informationssökningen som dominerar (Sundin 2003, s. 160). Den 
yrkesgruppsinriktade ajourhållningen fokuserar på vad som händer inom yrkesgruppen 
och söker sig således utanför arbetsplatsen i högre utsträckning än den föregående 
gruppen. Här är det den formella informationssökningen som är dominerande, där man 
använder sig av exempelvis tidskrifter och bibliotek. Sundin beskriver också att dessa 
informanter förhåller sig mer självständiga till informationssökningen än de föregående 
(Sundin 2003, s.162f).  
 

3.2 Kapital och karriär 
 
En annan avhandling inom biblioteks- och informationsvetenskap som jag har använt 
mig av i mina teoretiska utgångspunkter är Lars Seldéns Kapital och karriär (1999). Jag 
kan inte på ett lika tydligt sätt dra paralleller mellan mina informanter och den 
användargrupp, i form av forskare inom företagsekonomi som Seldén studerar i sin 
avhandling, som jag bland annat kan göra till Sundins (2003) sjuksköterskor. Dessa två 
användargrupper, yrkesverksamma socionomer och forskare inom den akademiska 
världen, skiljer sig förmodligen betydligt mer åt, vad gäller sociala och kulturella 
förutsättningar än vad som är fallet mellan exempelvis socionomer och sjuksköterskor. 
Seldén använder sig av Bourdieus begrepp för att analysera 
informationssökningsbeteenden hos forskare inom ämnet företagsekonomi (1999, s. 
100ff). Centrala begrepp hos Bourdieu är exempelvis symboliskt kapital, som enligt 
författaren innebär ”… det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 
tillerkännes värde” (Seldén 1999, s. 93). När det gäller det mer omfattande begreppet 
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socialt kapital har Seldén begränsat sig till att studera den del av kapitalet som är 
förknippade med yrkeslivet och som han själv beskriver, ”… främst resultatet av 
investeringar i nätverksbyggen” (ibid., s. 94). Utifrån bland annat dessa två begrepp är 
författaren intresserad av att studera huruvida informationssökningen förändras i takt 
med forskarnas akademiska karriär (ibid., s. 13).   
 
Bland mina informanter inom socionomyrket, är de sociala och symboliska hierarkierna 
inte lika tydliga som inom den akademiska världen. Därför är också en 
Bourdieuinspirerad begreppsapparat inte lika lätt att applicera på min användargrupp 
som på Seldéns forskare. Praktiskt verksamma socionomer har inte heller samma 
tydliga krav på sig beträffande att hålla sig ajour med forskningsutvecklingen som 
uttalat hör till en akademisk forskares dagliga arbetsuppgifter (Seldén 1999, s. 228). 
Trots dessa svårigheter och skillnader som jag ovan har beskrivit, har jag 
uppmärksammat ett par av de centrala begreppen i avhandlingen, som jag ser som 
användbara i min analys av socionomernas informationssökning och val av 
informationskällor. Dessa är informationssökningskarriär18 och socialt orienterad 
informationssökning (Seldén 1999, s. 26ff).  
 
Seldén visar i Kapital och karriär (1999), hur man under sin forskarkarriär, parallellt 
med sitt akademiska avancemang, även gör en informationssökningskarriär. Här spelar 
tillgången av symboliskt och socialt kapital en stor roll. Seniorforskarna har här både ett 
högre symboliskt- och socialt kapital än juniorforskarna, som bidrar till den 
informationssökningskarriär som beskrivs (1999, s. 253ff). Denna 
informationssökningskarriär innebär att graden av socialt orienterad 
informationssökning ökar ju längre upp i den akademiska hierarkin man kommer. Den 
socialt orienterade informationssökningen innebär att informationssökningen 
övervägande sker via informella nätverk. Informationssökningskarriären beskrivs enligt 
författaren själv pågå ”… från stadiet att själv behöva söka alla uppgifter till det 
’paradis’ där all information serveras utan anmaning” (Seldén 1999, s. 249).  
 
Som jag kommer att beskriva i min analys19, så kan jag se beskrivningar på en 
informationssökningskarriär bland de deltagande socionomerna, som ett resultat av högt 
socialt kapital. Denna informationssökningskarriä r är dock långt mindre tydlig än den 
som Seldén identifierar, och jag kommer knappast att kunna beskriva en utveckling mot 
ett ”informationsparadis” som författaren beskriver bland sina mest erfarna och 
meriterade informanter (Seldén 1999, s. 249). 
 

3.3 Formell- respektive informell informationssökning 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för formell- respektive informell 
informationssökning. Begreppen kan hänvisas till Höglund och Persson20 som i 
Information och kunskap. Informationsförsörjning- forskning och policyfrågor, 
kartlägger olika former av informationssökning som framträder inom olika typer av 
organisationer (Höglund & Persson 1985 s. 99ff).  
                                                                 
18 Dessa två begrepp är nära besläktade med formell-respektive informell informationssökning  som jag 
kommer att beskriva i kapitel 3.3. 
19 Se kapitel 7.4. 
20 Båda författarna är verksamma som forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Lars 
Höglund vid Bibliotekshögskolan i Borås och Olle Persson vid Umeå Universitet. 
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Med formell informationssökning avser författarna den form av informationssökning 
som sker huvudsakligen via skriftliga informationskällor, exempelvis via facklitteratur. 
Den informella informationssökningen däremot, erhålles via muntliga 
informationskällor, som exempelvis sociala kontakter och nätverk (Höglund & Persson 
1985, s. 45f). Eftersom jag i enlighet med bland annat Block och Lagberg (1998, s. 28f), 
anser att muntlig information både kan vara av formell och informell karaktär21, så 
behöver jag här göra ett förtydligande av Höglund och Perssons definition. Med 
informell informationssökning avser jag i min uppsats, den form av muntlig och 
skriftlig informationssökning som vidtas utöver socionomernas obligatoriska åtaganden 
på arbetsplatsen. Information av både muntlig och skriftlig art, som man söker hos sina 
kollegor under en av arbetsplatsens obligatoriska teamträffar, räknar jag därmed som 
formell informationssökning. Däremot anser jag att den information som man erhåller 
via samma kollegor på fikarasten, i korridoren eller genom att söka upp en kollega på 
dennes arbetsrum, är en form av informell informationssökning.  
 
Höglund och Persson (1985) tar i samband med diskussionen om formell respektive 
informell informationssökning upp begreppen gatekeepers (s. 101ff) och nätverk (ibid., 
s. 105). Med gatekeepers menar författarna ”… sådana personer som har särskilt god 
tillgång till extern information och samtidigt väl utvecklade kontakter med personer 
inom den egna organisationen” (Höglund & Persson 1985, s. 101). Här avser man 
särskilda personer inom en organisation, som har stor tillgång till information via 
formella och informella informationskällor. Utifrån denna tillgång på information har 
gatekeepern ofta en viktig funktion som informationsförmedlare till andra anställda 
inom organisationen (ibid., s. 102). De nätverk som jag här syftar till och som jag anser 
är intressanta att ta upp inom ramen för denna uppsats, är de nätverk som Höglund och 
Persson beskriver som informella nätverk och som bygger på personliga och sociala 
kontakter (1985, s. 105f). Dessa nätverk kan, enligt författarna, underlätta 
informationsförmedling både inom och utanför organisationen (ibid., s. 118).  
 

3.4 Informationstypologier 
 
Byström och Järvelin har studerat hur anställda inom en kommunadministration söker 
information och har utarbetat en modell för hur informationssökning påverkas av 
arbetsuppgiftens svårighetsgrad (1995, s. 211). Enligt författarna förändras en anställds 
informationsbehov i takt med att arbetsuppgiftens svårighetsgrad ökar. En svårare 
uppgift kräver att man använder sig av andra informationstyper och andra 
informationskällor (Byström & Järvelin 1995, s. 191). Författarna delar upp den 
information som professionella använder vid lösning av arbetsuppgifter, i tre olika 
former, probleminformation, domäninformation samt problemlösande information 
(ibid., s. 195f). 

                                                                 
21 Se kapitel 3.5. 
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Probleminformation är den information som behandlar det specifika problemet, hur 
problemet är konstituerat och vilka uttryck det tar. Denna information kan man vanligen 
finna i själva problemets miljö. Med hjälp av probleminformation kan man konstruera 
en problemformulering som man kan utgå ifrån när man löser sin arbetsuppgift 
(Byström & Järvelin 1995, s. 195).  
 
Domäninformation består av den samlade fackinformationen inom ett problemområde. 
Till domäninformationen hör teoretiska perspektiv, aktuell forskning och andra erkända 
fakta inom området. Även de lagar och förordningar som råder inom problemområdet 
hör till domäninformation (Byström & Järvelin 1995, s. 195f). 
 
Problemlösningsinformation är den information som beskriver hur man ska bedöma och 
lösa specifika problem inom området, dvs. hur man ska använda sig av 
domäninformation för att lösa sin problemformulering. Det handlar här om existerande 
metoder inom problemområdet som vanligtvis är tillgängliga via experter inom området 
(ibid., s. 196). 
 
Byström och Järvlin delar in studiepersonernas arbetsuppgifter i fem olika 
svårighetsgrader utifrån faktorer som till exempel, i vilken mån man i förväg kan 
bedöma hur problemen ska lösas samt uppgiftens upprepbarhet? Den minst 
komplicerade uppgiften har den högsta lösningsfrekvensen. Här vet man oftast i förväg 
hur uppgiften ska lösas och vanligtvis behöver man endast ta hjälp av 
probleminformation för att lyckas. För de mer komplicerade uppdragen är man mer 
osäker hur man ska lösa uppgiften och hur utgången kommer att bli. Här behöver man i 
regel flera typer av information, både information om själva problemet och information 
om hur man ska lösa problemet. Dessa olika typer av information kräver också att man 
använder sig av flera olika informationskällor (Byström & Järvelin 1995, s. 193ff). 
 

3.5 Informationsutbud och informationskällor 
 
Redan 1985 skrev Höglund och Persson att det stora och snabbt föränderliga utbudet av 
information och informationskällor i samhället gjorde området svårövergripbart för den 
enskilde användaren (s. 46f). Författarna påpekade också att problem förknippade med 
information i regel inte handlar om att informationen saknas. Snarare handlar det om att 
”… hur man på bästa sätt skall kunna matcha utbud och efterfrågan så att 
informationsöverföringen fungerar bättre och mer effektivt” (Höglund & Persson 1985, 
s. 60). Med tanke på den explosionsartade informationsteknologiska utvecklingen som 
följt efter Höglund och Perssons uttalande, är området idag än mer komplext.  
 
Som en hjälp att skapa överblick över informationskällor som används inom diverse 
organisationer, delar författarna in informationskällorna i fyra olika kategorier. Denna 
fyrfältsindelning består av formella respektive informella källor samt interna och 
externa källor.  
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Interna källor 

 
Externa källor 

Formella  
källor 

Interna dokument, PM, 
rapporter, register, arkiv 
 
 

Tidskrifter, böcker, 
rapporter, bibliografier, 
databaser 

Informella  
källor 

Samtal med kollegor 
inom organisationen, 
sammanträden 
 

Brev, kongresser, samtal 
med kollegor utom 
organisationen 

     Figur 1. Olika typer av informationskällor (Höglund & Persson 1985, s. 47). 
 
 
Med interna källor menar Höglund och Persson de källor som produceras inom 
arbetsplatsen. De externa källorna är således de källor som finns utanför arbetsplatsen 
(1985, s. 46). Till formella källor hör främst tryckta källor som används inom en 
organisation, till exempel artiklar och böcker (ibid., s. 45f). Till de informella källorna 
avser författarna främst de muntliga källor som man kan använda sig av i arbetslivet. 
Man tar här upp exempel som samtal med kollegor och föreläsningar (ibid. s. 46). 
 
I en magisteruppsats om kliniskt verksamma psykologers 
informationssökningsbeteenden utvidgar Block och Lagberg22, den nyss beskrivna 
modellen, till att även dela in de muntliga källorna som formella respektive informella  
(Block & Lagberg 1998, s. 28f). Block och Lagberg menar att muntliga källor, i form av 
patientkontakter och handledning, i allra högsta grad är formella, då de hör till de 
kliniskt verksamma psykologernas föreskrivna arbetsuppgifter. Muntliga källor av 
informell karaktär, menar författarna, är personliga kontakter som psykologerna tar och 
som inte lika tydligt kan kopplas till de obligatoriska arbetsuppgifterna (ibid.). 
 
 

  
Formella 

 
Informella 

 Muntliga Skriftliga Muntliga Skriftliga 
Interna 
 
 
 

Handledaren, 
teamet, patienten, 
patientens anhöriga 

Det egna biblioteket, 
temapärmar, 
biblioteket och 
testoteket på 
arbetsplatsen, 
patientjournaler 

Kollegor på 
arbetsplatsen 
(kafferaster etc.) 

Skriftliga 
meddelanden från 
kollegor på 
arbetsplatsen 

Externa 
 
 
 

Seminarier, 
konferenser, kurser, 
bibliotekarie 

Remisser, bibliotek, 
databaser, 
kursmaterial, 
monografier, 
periodika, 
bokklubbar, 
företagskataloger 

Personliga möten 
på seminarier och 
konferenser, 
kollegor inom 
vänkretsen 

e-post, brev 

  Figur 2. Olika typer av informationskällor. Tillämpning på kliniskt verksamma psykologer efter 
Höglund 1980 (Block & Lagberg 1998, s. 29).                                         
 

                                                                 
22 Se kapitel 4.3. 
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Edenholm23 tar modellen ett steg vidare när hon i sin magisteruppsats angående läkares 
informationsbehov, lägger till kategorin ordlösa källor som en viktig informationskälla 
för läkarna i deras yrkesutövning (Edenholm 2003, s. 14f). Till gruppen ordlösa källor 
hör enligt författaren tyst kunskap, där läkaren via sinnesintryck som känsel och syn 
inhämtar information från patienten vid patientundersökningar. Till ordlösa källor 
räknas även diverse bilder och diagram, där bland annat EKG-kurvor kan ge läkaren 
värdefull information (ibid., s. 11). 
 
 
 Interna källor Externa källor 
Formella källor 
 
Ordlösa källor 
Tyst kunskap 
 
 
Bilder/diagram 
 
 
 
Muntliga källor 
 
 
 
Skriftliga källor 
 

 
 
 
Sinnesintryck via 
kroppsundersökningar av patient 
 
Röntgenbilder, EEG- och EKG-
kurvor 
 
 
Patienter, patienters anhöriga, 
ronder, handledare, sjukhusets 
bibliotekarier 
 
 
Patientjournaler, klinikens och 
sjukhusets bibliotek, 
”kunskapsfickor”, PM 

 
 
 
 
 
 
Bilder/diagram från andra sjukhus 
där patienter behandlats  
 
 
Seminarier, konferenser, kurser, 
bibliotekarier vid det medicinska 
biblioteket 
 
 
Remisser, patientjournaler, FASS, 
medicinska biblioteket, databaser, 
monografier, periodika, 
läkemedelsinformation, e-post 

Informella källor 
 
Muntliga källor 
 
 
 
 
Skriftliga källor 

 
 
Kollegor på sjukhuset, 
(improviserade samtal m.m.), 
omvårdande personal som t.ex. 
sjuksköterskor 
 
 
Skriftliga meddelanden från 
kollegor på arbetsplatsen 
(internpost, e-post) 

 
 
Personliga möten på seminarier och 
konferenser, kollegor utanför den 
egna arbetsplatsen 
 
 
 
Brev, e-post 

Figur 3. Olika typer av informationskällor. Tillämpning på kliniska läkare efter Block och Lagberg 1998, 
s. 29 (Edenholm 2003, s. 15).  
 

3.6 Informationsbarriärer 
 
I detta avsnitt har jag för avsikt att presentera mina teoretiska utgångspunkter när det 
gäller olika former av barriärer för informationsökning och informationsanvändning. 
Jag har valt att använda mig av Höglund och Perssons beskrivning av generella 
informationshinder (1985, s. 50f), samt av Tom Wilsons 24 övergripande och teoretiska 
diskussion om olika former av informationsbarriärer (Wilson 1999, s. 252ff).  
 
                                                                 
23 Se kapitel 4.4. 
24 Tom Wilson är verksam vid Department of Information Studies, University of Sheffield (Wilson 1999, 
s. 249). 
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Höglund och Persson påpekar vikten av att undersöka hur förhållandet ser ut mellan 
tillgången, behoven och användningen av information, när man studerar en 
användargrupps informationsvanor. Författarna menar att man, genom att studera detta 
förhållande, kan identifiera vilka eventuella hinder som försvårar en effektiv 
användning av information (Höglund & Persson 1985, s. 49f).  
 
Författarna tar upp en rad olika faktorer som påverkar sökning och användning av 
information inom en organisation. Tillgången på olika former av information samt vilka 
möjligheter som finns för en effektiv informationssökning är exempel på sådana 
faktorer (Höglund & Persson 1985, s.50.). Man talar även om ”informationens form” 
(ibid.) som en barriär. Här avses de hinder som kan finnas i ett dokuments fysiska 
utformande och författarna tar upp dokumentets språk som ett sådant hinder (ibid.). 
Höglund och Persson beskriver även informationsbarriärer som är kopplade till 
traditioner av informationsanvändning inom en organisation. Dessa vanor kan, enligt 
författarna, vara svåra och tidskrävande att förändra, trots att mer effektiva sätt att söka 
och använda information kan finnas tillgängliga (Höglund & Persson 1985, s. 51).  
 
I en artikel från 1999 i den välrenommerade tidskriften Journal of Documentation, gör 
Tom Wilson en jämförelse mellan olika teoretiska förklaringsmodeller över 
informationsbeteenden, som upprättats av olika forskare (Wilson 1999, s. 249). Här 
inkluderar han även sina egna modeller över informationbeteenden, en ursprunglig 
modell från 1981 och en omarbetad modell från 1996 (ibid., s. 252ff). Jag har i detta 
avsnitt fokuserat på den mer teoretiskt övergripande diskussion som Wilson för 
angående olika former av barriärer som kan uppenbara sig i 
informationssökningsprocessen. Författaren betonar vikten av att även inbegripa de 
olika kontexter25 som människor är delaktiga i, när man ska undersöka deras 
informationsbeteende. I dessa olika kontexter kan man även identifiera olika former av 
barriärer, som på olika sätt försvårar eller hindrar sökning och användning av 
information (ibid.).  
 
Wilson talar bland annat om barriärer på individuell nivå. Här kan det röra sig om 
faktorer som har sitt ursprung i en persons ”psykologiska, känslomässiga eller kognitiva 
tillstånd” [min översättning] (Wilson 1999, s. 252). Höglund och Perssons diskussion 
om att informationens form, där till exempel språket kan vara ett hinder för en effektiv 
sökning och användning av information, är ett exempel på en barriär som kan 
manifesteras på individnivå (Höglund & Persson 1985, s. 50).  Även barriärer på en 
mellanmänsklig, social nivå kan uppenbara sig. Här kan det röra sig om faktorer som 
härrör sig från individens yrkesliv eller privatliv (Wilson 1999, s. 252). Hit kan vi 
förlägga bland annat hinder i form av de informationsvanor som dominerar på en 
arbetsplats (Höglund & Persson 1985, s. 51). Slutligen talar Wilson om faktorer på en 
mer övergripande samhällsnivå.  Här kan det vara frågan om sociala, ekonomiska eller 
politiska förhållanden som kan försvåra informationsprocesser (Wilson 1999, s. 252). 
Det är också viktigt att påpeka sambanden mellan de olika barriärerna, där de olika 
nivåerna självklart påverkar varandra. Som exempel kan vi notera att barriärer på en 
mer samhällsövergripande nivå som exempelvis politiska och samhällsekonomiska 
beslut, kan bidra till försvårande omständigheter på mellanmänsklig och individuell 
nivå. Ett exempel kan här vara minskade anslag till skolan, som bidrar till att elever inte 
lär sig olika språk i samma utsträckning som tidigare. 
                                                                 
25 Exempel på olika kontexter som en människa kan tillhöra är sociala, yrkesmässiga, och politiska 
(Wilson 1999, s. 252). 
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4 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare genomförda användarstudier som jag 
anser är relevanta för min egen studie. Inledningsvis kommer jag att beskriva ett 
omfattande projekt, INISS26, som genomfördes i Storbritannien mellan åren 1975-1980, 
och som syftade till att utreda informationsförmedlingen och informationshanteringen 
inom den engelska socialtjänsten (Streatfield & Wilson 1980, s. v). Anledningen till att 
jag har valt att ta upp detta, något åldrade projekt, har dels med dess omfattning att göra 
samt att det kan vara av intresse att studera vilka företeelser som eventuellt kan leva 
kvar inom socialtjänsten idag. Jag kommer därefter att redogöra för ytterligare två 
studier som gjorts angående socialarbetares informationssökning i Storbritannien. Den 
ena artikeln är skriven av Norma Blackburn (2001) och den andra av Janet Harrison, 
Mark Hepworth och Pam De Chazal (2004). Avslutningsvis väljer jag också att redovisa 
två magisteruppsatser som jag anser vara närliggande till min egen studie. Dessa 
magisteruppsatser27 är Block och Lagbergs (1998) undersökning av kliniskt verksamma 
psykologers informationssökningsbeteende och Edenholms (2003) studie av läkares 
informationsbeteende.  
 

4.1 INISS-projektet 
 
Studier om socionomers eller socialarbetares informationshantering är ingen “ny” 
företeelse. I slutet av 1970-talet28 genomfördes ett omfattande projekt i Storbritannien 
som syftade till att undersöka och förbättra informationsförmedlingen inom den 
engelska socialtjänsten. Huvudansvariga för projektet var Tom Wilson29 samt forskaren 
och bibliotekarien David Streatfield. I undersökningens syfte ingick även att kartlägga 
socialarbetares och chefers informationsbehov och vanor kring sökning och användning 
av information (Streatfield & Wilson 1980, s. v ). 
 
Det som forskarna såg som utmärkande för socialtjänstens organisation vid den här 
tiden, var svårigheterna med att förmedla viktig information från den högsta ledningen 
till socialarbetarna verksamma på fältet. Detta ansåg man bland annat hade sin 
förklaring i den muntliga kultur som dominerade inom organisationerna. Information 
förmedlades främst muntligt på möten och arbetsplatsträffar och det saknades system 
för att kunna ta del av informationen i efterhand (Streatfield & Wilson 1980, s. 4ff).  På 
grund av att arbetsuppgifterna både var komplexa och tidskrävande, var socialarbetarna 
beroende av lättillgänglig information (ibid., s. 9). Denna tillgång hade dock inte 
socialarbetarna på sina arbetsplatser, vilket resulterade i att man främst använde sig av 
muntliga informationskällor i form av handledare och kollegor (Streatfield & Wilson 
1982, s. 275).  Det är här intressant att notera att en stor del av denna 
”förmedlingsproblematik” fortfarande är aktuell inom socialtjänsten30 (jmf Dellgran & 
Höjer 2000, s. 48).  
 
                                                                 
26 INISS står för Information Needs and Information services in local authority Social Service 
departments  (Streatfield & Wilson 1980, s. v ).  
27 Dessa magisteruppsatser har jag nämnt i kapitel 3.5 utifrån deras teoretiska perspektiv. I detta kapitel 
kommer jag att redovisa uppsatsernas empiriska resultat. 
28 Projektet pågick under en femårsperiod från 1975 till 1980 (Streatfield & Wilson 1980, s. v) 
29 Se kapitel 3.6. 
30 Detta har jag bland annat beskrivit i kapitel 2.1. 
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När man i projektets senare del utarbetade system för att tillgängliggöra den 
facklitteratur som socialarbetarna själva ansåg att de behövde på sina arbetsplatser, såg 
man att läsandet ökade markant (Streatfield & Wilson 1982, s. 276f). Därav drog 
forskarna slutsatsen att en av orsakerna till den bristande användningen av skriftlig 
extern facklitteratur bland socialarbetarna var på grund av tillgångsbrist, inte beroende 
på ointresse eller okunskap (ibid., s. 278). 
 

4.2 Praktiskt verksamma socialarbetares informationshantering 
 
I artikeln ”Building bridges: towards integrated library and information services för 
mental health and social care”, publicerad i tidskriften Health information and Libraries 
Journal (2001), beskriver Norma Blackburn31 en studie som undersöker 
informationsbehoven hos socialarbetare och anställda inom psykiatrin. Studien är ett led 
i ett arbete mot en ökad integrering och samverkan mellan psykiatrins och 
socialtjänstens arbete kring psykiskt sjuka i Storbritannien. Trots att undersökningen är 
gjord i Storbritannien och att den fokuserar på socialarbetare med en specialisering mot 
psykiskt sjuka, finner jag studien intressant och relevant för mitt arbete. 
Undersökningen är kvalitativ och baserad på intervjuer med enskilda socialarbetare och 
fokusgrupper (Blackburn 2001, s. 203). 
 
Blackburn beskriver att en gemensam informationsbas är en avgörande faktor för att en 
effektiv samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten ska komma till stånd. För att 
utveckla en sådan gemensam informationsbas behöver man utreda vilka 
informationsbehov som finns hos de olika yrkesgrupperna samt hur informationsflödet 
ser ut (Blackburn 2001, s. 204). I studien konstateras att socialarbetarna, liksom de 
anställda inom psykiatrin, främst söker efter information hos de kollegor som genomgått 
någon form av vidareutbildning (ibid., s. 207). Överlag var kunskaperna om 
informationssökning på Internet dåliga hos de socialarbetare som deltog i studien och 
socialarbetarna lyfte istället fram teammöten och handledning som viktiga källor för 
informationssökning (ibid., s. 208). Blackburn framhåller att det är via en gemensam 
webbportal som en effektiv informationsförmedling kan komma till stånd. Syftet med 
denna webbportal är att på ett lättillgängligt sätt erbjuda evidensbaserad information 
angående arbetssätt och metoder inom socialt arbete. Författaren lyfter här fram 
bibliotekariernas betydelse i arbetet med att höja informationssökningskompetensen hos 
de yrkesverksamma socialarbetarna samt att öka användandet av evidensbaserad 
information (Blackburn 2001, s. 210). 
 
En annan undersökning, som har flera likheter med Blackburns (2001) studie, beskrivs i 
artikeln, ”NHS and social care interface: a study of social workers’ library and 
informations needs”. Artikeln är skriven av Janet Harrison, Mark Hepworth och Pam De 
Chazal32 och publicerad i tidskriften Journal of Librarianship and information science 
(2004). Även denna studie är genomförd i Storbritannien, med syfte att studera 

                                                                 
31 Norma Blackburn anger sig i artikeln som ”Library Service Manager” på Blackpool Victoria Hospital i 
Storbritannien (Blackburn, 2001, s. 203). 
32 Enligt artikeln är Janet Harrison verksam som lektor vid Department of Information Science, vid 
Loughborough University. Mark Hepworth undervisar i ”information retrieval” och arbetar även med 
utveckling av användarorienterade informationsresurser. Pam De Chazal är verksam bibliotekarie med 
erfarenhet av biblioteks- och informationsfrågor inom hälso- och sjukvården (Harrison, Hepworth & De 
Chazal 2004, s. 27). 
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informationsbehoven hos socialarbetare verksamma inom hälso – och sjukvården. 
Liksom Blackburns studie, utgår denna undersökning från det alltmer uttalade kravet på 
att socialtjänstens arbete ska baseras på evidensbaserade fakta (Harrison, Hepworth & 
De Chazal 2004, s. 28). Studien är genomförd med både kvantitativa och kvalitativa 
metoder (ibid.). 
 
En av de viktigaste slutsatserna som man drar i undersökningen, är att de deltagande 
socialarbetarna har ett komplext informationsbehov, som sträcker sig över ett 
omfattande och spretande kunskapsfält. Här kan det både handla om att hantera 
konkreta frågor som rör diverse ekonomiska bidrag till mer medicinska frågor om 
diverse diagnoser33 (Harrison et al. 2004, s. 29). Trots detta komplexa 
informationsbehov, visar undersökningen på stora brister när det gäller socialarbetarnas 
tillgång till relevant information. Endast ett fåtal informanter visar sig ha tillgång till 
Internetuppkoppling på arbetstid och majoriteten av socialarbetarna använder inte någon 
form av bibliotek för informationssökning i arbetet. Studien visar även att 
socialarbetarna överlag har låg kompetens avseende att söka information på Internet och 
på bibliotek samt bristfälliga källkritiska kunskaper (ibid., s. 30). Det visar sig också att 
de deltagande socionomerna sällan läser facklitteratur eller använder sig av 
ämnesrelaterade databaser. Även facktidskrifter används i liten utsträckning (ibid.). 
Socialarbetarna beskriver själva att det är tidsbristen i arbetet som är den främsta 
barriären. Istället är det muntliga informationskällor som överväger och Harrison et al. 
beskriver socialarbetarnas miljö som en ”muntlig kultur” [min översättning] (Harrison 
et al. 2004, s. 31). Författarna anser att det måste ske en förändring på flera nivåer om 
man ska ha en ambition att socialtjänstens arbete ska bygga på vetenskaplig 
information. Bland annat måste tillgången till Internet öka inom yrkesgruppen. Liksom i 
Blackburns (2001, s. 210) studie, betonas biblioteket och bibliotekariernas betydelse i 
arbetet med att minska klyftan mellan fackinformation och det praktiska sociala fältet. 
Man lyfter bland annat fram användarundervisning i informationssökning, som bör vara 
särskilt anpassad till socialarbetarnas egna behov och förutsättningar för att lyckas 
(Harrison et al. 2004, s. 34).  

 

4.3 Kliniskt verksamma psykologers informationsbeteende 
 
Block och Lagberg skrev 1998 en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap om yrkesverksamma psykologers informationsbehov.  Här 
intervjuade författarna elva kliniskt verksamma psykologer i syfte att undersöka 
eventuella skillnader och likheter i informationssökningsbeteendet (Block & Lagberg 
1998, s. 5). Författarna var specifikt intresserade av att undersöka vilka typer av 
information som psykologerna använder samt vilka källor de använder sig av för att få 
tag på denna information. Ett ytterligare syfte med undersökningen var att tillämpa en 
rad befintliga teoretiska modeller över informationsbehov, informationstyper och 
informationskällor på det empiriska materialet (ibid.).  
 

                                                                 
33 Här kan det vara viktigt att påminna sig om att socialarbetarna i denna studie var verksamma inom 
hälso- och sjukvården. Därav kraven på att även kunna förmedla en viss medicinsk information (Harrison 
et al. 2004, s. 29). 



 23 

Författarna identifierade fyra gemensamma faktorer som man menade hade stor 
inverkan på psykologernas informationssökningsbeteende. Dessa faktorer var: 
 

- tidsaspekten i arbetsuppgifterna,  
- arbetsuppgifternas komplexitet, 
- den muntliga arbetsformen samt den egna erfarenhetens roll som 

informationskälla  (Block, Lagberg 1998, s. 26).  
 
Block och Lagberg utgick bland annat från Höglund och Perssons (1985, s. 47) 
indelning av olika informationskällor, där Block och Lagberg utifrån sitt empiriska 
material utvidgade Höglund och Perssons modell till att även inkludera muntlig 
information från formella informationskällor34. Författarna kom här fram till att 
psykologerna i stor utsträckning använder sig av muntliga informationskällor som till 
skillnad från Höglund och Persson, i högsta grad kan betraktas som formella 
informationskällor (Block & Lagberg 1998, s. 28f).  
 

4.4 Yrkesverksamma läkares informationsvanor 
 
Ytterligare en magisteruppsats i bib lioteks- och informationsvetenskap, som jag har valt 
att redogöra för, är Edenholms (2003) studie om yrkesverksamma läkares 
informationssökningsbeteende. Författaren har i undersökningen intervjuat tio 
yrkesverksamma läkare som samtliga genomgår specialistutbildning inom barn- och 
ungdomsmedicin. Studiens syfte är att undersöka läkarnas val av informationskällor, det 
medicinska bibliotekets betydelse samt eventuella skillnader mellan manliga och 
kvinnliga läkares informationssökningsbeteende (Edenholm 2003, s. 2). Edenholm 
använder sig av ett vitt begrepp av information i uppsatsen, där hon beskriver 
information som ”… innefattar all relevant data (ord, bild, ljud, lukt, syn- och 
känselintryck) som läkaren behöver inhämta för sin kliniska yrkesutövning” (ibid., 
s.11).   
 
Författaren konstaterar en rad kontextuella faktorer som påverkar läkarnas sätt att söka 
och använda information. Dessa redovisas som: 

 
- problemens komplexitet,  
- klinikens behandlingstradition,  
- bristen på tid och teknisk utrustning  
- källans tillförlitlighet samt begränsade möjligheter att styra över arbetstiden 

(Edenholm 2003, s. 55).  
 
Liksom Block och Lagberg (1998), använder sig även Edenholm av Höglund och 
Perssons (1985, s. 47) modell för informationskällor, där hon gör en ytterligare 
utvidgning av Höglund och Perssons ursprungliga modell, till att även innefatta ordlös 
information35 (Edenholm 2003, s. 15). På grund av arbetsuppgifternas art, där en stor 
del av tiden upptas av patientkontakter, använder sig läkarna till stor del av muntlig 
information. Även när det gäller inhämtning av fackinriktad information handlar det till 
stor del om muntlig information, där läkarna vänder sig till mer erfarna kollegor i 
sökandet efter fackinformation (Edenholm 2003, s. 47). 

                                                                 
34 Se kapitel 3.5. 
35 Se kapitel 3.5. 
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5 Metod 
 
I detta avsnitt har jag för avsikt att redovisa och motivera mitt val av kvalitativ metod, 
där jag har intervjuat sju socionomer med hjälp av halvstrukturerade djupintervjuer. Jag 
kommer även att redogöra för hur jag har valt ut informanter, vilka konsekvenser detta 
urval får för uppsatsen samt hur intervjuerna har gått till. Avslutningsvis kommer jag att 
beskriva hur jag har valt att tolka och analysera mitt material, där jag i min 
resultatredovisning har använt mig av analyserande kategorier som jag har hämtat från 
det empiriska materialet samt från mina teoretiska perspektiv. Dessa kategorier 
analyserar jag sedan vidare utifrån de teoretiska perspektiv och begrepp som jag har 
redogjort för i kapitel 3. 

 

5.1 Halvstrukturerade djupintervjuer 
 
För att skapa en förståelse för hur de deltagande socionomerna söker och använder 
information ser jag halvstrukturerade djupintervjuer som en lämplig metod. För att få 
svar på mina frågeställningar kommer jag att använda mig av öppna intervjuer med 
teman. Att valet föll på kvalitativ metod ser jag som naturligt. Repstad skriver att man 
med kvalitativ metod ”… kan observera det sociala samspelet i miljön och skapa oss en 
mer direkt bild av de sociala relationerna än om vi genomför en stor enkätundersökning 
som skickas ut till individer” (Repstad 1999, s. 15). Sundin anser att trots den kritik som 
riktats mot individuella intervjuer som alltför individcentrerade, så kan metoden vara 
användbar för att få kunskap om människors sociala sammanhang om man väljer att se 
intervjuerna som kulturella och sociala utsagor (Sundin 2003, s. 56f). Detta stämmer 
överens med mitt syfte om att studera mina informanter utifrån den kontext de verkar 
i36. 
 
Under intervjun har jag tänkt använda mig av en intervjuguide37  med förberedda teman 
(Thomsson 2002, s. 61ff; Widerberg 2002, s. 96ff). Dessa teman är tänkt att främst 
fungera som ett stöd för mig under intervjun. Min ambition är att intervjudeltagarna ska 
ge en berättelse utifrån de teman som jag vill fokusera på. Eftersom min avsikt är att 
göra kvalitativa, halvstrukturerade djupintervjuer, kommer jag även att vara öppen för 
att föra in nya teman som under intervjusituationen visar sig vara intressanta. Jag 
kommer således inte att hålla mig till en strikt intervjumall. Istället strävar jag efter att 
vara lyhörd för det som intervjudeltagarna själva tar upp, samtidigt som jag som 
intervjuare ansvarar för att intervjun verkligen kommer att handla om det som var 
avsikten (Widerberg 2002, s. 100f; Repstad 1999, s. 64f). 

 

                                                                 
36 Se kapitel 1.2. 
37 Se bilaga 1. 
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5.2 Urval av informanter samt beskrivning av informanternas 
kontext 
 
Jag har intervjuat sju socionomer som samtliga arbetar med barnavårdsutredningar i en 
medelstor kommun i mellersta Sverige. Den aktuella kommunens socialtjänst är 
uppdelad i sex avdelningar, där Familjeavdelningen är en. Denna avdelning är i sin tur 
uppdelad i en utredningsenhet, en behandlingsenhet och en familjerättsenhet. På 
utredningsenheten arbetar 26 socialsekreterare med utredningar av barn och ungdomar, 
0-20 år. Till utredningsenheten hör också en mottagningsgrupp med fyra 
socialsekreterare. På denna mottagningsgrupp tar man emot alla inkommande 
anmälningar och ansökningar och gör en bedömning om utredning ska inledas eller inte. 
Samtliga informanter är anställda som socialsekreterare på Familjeavdelningens 
utredningsenhet.  
 
De personer som jag har valt att intervjua kommer, som jag har beskrivit, från samma 
arbetsplats och har likartade arbetsuppgifter. Samtliga informanter har också 
socionomexamen som grundutbildning, även om det skiljer sig åt när man genomgått 
utbildningen. Den äldste informanten tog sin socionomexamen 1971 och den yngste 
informanten tog socionomexamen 2001. Trots de skillnader som jag här har räknat upp 
hos informanterna, kan de ses som en relativt homogen grupp. Anledningen till att jag 
har valt att intervjua socionomer på samma arbetsplats är att på ett mer tydligt sätt 
belysa likheter men framför allt de skillnader som finns informanterna emellan. Dessa 
eventuella skillnader som finns i en relativt homogen grupp blir då extra intressanta att 
undersöka. Vad kan skillnader avseende informationssökning och 
informationsanvändning mellan socionomer från en homogen grupp innebära? Finns det 
bärande och förklarande faktorer som kan vara giltiga för socionomer även utanför min 
undersökningsgrupp? 
 
Vilka risker kan då ett urval av informanter från samma arbetsplats innebära? En risk 
skulle kunna vara att informanterna ”pratar ihop sig” inför intervjuerna för att lämna så 
likartade svar som möjligt. Mitt val av halvstrukturerade djupintervjuer, istället för en 
intervjumall med fasta frågor, anser jag dock kan väga upp denna risk. Intervjuerna har 
mer fått strukturen av ett kvalitativt samtal där nya frågor och teman växer fram under 
intervjuns gång, snarare än en envägskommunikation med en utfrågare och svarare 
(Repstad 1999, s. 65f). Varje intervju har således kommit att få sin egen karaktär och 
struktur.  
 
Som jag tidigare har beskrivit38 ingår det i min förförståelse att jag själv är 
socionomutbildad. Detta har jag informerat samtliga intervjudeltagare om vid vår fö rsta 
kontakt. En risk med att informanterna har kännedom om min socionomutbildning kan 
vara att de under intervjuerna kan ”ta för givet” att jag känner till vissa begrepp eller 
fenomen, och därför inte beskriver dem så ingående. Detta har jag försökt att vara 
uppmärksam på, både under själva intervjun och i min analys av intervjuerna. 
Fördelarna med att själv vara socionomutbildad tror jag dock har övervägt för min del 
under intervjuerna, då jag upplever att mina förkunskaper om vissa företeelser inom den 
kommunala socialtjänsten, till exempel lagarnas betydelse, har bidragit till, för 
uppsatsens syfte, relevanta diskussioner. 

                                                                 
38 Se kapitel 1. 
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Jag kom i kontakt med informanterna genom att jag inledningsvis tog kontakt med en av 
utredningsenhetens två utredningshandledare. Jag informerade om syftet med min 
magisteruppsats och att jag önskade att intervjua socionomutbildade socialsekreterare 
som arbetade med barnavårdsutredningar. Utredningshandledaren ställde sig positiv till 
uppsatsens syfte och frågeställningar och lovade att förmedla min önskan om 
informanter till utredningsenhetens socialsekreterare. Utredningshandledaren skulle dels 
skicka ut en förfrågan via email till samtliga socialsekreterare på enheten samt 
muntligen informera om min uppsats på enhetens veckomöte. Efter cirka en vecka 
ringde utredningshandledaren och lämnade en lista på åtta namn på socialsekreterare 
som ställt sig positiva till att bli intervjuade. Jag tog därefter en personlig kontakt med 
de aktuella socialsekreterarna på telefon, där jag inledningsvis lämnade en beskrivning 
av mig själv som student inom biblioteks- och informationsvetenskap och mina planer 
på att skriva en magisteruppsats om socialsekreterares informationssökning och 
informationsanvändning. Jag bokade därefter in en tid för intervju, där 
socialsekreterarna fick bestämma tid och plats. Samtliga socialsekreterare valde att 
genomföra intervjun på sin arbetsplats. En socialsekreterare, som inledningsvis var 
intresserad av intervjun, var sjuk under en period och kom därför inte att intervjuas. 
 

5.3 Intervjusituationen 
 
Samtliga intervjuer utfördes på socialsekreterarnas arbetsplatser. Intervjuerna tog 
mellan 35-50 minuter att genomföra. Innan själva intervjun gjorde jag en kortare 
beskrivning av undersökningens syfte och fokus samt gav informanterna tillfälle att 
ställa frågor. Jag tog även upp frågan om konfidentialitet. Denna fråga ser jag som 
särskilt viktig då samtliga informanter kommer från samma arbetsplats. Jag förklarade 
för informanterna att jag inte skulle skriva ut deras namn men att det ändå kunde finnas 
en risk att informanterna kunde identifieras om man gjorde en för utförlig 
bakgrundsbeskrivning av dem. Ett par av informanterna poängterade att de inte ville bli 
identifierade. Utifrån den känsliga situation som föreligger då samtliga informanter är 
från samma arbetsplats anser jag det som ytterst viktigt att i möjligaste mån 
avidentifiera intervjuerna samt redovisa dem på ett sätt som inte gör det för uppenbart 
att följa vem som sagt vad. Jag kommer av denna anledning endast ge en övergripande 
beskrivning av informanterna. De citat av intervjuerna som jag använder mig av i min 
resultatredovisning, kommer jag av samma skäl att numrera istället för att skriva ut 
vilken intervju citatet är ifrån.   
 
Intervjuerna spelades, efter godkännande av informanterna, in på mp3-spelare. Detta för 
att jag senare skulle kunna skriva ut intervjuerna i sin helhet och använda i min 
analysfas. Efter varje intervju har jag skrivit en sammanfattning för att få en helhetsbild 
av intervjun som kan vara användbar inför min analys (Widerberg 2002, s. 114f). 
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5.4 Analys och tolkning 
 
Hur har jag då valt att analysera mitt empiriska material? Widerberg skriver att man 
bland annat väljer analysform utifrån sina teoretiska perspektiv samt hur man har tänkt 
redovisa sina resultat (2002, s. 136). Jag har i första hand valt att använda mig av 
”tematisk analys” (Widerberg 2002, s. 175), där jag kommer att gå igenom mina 
intervjuer på ett systematiskt sätt för att söka efter intressanta mönster och teman (ibid., 
s. 144). Thomsson väljer, i sin bok Reflexiva intervjuer, att kalla de intressanta teman 
som kommer upp för koder (2002, s. 154). Jag väljer att kalla de teman som jag 
redovisar mitt empiriska material utifrån för analytiska kategorier39. Vid skapandet av 
de analytiska kategorierna använder jag mig av både deduktion, som innebär att man 
utgår från befintliga teoretiska perspektiv i sökanden efter mönster, samt av induktion, 
som innebär att man i första hand utgår från sitt empiriska material vid analys och 
tolkning av resultaten (Backman 1998, s. 48). 
 
Indelningen i analyskategorierna muntlig respektive skriftlig information har jag hämtat 
från Höglund och Perssons indelning av informationskällor (1985, s. 47). Jag har sedan 
specificerat olika former av muntlig och skriftlig information utifrån det empiriska 
materialet40. Höglund och Persson har även inspirerat mig till övriga indelningar av 
informationskällor41 samt kategorin informationssökning genom informella nätverk, 
som även kan hänvisas till Seldén (1999, s. 223). Wilson har inspirerat mig till 
kategorierna som berör hinder för informationssökning och informationsanvändning 
(1999, s. 252ff). Sökning och användning av fackinformation har jag hämtat från Sundin 
(2003, s. 19). Exempel på analyskategorier som främst härrör från mitt empiriska 
material är de kategorier som avser diverse metoder som hjälp för att samla in 
information. Här belyser informanterna utredningsplanen42  samt BBIC43, Barnets 
behov i centrum. Andra kategorier som kan hänvisas till mitt empiriska material är att 
samla information genom samtal och tidsandans betydelse för hur man söker och 
använder information.  
 

5.5 Egen informationssökning 
 
I inledningsskedet av min uppsats försökte jag skapa mig en bild av omfattningen av 
användarstudier gällande yrkesgrupper som genomförts inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Särskilt intressant var naturligtvis att undersöka förekomsten av 
biblioteks- och informationsvetenskapliga studier av socionomer. Fanns det tidigare 
forskning av yrkesverksamma socionomers informationssökning och 
informationsanvändning och vilket angreppssätt hade man i så fall tagit i dessa studier? 
Ganska snart kom jag fram till att det finns lite skrivet om socionomer inom den 
svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Min handledare tipsade 
mig om ett omfattande projekt angående socialarbetares informationsvanor, som 
genomfördes i Storbritannien under slutet av 1970-talet. Genom sökningar i den 
                                                                 
39 Se kapitel 6. 
40 Se exempelvis muntlig information från referenter 6.3.2. respektive skriftlig information från tidigare 
utredningar 6.3.3 
41 Se exempelvis kollegor som informationskälla kapitel 6.13. 
42 Se kapitel 6.5.1. 
43 Se kapitel 6.5.2. 
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ämnesspecifika databasen LISA, fann jag ytterligare två användarstudier som berörde 
socialarbetares informationsbehov. Trots att även dessa studier var genomförda i 
Storbritannien, fann jag dem relevanta för min egen studie.  
 
Efter att ha gått igenom det stora material av magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, fann jag en rad intressanta och användbara magisteruppsatser, 
dock ingen som specifikt undersökte gruppen socionomer. Utifrån dessa uppsatser 
kunde jag dock få tips på metodologiska angreppssätt och teoretiska perspektiv. Tips 
från min handledare om en avhandling inom socialt arbete, rörande socionomers 
kunskapsbas, har blivit ett viktigt tillskott. Utifrån denna avhandling har jag även fått 
tillgång till relevanta referenser. Denna metod som benämns ”pearl growing” (Harter 
1986, s. 183), har jag överlag funnit effektiv i min informationssökning, där jag utifrån 
en intressant text har sökt efter hänvisningar till andra relevanta dokument. 
 
Eftersom min studie avser att undersöka hur socionomer söker och använder 
information i sitt arbete, har jag valt att inte avgränsa mitt sökområde till endast 
biblioteks- och informationsvetenskap, utan vidgat mina sökningar till att även 
inkludera området socialt arbete. Här har bland annat Socialstyrelsens hemsida varit en 
viktig informationskälla för mig, där jag bland annat kom i kontakt med rapporten 
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (2001). Jag har även sökt 
efter information på de högskolor och universitet som innehar socionomutbildning. För 
att få information om rådande lagar som reglerar den sociala barnavårdens juridiska 
ramar, har jag bland annat använt mig av Riksdagens databas, Rixlex. Jag har 
naturligtvis även gjort sökningar, genom en rad olika kombinationer av söktermer, i 
bibliotekskatalogen Libris.  
 
När det gäller sökningar inom vetenskapliga tidskrifter har jag främst sökt inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Här har jag gjort sökningar i tidskrifter som 
bland annat Journal of Documentation. När det gäller tidskrifter inom ämnet socialt 
arbete, har jag begränsat mig till att främst söka efter information i facktidskriften 
Socionomen. Förutom riktade sökningar i diverse databaser och vetenskapliga 
tidskrifter, har jag även sökt igenom bibliotekshyllor inriktade på biblioteks- och 
informationsvetenskap samt socialt arbete, på mitt lokala folkbibliotek samt på 
biblioteket vid Borås Högskola. 
 
 
6 Resultatredovisning i form av analytiska kategorier 
 

6.1 Informanterna 
 
Med tanke på att samtliga informanter i denna studie arbetar på samma arbetsplats 
kommer jag ur konfidentiell synpunkt endast att ge en övergripande beskrivning av 
intervjudeltagarna som grupp. Detta för att man inte på arbetsplatsen ska kunna 
identifiera de intervjuade. Jag har intervjuat sju socionomer som alla är verksamma som 
socialsekreterare på en utredningsenhet i en medelstor kommun i mellersta Sverige. 
Informanterna är spridda både med tanke på ålder och på antal år i yrket. Den äldsta 
deltagaren är 60 år och den yngsta är 29 år. Antal år i yrket sträcker sig från att ha 
arbetat som socionom i fem år upp till att ha arbetat inom socialt arbete i ca 35 år. Två 
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av informanterna är män och fem är kvinnor. Jag kommer att redovisa mina intervjuer 
genom centrala teman, som jag kallar för analytiska kategorier, som jag belyser med 
valda citat från intervjuerna.  
 

6.2 Arbetsuppgifter 
 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är knutna till utredningar angående barn och 
ungdomar upp till 20 år, som socialtjänsten enligt lag är skyldiga att genomföra44. 
Under utredningen träffar socionomerna föräldrar, barn och referenter45, med syfte att 
samla in information om barnets situation. Även dokumentationen utgör en betydande 
del av arbetstiden. Dokumentationen innebär ett samanställande av det insamlade 
materialet med syfte att göra en bedömning om eventuell insats. Informanterna ger en 
samstämmig bild över de dagliga arbetsuppgifterna. 
 

Vi tar kontakt med föräldrarna, kallar hit dem för samtal. Vi skriver en 
utredningsplan hur vi tänker arbeta och vilka vi vill träffa. Vi träffar oftast 
förskolan, dom som har kunskap om barnet, förskola, BVC, BUP om dom är 
inblandade, skolsköterska, vi pratar med barnen om det går och sedan föräldrarna. 
Och sedan sätter vi ihop det här till en utredning, analys och bedömning och 
eventuellt förslag på insatser. (Citat 1).   

 

6.3 Information om det specifika ärendet 

6.3.1 Muntlig information från familjen 
 
I de deltagande socionomernas arbetsuppgifter ingår det att hantera olika slags 
information. En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att samla in 
information om det barn som den aktuella anmälan eller ansökan avser. Denna 
information är nödvändig för att kunna genomföra utredningen samt göra en bedömning 
om barnet är i behov av eventuella insatser från socialtjänsten. Vanligtvis utgår 
socionomen här från informationen i den skriftliga anmälan eller ansökan, när man 
träffar familjen för första gången. Vid detta första möte kollar man av med familjen 
huruvida de anser att informationen är aktuell eller inte. 
 
När det gäller information om det specifika ärendet handlar det till stor del om muntlig 
information som man samlar in från olika källor. Samtliga informanter bedömer att den 
muntliga informationen från familjen, dvs. föräldrarna och barnet, är den viktigaste 
informationskällan för att kunna genomföra utredningen. Om man inte får någon 
information från familjen är det svårt att göra en meningsfull bedömning. 
 

Den information som jag får från familjerna vi träffar, ungdomarna. Det är den 
viktigaste. (Citat 2). 

 

                                                                 
44 Se kapitel 2.3.1. 
45 Se kapitel 6.3.2. 
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6.3.2 Muntlig information från referenter 
 
Även andra muntliga informationskällor är viktiga för socionomerna när det gäller att 
samla in information om det aktuella barnet. Dessa övriga kontakter som man tar i ett 
ärende kallar man för referenter. Vilka referenter som man tar kontakt med varierar från 
ärende till ärende beroende på hur familjens eller barnets nätverk ser ut samt vilken 
problematik som anmälan eller ansökan avser. Det kan här vara alltifrån grannar till 
skolpersonal. De kontakter som man vanligtvis tar är dagis- eller skolpersonal, personal 
från barnavårdscentral om det rör sig om små barn samt personal från barn- och 
ungdomspsykiatrin om det exempelvis rör sig om ett barn med en diagnos. 
 
En informant beskriver att denna brukar formulera frågor som skickas ut till 
referenterna i förväg. På så sätt kan referenterna förbereda sig på vilken information 
som socionomerna är ute efter. 
 

Ja, då skickar vi ut, innan vi åker ut till dagis till exempel, så skickar vi ut frågor. 
Hur fungerar barnet? Hur ser barnets känslomässiga utveckling ut? Hur ser deras 
sociala utveckling ut? Hur är det motoriskt?… Och så ställer vi de där frågorna när 
vi kommer ut också, men då har dom möjlighet att förbereda sig. (Citat 3). 

 

6.3.3 Skriftlig information från tidigare utredningar 
 
Informanterna använder sig inte bara av muntlig information från diverse 
informationskällor när man samlar information om det specifika ärendet. Det kan även 
finnas olika former av skriftlig information som kan vara av intresse. Två socionomer 
beskriver att det kan finnas äldre utredningar som gäller den specifika familjen eller det 
barn som anmälan avser. Ur detta skriftliga material kan man finna information som kan 
vara användbar och intressant för den aktuella utredningen. Det kan här handla om att 
man får information som man inte har fått via de muntliga informationskällorna eller att 
man inser att man behöver skifta fokus i utredningen. 
 

Den sista, eller ja en utredning som vi håller på med just nu, där fanns det redan två 
jättebra utredningar som inte alls är så gamla, och då känns det lite så här, vad ska 
vi göra nu då? Ska vi göra en likadan igen? Jag menar, den kommer ju att se 
likadan ut, det finns ju ingen anledning. Så där försöker vi nu med hjälp av 
utredningshandledarna att ta hjälp av BBIC för så kan man vinkla in det på ett 
annat sätt. För att annars, ja den finns ju, den mesta informationen finns redan… Så 
man kan få mycket information av gammalt material. (Citat 4). 

 
Även skriftlig information, bland annat i form av rapporter från förvaltningens 
socialjour, kan ge socialsekreterarna viktig information om det aktuella ärendet.  
 

Sen kan ju vi få viktig information genom händelser också, som föräldrarna inte 
berättar om men som sker hemma som gör att till exempel socialjouren blir 
ditkallade. Och så är det en lång händelse som har varit och det är ju viktig 
information för oss också. (Citat 5). 
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6.3.4 Skriftliga utlåtanden från andra yrkesgrupper 
 
I vissa utredningar är det inte tillräckligt med att socionomerna använder sig av muntlig 
information från referenter. När det exempelvis gäller en ansökan om LVU46 (SFS 
1990:52), så är det ett krav på att ett skriftligt läkarutlåtande bifogas utredningen för att 
utredningen ska tas upp i Länsrätten. Socionomerna kan också själva begära ett skriftligt 
utlåtande från till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, när de anser sig behöva mer 
information om en specifik problematik för att kunna genomföra utredningen. Detta 
utlåtande bifogas också utredningen. 
 

6.4 Att samla information genom samtal  
 
Eftersom det är familjen som anses vara den viktigaste informationskällan är det också 
familjen, och främst då föräldrarna, som socionomerna träffar mest under en utredning. 
Samtliga informanter är noga med att påpeka att man i samtliga utredningar även träffar 
barnet i samtal eller i observation. Antalet gånger som man träffar barnet är beroende på 
hur gammalt barnet är.  
 

Ja, föräldrarna träffar man ju ganska många gånger under en utredning, för det är 
ju, dom samlar man ju ganska mycket information ifrån. Och sen träffar man ju 
barnet i olika stor utsträckning. Småbarn träffar man ju inte så ofta, men vi träffar 
ju alltid barnet i utredningarna även om de är bebisar. Men större barn träffar man 
ju oftare. (Citat 6). 

 
Flera av informanterna tar upp vikten av att man som utredande socialsekreterare har 
förmåga att skapa en relation till sina klienter, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 
och samla in information. Eftersom utredningarna många gånger berör svåra och 
känsliga ämnen för både föräldrar och barn, är det viktigt att socionomen lyckas skapa 
en respektfull och ärlig kontakt för att kunna samla in meningsfull information om 
barnets situation. Lyhördhet är en av egenskaperna som informanterna lyfter fram. 
Under ett samtal är det också viktigt att man som utredare har förmåga att vara flexibel, 
och finna nya infallsvinklar i samtalet om man inte får svar på sina frågor. 
 

Det är ju väldigt viktigt att kunna prata med människor, att få fram saker. Det är ju 
viktigt hur man bemöter folk som ändå gör att det kan uppstå någonting som gör 
att man kan få informationen. (Citat 7).  

 
De flesta informanter poängterar vikten av en humanistisk människosyn.  
 

… det är framförallt mycket värderingsfrågor, alltså etik, eller vad man har för 
människosyn tror jag, för mig. Det är en bra socialsekreterare. (Citat 8). 

 

                                                                 
46 Se kapitel 2.3.1. 
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6.5 Metoder som hjälp för att samla in information om det 
specifika ärendet 

6.5.1 Utredningsplanen 
 
Ett av de inledande stegen i en utredning, är att socionomerna upprättar en så kallad 
utredningsplan. Denna utredningsplan innehåller de frågeställningar och 
problemformuleringar som är utredningens utgångspunkt. Dessa frågeställningar utgår 
vanligtvis från den aktuella anmälan eller ansökan. Ofta rör det sig om temafrågor som 
rör barnet och dess omgivning. 
 

Om barnet kan bo hemma? Om barnet har blivit utsatt för misshandel eller hot? 
Hur skolsituationen ser ut, om anmälan gäller att barnet är stökigt i skolan. Så det 
är kopplat mycket till anmälan, vad den innehåller. (Citat 9). 

 
Förutom att innehålla ett antal frågeställningar, så ska det i utredningsplanen också vara 
specificerat vilka referenter som socionomerna önskar tala med och om föräldrarna har 
några särskilda önskemål om vilka kontakter som ska tas. Utredningsplanen ska även 
innehålla en tidsplanering. 
 
En utredningsplan är inte något som socialtjänsten måste göra enligt lag. Arbetsplatsen 
har ändå valt att i största möjliga mån göra utredningsplaner eftersom det är en hjälp för 
socionomerna att fokusera sitt informationsinsamlande och kontrollera att man har den 
information som man behöver. Även för familjen kan utredningsplanen vara en hjälp för 
att förstå och få en överblick över vad som ska hända. De flesta av informanterna ställer 
sig positiva till utredningsplanerna. 
 

 … vi gör det ändå för att vi tycker att, dels så är det ju så lätt gjort att man svävar 
ut och tittar på mer saker än det som faktiskt anmälan avser. Och det ska vi inte 
göra. Vi ska hålla fokus på det som det avser, är det ju tänkt. Sen kan det ju komma 
till mer saker, man får mer kännedom som gör att man måste titta på mer frågor. 
Men det blir ju ändå mycket lättare att hålla den röda tråden genom utredningen. 
Sen så blir det, jag tror ofta att det kan vara väldigt svårt för familjen att fatta vad 
vi egentligen gör och vi tror väl att det underlättar för dom om dom vet. Att det blir 
tydligare för dom vad det är vi ska titta, vilka kontakter som ska tas och det blir 
liksom någonting att hålla sig igenom utredningen sen för både oss och familjen. 
(Citat 10). 

 
På arbetsplatsens Intranät har man upprättat en informationsbank, där man kan gå in och 
hämta de mallar som behövs när man ska genomföra en utredning. Det är dels en mall 
för hur utredningsplanen kan se ut samt en mall för själva utredningen. En erfaren 
socionom känner sig en aning skeptisk inför det som denna informant upplever som en 
ökad systematisering och likriktning av de utredningar som produceras. Istället för att 
bli en hjälp i det praktiska arbetet upplever socionomen att utredningsmallarna ibland 
kan bli ett hinder i utredningsarbetet. Denna informant kan dock se att mallarna kan 
komma till hjälp för mindre erfarna socionomerna. 
 

Det är ju en förenkling och framför allt så tror jag att, alltså i början om man gör 
utredningar så har man stor nytta av mallen, sen efterhand så kan det vara ett 
hinder istället. (Citat 11). 
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6.5.2 Barnets behov i centrum  
 
På arbetsplatsen ska man börja med en ny utredningsmetod, BBIC, Barnets behov i 
centrum. Metoden kommer ursprungligen från England och har till viss del omarbetats 
av Socialstyrelsen för att passa svenska förhållanden. Flera kommuner i landet är i 
startgroparna av att börja arbeta med denna nya utredningsmetod. BBIC handlar om att 
på ett systematiskt sätt samla in information om det specifika barnets behov, 
föräldrarnas förmåga samt vilka resurser som finns i familjens och barnets nätverk. Den 
insamlade informationen ska man sedan värdera och ställa mot varandra. 
 

BBIC, det handlar om en triangel, föräldrarnas förmåga, barnets behov och basen, 
alltså omgivningen och det som finns i basen. Och då försöker vi att samla in 
information om det för att se om, har barnet till exempel jättestora behov, så 
behöver det en förälder som är ganska kompetent för att möta det barnets behov 
och har det inte det så kanske det har extra, typ skola eller släkt i nätverket, som 
kan kompensera de bristerna som föräldrarna har, till exempel. (Citat 12). 

 
Metoden är tänkt att bli en hjälp för utredarna att söka den information som är väsentlig 
för det specifika ärendet och tillförsäkra att barnet inte far illa. Samtidigt är syftet med 
metoden även att öka familjens rättssäkerhet, då det blir tydligt vilken information som 
ska samlas in.  
 

… den [modellen; min anm.] är väldigt strukturerad. Det finns ju socialsekreterare 
i vissa kommuner som har prövat det här naturligtvis och de säger ju att det gör allt 
mycket enklare. Föräldrarna och barnen och ungdomen vet ju exakt vad det är man 
ska prata om vid det tillfället och så gör man det och inget mer. (Citat 13). 

 
Flera av informanterna ställer sig väldigt positiva till att man nu ska börja arbeta med 
BBIC på arbetsplatsen. De tror inte bara att det blir en förbättring av utredningarna rent 
allmänt, utan ser det även som en möjlighet till egen yrkesmässig utveckling. En relativt 
erfaren informant tror att utredningsmetoden kommer att bidra till att man blir säkrare i 
sitt jobb och att riskerna för att missa väsentlig information i utredningarna avsevärt 
kommer att minska. Detta anser denna socionom tidigare har varit ett problem, där man 
har tenderat att fokusera på föräldrarnas problematik istället för att samla in information 
om barnet.  
 

6.6 Hinder för att samla in information om det specifika ärendet 
 
Samtliga informanter beskriver att föräldrarnas rädsla i samband med en utredning kan 
vara ett hinder för informationssökning. De anmälningar som kommer till socialtjänsten 
rör vanligtvis svåra och känsliga ämnen. Föräldrarnas skuld och skamkänslor kan här bli 
ett hinder i kommunikationen mellan familjen och socialsekreteraren. När en anmälan 
rör att barnet misstänks ha blivit utsatt för någon form av kränkning i hemmet, kan det 
vara extra svårt för föräldrarna att tala om det. Detta både med tanke på att ämnet kan 
vara tabubelagt samt att man som förälder inte vet vilka konsekvenser informationen 
får. En informant tar upp det faktum att när det gäller en misstanke om att ett barn blivit 
utsatt för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp, så får inte utredarna ta kontakt 
med föräldrarna innan ett polisförhör har gjorts med barnet. Detta kan också påverka 
hur mycket information som föräldrarna är beredda att ge. 
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… misshandel är alltid svårt. Och det handlar väl om, ja det är ett svårt ämne. Det 
är svårt för föräldrarna att prata om det för dom tror att man ska ta deras barn ifrån 
dom och att dom kommer att hamna i fängelse och det här. Sen eftersom det alltid 
blir en polisanmälan om ett barn berättar att det har blivit misshandlat så kommer 
man ju in i ärendet på ett sätt som blir konstigt för föräldrarna. Eftersom man följer 
med barnet på polisförhör och sen träffar man föräldrarna och berättar om det. Man 
får inte berätta om det innan, för polisen. Och då blir det svårt i såna ärenden. För 
många dom blir misstänksamma. (Citat 14). 

 
En informant tar upp att det inte bara är föräldrar och barn, som kan vara rädda för att 
lämna information till socialtjänsten. Även referenter som exempelvis skol- och 
dagispersonal kan vara skeptiska till att lämna all den information som dom har om ett 
barn eller en familj till socialtjänsten. En anledning kan vara att dessa referenter inte vill 
riskera relationen till föräldrarna. Eftersom socialsekreterarna är styrda av 
sekretesslagen, kan dom inte vara öppna med information om familjerna gentemot andra 
yrkesgrupper. Detta kan skapa en frustration över att man, som till exempel 
skolpersonal, upplever att inget händer trots att man ser att barnet ifråga mår dåligt. 
Denna frustration kan i förlängningen leda till att man inte upplever det som någon idé 
att anmäla till socialförvaltningen. Även för socialsekreterarna kan det vara arbetsamt 
att inte kunna vara mer öppen med information gentemot sina samarbetspartners. 
 

Alltså ibland blir man naturligtvis ifrågasatt och ibland så vill folk att vi kanske ska 
göra mer. Alltså det finns ju, det kan finnas en besvikelse när folk anmäler och 
dom tycker att det inte händer någonting. Ofta har dom inte insyn i våra 
utredningar och då kan man inte heller prata fullt ut liksom. Det kanske ofta 
framstår som lite halvt kocko svar för det. Det kan ju vara lite tråkigt. (Citat 15). 

 

6.7 Strategier för att få information om det specifika ärendet 
 
Vad gör då de intervjuade socionomerna när det är svårt att få information i en aktuell 
utredning? Har de några särskilda strategier? Flera av informanterna beskriver att viss 
form av information alltid kommer att vara svår att få fram och att det egentligen inte 
finns några strategier för att motverka dessa hinder. Ibland måste man acceptera att man 
inte kommer någonvart i en utredning. Om en familj vägrar att samarbeta får 
socialsekreteraren vanligtvis väldigt lite information. En informant beskriver att denna 
har förlikat sig med detta ofrånkomliga faktum efter att ha arbetat några år med 
barnavårdsutredningar. 
 

Om det är en familj som inte samtycker eller inte tycker att det här ger någonting, 
så får ju vi säkert ganska lite information. Det som jag efter några år ändå tänker är 
att då kommer det tillbaks, att då får man en chans till. (Citat 16). 

 
När det exempelvis handlar om anmälningar om misstanke om övergrepp mot barn tror 
en informant att man som socialsekreterare till viss del kan underlätta kontakten med 
föräldrarna genom att informera om hur en utredning går till. Till största delen handlar 
det dock om att kunna härbärgera all den ilska och frustration som en förälder kan 
känna i dessa sammanhang.  
 

 Ja, vi förklarar ju alltid hur gången är. Att det inte är så att vi har hittat på det utan 
att det är så, att vi inte får för polisen. Men det är ju svårt för många ändå att ta till 
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sig det. Och speciellt då när man kommer med barnet och har varit på polisförhör. 
För man träffar ju föräldrarna samma dag, för barnet ska ju inte behöva berätta det. 
Men ja, mycket att låta dom spy ur sig eller vad man ska säga. Att dom får göra 
det. Och förstå att dom är arga och upprörda, för det skulle jag också vara. (Citat 
17). 

 
När det gäller att överkomma de svårigheter med att få andra yrkesgrupper att lämna 
information om familjen så handlar det, anser en informant, om att bygga upp ett 
samarbete mellan socialförvaltningen och till exempel skola och dagis, så att dessa 
vågar lämna information. 
 

… man kan försöka att utveckla  samarbetet med skola och BVC och dagis och så, 
för att man ska lita på varandra och våga lämna informationen. Att den 
informationen jag lämnar görs det någonting bra utav. (Citat 18). 

 

6.8 Information om lagar och förordningar  
 
En annan typ av information som socionomerna har att förhålla sig till i sitt dagliga 
yrkesliv är de lagar och förordningar som sätter ramarna för deras arbete. Här handlar 
det sig om att ständigt hålla sig ajour, eftersom det regelbundet sker förändringar i 
lagen.  
 

Socionomexamen är en färskvara tycker jag och man måste ju ständigt fylla på 
med, vad ska vi säga, lagstiftningen är ju en bit och den förändras ju kontinuerligt. 
(Citat 19). 

 
En informant upplever lagboken som svår och krånglig att använda när man behöver 
information om en specifik lagparagraf eller hur man ska tolka en lagtext. Istället 
beskriver denna informant, liksom flera andra, ett lite slentrianmässigt användande av 
lagparagrafer som man är tvungen att referera till. Denna socionom skulle hellre 
använda sig av rättsfall i sina utredningar, men eftersom informanten både upplever sig 
ha brist på tid och att några rättsfall inte finns att tillgå på arbetsplatsen så det inte 
aktuellt i dagsläget. 
 

Man hänvisar till Föräldrabalken när man skriver i bedömningen, särskilt i LVU, 
och man använder sig av de här portalskrifterna i LVU när man skriver 
bedömningen. Men annars är jag dålig på att använda mig av lagboken… Den är 
svår att läsa tycker jag. Jag skulle vilja läsa mer rättsfall. (Citat 20). 

 
Även Länsstyrelsen och Socialstyrelsen är två viktiga informationskällor när det gäller 
att få hjälp med att förtydliga och tolka lagen. På Länsstyrelsen arbetar dessutom 
socialkonsulenter som bland annat har som uppgift att bistå socialtjänstens 
socialsekreterare med adekvat information. 
 
På arbetsplatsen brukar man regelbundet få information och utbildningar om nya lagar 
som påverkar socialsekreterarnas arbete. Ibland är det kommunens jurist som ansvarar 
för dessa utbildningar. Problemet är att man ofta får dessa utbildningar när lagen redan 
trätt i kraft. 
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6.9 Sökning och användning av fackinformation 
 
När det gäller sökning och användning av fackinformation i det praktiska arbetet, så ser 
det lite olika ut bland de intervjuade socionomerna. Några informanter beskriver att de 
endast sporadiskt söker och använder fackinformation. Vanligtvis handlar det då om att 
använda material som redan finns på arbetsplatsen eller som de fått av någon kollega. 
En informant beskriver att denna ogärna själv söker efter ny information, utan 
överlämnar det till andra på arbetsplatsen att förmedla information. Det som är 
gemensamt för många av informanterna är att de anser att både de själva och 
arbetsplatsen kan bli betydligt bättre på att både söka men framför allt använda sig av 
aktuell fackinformation. 
 
Tre av informanterna skiljer ut sig från dom andra genom deras beskrivning av ett aktivt 
sökande och regelbundet användande av aktuell fackinformation. Dessa informanter 
använder sig också av ett större antal informationskällor utanför arbetsplatsen än de 
övriga socionomerna. 
 
Flera informanter beskriver att behovet av fackinformation vanligtvis uppstår genom att 
man ställs inför en ny situation. Det kan exempelvis vara att man har en utredning som 
avser en problematik som man inte har någon erfarenhet av. 
 

Och som i ett ärende som jag hade så var jag ute och kollade när det handlade om 
en ung kille som hade förgripit sig sexuellt på ett barn. Och det var ett nytt ärende 
för mig och då kollade jag och min kollega mycket om forskning på det, om unga 
förövare. (Citat 21). 

 
En av de mer aktivt fackinformationssökande socionomerna beskriver att denna inför 
varje ny utredning läser in sig på det ämne eller den problematik som utredningen avser, 
för att hålla sig ajour med ämnesutvecklingen. Detta gör informanten både för sitt eget 
intresses skull och för att öka sina yrkeskunskaper.  
 

Alltså, jag läser nog på mig inom ämnet inför varje ny utredning som jag har. Då 
läser jag på mig inom det aktuella och försöker att hitta, den där läste jag en gång 
på ett ställe. Vart i den boken eller den informationen, så plockar jag det till mig 
igen då. (Citat 22). 

 
Denna socionom poängterar att kollegorna inte kan ersätta den skriftliga 
fackinformationen. Detta gör att informanten i första hand vänder sig till skriftliga 
informationskällor utanför arbetsplatsen när denna ska beskriva en viss problematik i en 
utredning. 
 
En annan socionom, som hör till de mer aktivt sökande informanterna, anser att det är 
viktigt att hålla sig ajour med forskningen inom socialt arbete. Detta kan exempelvis 
röra bakomliggande orsaker till missbruk bland ungdomar eller vilka nya droger som 
kommer in på marknaden. Detta gör informanten genom att bevaka och följa aktuella 
debatter i dagstidningar och på Internet. Denna socionom är också den ende av de 
intervjuade som säger sig använda kommunens folkbibliotek som informationskälla i 
arbetet. Informanten säger sig uppskatta biblioteket för att de köper in den viktigaste 
litteraturen och att det vanligtvis går ganska snabbt för biblioteket att få in ny litteratur. 
För att hålla sig uppdaterad på vad som finns i biblioteket tittar denna socionom 
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regelbundet igenom intressanta hyllor. Ibland kan informanten ha fått ett tips på en 
nyutkommen bok eller en särskild författare i någon facktidskrift som denna då söker 
efter i bibliotekets katalog. Denna socionom använder sig också av möjligheten att 
fjärrlåna från andra bibliotek om det skulle vara så att biblioteket inte har köpt in den 
bok som informanten är intresserad av. 
 
Samtliga informanter upplever att det idag går att få fram i stort sett vilken information 
som helst, bara man vet var man ska söka. Här syftar informanterna främst på Internet, 
som alla säger sig använda i olika stor utsträckning. De sökvägar och sökstrategier som 
dominerar är att skriva in ett sökord på någon sökmotor som till exempel Yahoo eller 
Passagen. Det kan här handla om att söka på ett ämnesord, som autism eller 
alkoholskador eller ett författarnamn eller en boktitel.  
 

Alltså jag kanske behöver ha reda på lite mer om en diagnos till exempel, då är det 
inte svårt att få tag på den kunskapen idag. Varken lagstiftning eller 
fackinformation. Jag ska inte säga att det sker dagligen, men att varje vecka så är 
det någonting som jag kanske måste hitta på nätet och då är det nätet oftast för vi 
har väldigt sparsamt med egen litteratur här. (Citat 23). 

 
Bland de intervjuade är det endast en informant, som tidigare i kapitlet har beskrivits 
som en av de mer flitiga användarna av fackinformation, som säger sig regelbundet läsa 
och använda sig av facktidskrifter som informationskälla. Här handlar det främst om att 
få tips på ny litteratur. 
 

Man läser Socionomen eller om man läser andra tidskrifter, ja Socialpolitik till 
exempel. Där finns ju mycket lästips. Så det försöker jag pyssla med så gott det 
går. (Citat 24). 

 
Annars är det inte många av informanterna som använder sig av facktidskrifter i 
sökandet efter information. 
 

Nej, nej, det är det rätt dåligt med. Nej, det är inte nåt som jag har använt. (Citat 
25). 

 
Ett genomgående drag för alla de intervjuade är beskrivningen av användandet av 
fackinformation i syfte att övertyga Länsrätten vid ansökningar om LVU (SFS 
1990:52). När det gäller dessa utredningar anstränger sig socionomerna lite extra i 
dokumentationen för att Länsrätten ska besluta i enlighet med den bedömning som man 
har gjort i utredningen. Syftet är här att använda fackinformationen för att göra den 
bedömning som man har gjort mer trovärdig. Informanterna beskriver att de här väljer 
ut den information som man tycker stämmer överens med den egna uppfattningen i 
ärendet. 
 

Alltså som i den här utredningen så hade jag sett att barnet var jätteutagerande och 
så, på olika sätt visade att han inte mådde bra. Och jag visste att det hade 
förekommit misshandel i familjen. Och då tänkte jag att barnet har påverkats utav 
hur han har haft det hemma. Och då gick jag in och sökte på hur påverkas barn 
som bevittnar våld? Det var ju för att styrka att barnet far illa av det. Så var det ju. 
Det var ju inte för att se, kan det vara så? (Citat 26). 
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Härigenom blir det inte ett objektivt urval av den fackinformation som socionomerna 
använder i sina utredningar. 
 

Helst skulle man ju, vore man riktigt duktig så skulle man hitta någon som pratar 
för den saken och någon som inte pratar för den saken och så skulle man analysera 
de två emellan. Men det orkar man inte riktigt, det är för, det går ju inte. Och att 
man sen tar ett ställningstagande om vilken insats som man föreslår. Så därför blir 
det väl lite subjektivt när man letar efter forskning. Att man tar dom man tror på. 
(Citat 27). 

 
En hemsida på Internet som alla informanter säger sig använda och som man bedömer 
som trovärdig är Socialstyrelsens hemsida. Här kan man både söka efter information om 
diverse diagnoser samt få en del lästips. Socialstyrelsens egna publikationer och 
rapporter är också något som värderas högt av informanterna. 

 

6.10 Källkritiskt tänkande 
 
Under intervjuerna har en del diskussioner uppstått kring fackinformationens 
trovärdighet. Två av informanterna beskriver de källkritiska problem som de har ställts 
inför, framför allt när det gäller användandet av fackinformation i de skriftliga 
utredningarna. Båda dessa informanter talar om vikten av att inte bara använda sig av en 
författare, utan har en ambition om att få den information som de använder sig av 
bekräftad av andra trovärdiga författare. En av informanterna berättar att denna 
medvetet väljer att använda sig av allmänt erkända namn, för att ge större trovärdighet 
åt både fackinformationen i sig och den egna bedömningen. 
 
Den andra av dessa två informanter tar upp bristen på aktuella forskningsöversikter 
inom socialt arbete. Denna socionom beskriver att det vanligtvis blir ett lite 
slumpmässigt urval av den fackinformation som denna använder. I regel blir det en bok 
som informanten får från någon kollega eller som redan finns på arbetsplatsen. Denna 
socionom efterlyser istället mer forskningssammanställningar för att på ett effektivt sätt 
få en överblick över olika debatter och ståndpunkter inom ett forskningsområde. Detta 
skulle förenkla och höja kvaliteten på arbetet. 
 

Alltså nu är det lite godtyckligt, titta där var det en bok, den ser nog bra ut. Alltså 
man skulle kunna som forskningsöversikter, alltså mer att man vet olika så att det 
inte är en forskare och den och den tycker det och så tar man det för en sanning. 
(Citat 28). 

 
Båda dessa informanter beskriver att de använder sig av nothänvisningar i sina 
utredningar för att läsarna på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera deras uppgifter. De 
tror båda att utbildningen är en vik tig faktor till deras källkritiska kunskaper och 
förmågan att väga olika typer av information. Som utredande socionom behöver man en 
förmåga att kunna analysera det material man samlar in. Denna analys pågår under hela 
utredningsarbetet, men framför allt under den period som man skriver ihop utredningen. 
Båda dessa informanter hänvisar till sina egna erfarenheter av uppsatsskrivande under 
utbildningen, som grund för utredningsarbetet. 
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Det är som när man gör en uppsats tycker jag. Man för ett resonemang i vad vi 
kallar för problemanalys. För mig är det nästan samma sak som diskussion utav det 
material som vi har samlat in. Och sen gör vi en bedömning utav det. Och då är det 
våran bedömning… Och den gör man ju tänker jag utifrån det man har fått med sig 
från socionomutbildningen, utifrån litteratur, till exempel… Som nu då har vi haft 
ett ärende med barn som har levt i, med föräldrar som slår… Då har jag gjort så att 
jag har gått in på Socialstyrelsens, det var någon rapport av Socialstyrelsen om 
barn som bevittnar våld, tror jag. Och tittade om hur påverkas barn av att bevittna 
våld och väger in det i bedömningen också… Jag kan till exempel från 
Socialstyrelsens rapport, om det står att den och den forskaren har sagt det och det, 
så kan jag skriva det och göra en not på det till exempel i bedömningen. (Citat 29). 

  

6.11 Hinder för användandet av fackinformation  

6.11.1 Bristen på tid 
 
Samtliga informanter är överens om att bristen på tid är det främsta hindret för att 
använda sig av fackinformation i större utsträckning än vad man gör idag på 
arbetsplatsen. Eftersom arbetet kräver att man ibland måste fatta akuta beslut och att det 
kan handla om barn som far illa, så är det lätt att arbetet med att samla in och använda 
sig av fackinformation prioriteras bort. Ett problem, som en informant tar upp, är att när 
det gäller de utredningar där man ser det största behovet av att använda sig av 
fackinformation, där är också tidsbristen som störst. 
 

Ibland kan man ju känna om man sitter och skriver en bedömning så kan det vara 
någonting, ett ärende som kanske ska till Länsrätt eller så. Då vill man ju liksom att 
det ska vara extra bra, så är det ju. Då är det ju extra viktigt. Och då kanske man 
har en situation och man vet ungefär vad man tycker och så vill man liksom få det 
bekräftat från litteraturen också, för det känns bra i de situationerna… Men i dom 
situationerna är det ju ofta tidsnöd och man får liksom ögna igenom och, men om 
man bara skulle ha mera tid så skulle man ju lätt hitta det på ett helt annat sätt än 
vad vi gör idag. Det kan vara lite frustrerande. (Citat 30). 

 
Informanterna beskriver att man har egna krav på sig att läsa mer, som kan leda till ett 
konstant dåligt samvete. 
 

Det skulle ju vara bra om vi hade mer tid till det. Så är det ju bara. Och jag kan ofta 
se någon bok och tänka att den där borde jag läsa, men jag får inte riktigt till det. 
Så det är ju en brist och det tror jag att många här tycker. Att vi skulle vilja läsa 
mer. Vi hinner ju aldrig läsa på arbetet liksom, det gör vi inte. (Citat 31). 

 

6.11.2 Tillgången på aktuell fackinformation 
 
Ytterligare ett hinder för ett ökat användande av fackinformation på arbetsplatsen som 
påtalas är tillgångsbristen på aktuell fackinformation. Flera informanter beskriver att det 
endast finns ett litet antal böcker på arbetsplatsen, där flera dessutom kan betraktas en 
aning föråldrade. 
 

I och för sig så är det så att vill vi ha en speciell bok eller så, så är det inget stort 
motstånd för att skaffa det, men jag tror inte att vi utnyttjar det riktigt. Och sen är 
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det sådana här praktiska grejer att är det någon som har beställt en bok så är det 
trettio rum som den kan vara i. Så vi har inte samlat det. Vi har hållit på att jobba 
med det, att hitta ett system för det… Tittar du in i det där lila rummet längst bort 
som ska vara bibliotek, så hittar du böcker från 50-talet. (Citat 32). 

 
Vissa ämnen är det också väldigt lite forskat och skrivet om. 
 

Ibland är det ju så när man sitter med en specifik fråga och så tänker man att det 
här skulle jag vilja veta mer om, men det är jättesvårt att plocka ur, i en bok så 
kanske det står ett litet avsnitt, och det är ju inte tillförlitligt, och då kanske jag 
måste gå till en annan bok och hämta något annat och det kan vara jättesvårt. Fram 
till ett par år sedan så fanns ju inga bra böcker om barn till utvecklingsstörda 
föräldrar. Där var ju Barbro Hindberg den förste som skrev. Och då är det ju egna 
erfarenheter som man skriver ifrån annars. Psykiskt sjuka, det är också, där har jag 
inte hittat något bra. (Citat 33). 

 

6.12 Strategier för att öka användandet av fackinformation 
 
På arbetsplatsen har man inte hittat något fungerande system för att organisera och 
sprida den litteratur som man faktiskt köper in. Samtliga informanter, utom en, påtalar 
behovet av att utveckla någon form av arbetsplatsbibliotek, där man kan söka efter 
relevant och aktuell litteratur. Många sätter stor tilltro till att arbetsplatsens kommande 
flytt till nya lokaler ska få fart på arbetet med ett arbetsplatsbibliotek. Vikten av att 
någon är ansvarig för arbetsplatsbiblioteket tas också upp av en informant. 
 

Så att det är viktigt att vi blir bättre, att det inte blir godtyckligt vilka böcker som 
tas in. Och det togs upp i samverkansgruppen nu sist att vi ska försöka ha något 
slags bibliotek hos oss, där vi kan söka information. Och att några ska, ja ansvara 
för att ta in ny… och det är något som vi pratar om jätteofta, sen så blir det aldrig 
av. (Citat 34).  

 
En av de socionomerna som intervjuats har blivit något av ansvarig för att köpa in ny 
litteratur på arbetsplatsen. Detta är ingen formell uppgift, utan något som har ålagts 
denna informant utifrån att denna visat sig vara intresserad av att använda sig av aktuell 
fackinformation i sina utredningar. Socionomen i fråga beskriver flera idéer som denna 
har för att förbättra arbetsplatsens användande av fackinformation i stort. Bland annat 
tänker informanten att denna vill utforma ett system för hur man som anställd lånar 
böcker och ett system för hur man sprider fackinformationen vidare till sina kollegor.  
 

Ja, en lista med dom böcker vi har och som vi använder oss av, och skriva på när 
dom lånar boken. Sen hade jag också en tanke om att när jag köpt en ny bok och 
läst igenom den, att man skriver ett kort litet avsnitt om vad boken handlar om så 
att det blir en slag sökmotor. Kan jag hitta det här som jag är ute efter i den här 
boken? Men det… Ja, vi får se. Det är en tanke i alla fall, god som någon. Så får 
man se sen. Och ibland säger ju rubriken på boken ganska mycket också. Och 
ibland när jag har köpt in böcker så kan jag ta med den till informationen och säga 
att den här boken har jag läst och den handlar om det och det och jag tycker att den 
är bra eller den här tycker jag är dålig. Så brukar jag också kunna göra. (Citat 35). 

 
En annan informant tar upp en idé som tidigare har varit aktuell på arbetsplatsen, som 
går ut på att man träffas i små studiecirklar och för diskussioner kring en specifik bok. 
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Denna informant tror att detta skulle vara en god metod för att få en större spridning och 
användning av aktuell fackinformation på arbetsplatsen. 
 

… så kanske vi hade fyra, fem böcker som var uppsatta på. Alltså då fick man 
anmäla sig beroende på var man hade intresse. Och sen skulle den boken cirkulera 
och sen så skulle den lilla gruppen sätta sig ner och prata om boken. Det behöver ju 
inte vara så märkvärdigt egentligen. Det borde gå att få till känns det som. (Citat 
36). 

 

6.13 Kollegor som informationskälla 
 
Flera av de intervjuade socialsekreterarna betonar kollegornas betydelse som 
informationskälla, som med sina samlade erfarenheter täcker in ett stort 
kunskapsområde. Här använder man sig av varandras olika erfarenheter och intressen.  
 

För att vi har ju lite olika bakgrunder i arbetsgruppen, där några har jobbat lite mer 
med småbarnsfamiljer och som har erfarenhet från det, och någon som har jobbat 
med flyktingfamiljer och som kan det på sina fem fingrar. Då tar vi hjälp av 
varandra när det behövs. Så vi täcker in ganska så mycket i arbetsgruppen redan. 
(Citat 37). 

 
För några av intervjudeltagarna är kollegorna, tillsammans med arbetsplatsens 
utredningshandledare och enhetschef, den absolut största informationskällan, både när 
det gäller fackinformation och mer erfarenhetsbaserad information. En informant säger 
att denna borde söka mer i böcker efter aktuell fackinformation, men att det egentligen 
inte passar informanten. 
 

… jag diskuterar det med mina kollegor, i första hand gör jag det. Och sen, nej 
men man försöker ju hela tiden att tänka vart kan jag få veta mer om det här? Och 
då, endera pratar man med en person som vet någonting eller så försöker man hitta 
någonting att läsa om det. Men det mesta, det är absolut från kollegorna, så är det 
ju. (Citat 38).  

 
Samtliga informanter beskriver att kollegorna många gånger fungerar som ett stöd när 
man känner sig osäker i en utredning. I de allra flesta fall är man två handläggare i ett 
ärende. Denna medhandläggare beskrivs som ett viktigt stöd och ett bollplank, med 
vilken man utbyter information utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Även de 
teammöten som man har en gång i veckan är ett forum för diskussioner och nya 
infallsvinklar. 
 
Flera informanter ger en positiv beskrivning av diskussioner som ständigt förs på 
arbetsplatsen. Diskussionerna rör bland annat moraliska värderingar och gränser för vad 
som är en tillräckligt bra miljö för ett barn och vad som inte är det. Dessa ständiga 
diskussioner gör att en informant känner att denna sällan behöver söka information 
utanför arbetsplatsen. 
 

Jag måste säga det att i det här huset så finns det mycket kunskap. Vi är många här 
som har jobbat länge och ja, det är ju inte ofta som man känner att här räcker inte 
kompetensen till, att man måste söka vidare. (Citat 39). 
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Trots att denna informant värderar arbetsplatsens ständiga diskussioner högt, har 
informanten funderingar kring om hur arbetsplatsens diskussioner står i förhållande till 
den aktuella forskningen.  
 

Det skulle ju vara skönt att veta att de diskussionerna som vi har och att dom 
bedömningar som vi ändå gör, att det är bekräftat av forskningen, liksom. Och 
ibland kan man väl känna att vi går på någon gammal bedömning så som man 
undrar om vad aktuell forskning skulle säga idag egentligen? Det kan man ju undra 
ibland och att det skulle vara intressant. Och förhoppningsvis så är det ju någon 
som har läst någonting nytt nyligen, som kan bidra på något sätt. (Citat 40). 

 
En annan informant beskriver hur denna ibland upplever sig för påverkad av sin 
arbetsplats sätt se att saker och ting. Denna informant känner därför ett behov av att 
vidga sina vyer för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Detta behov tror denna socionom 
sig få tillgodosett genom att vidareutbilda sig inom socialt arbete. 
 

Jag kommer nog alltid att vilja läsa lite extra så där. För jag känner annars att jag 
blir lite insnöad, tror jag. Nej, men det är lätt att påverkas av den enheten man är 
på, att man bara får det perspektivet och jag vill gärna ha andra perspektiv också 
ibland för att se. (Citat 41).  

 

6.14 Utredningshandledarna som informationskälla 
 
På arbetsplatsen finns två utredningshandledare, vars uppgift är att fungera som ett stöd 
och en hjälp för socialsekreterarna. Utredningshandledarna är med på samtliga 
teammöten och har överblick över aktuella utredningar på arbetsplatsen. Flera av 
informanterna betonar även dessa utredningshandledares funktion som 
informationskälla. Vilken typ av information som man vill ha av utredningshandledarna 
varierar mellan de intervjuade socionomerna. Vissa informanter beskriver att man 
använder utredningshandledarna främst för att söka extern information. Det kan till 
exempel handla om ett ärende där man har mycket frågor kring hur man ska tolka vissa 
lagparagrafer. Flera informanter beskriver att de använder utredningshandledarna i de 
mer omfattande utredningarna, då man ofta har mycket frågor och lite tid. 
Utredningshandledarna fungerar här som en länk till institutioner som Länsstyrelsen och 
Socialstyrelsen. 
 

… så hör man med utredningshandledarna om man inte har tid att söka kunskapen 
själv, och då kan dom göra det åt oss…dom kanske ringer Länsstyrelsen och 
frågar, hur gör man? Kan man tänka så här i den här lagen? Så dom gör ofta sånt åt 
oss när vi inte hinner. Det är viktigt. (Citat 42). 

 
Andra informanter beskriver att de även vänder sig till utredningshandledarna med mer 
konkreta frågor som rör specifika ärenden.  
 

… man har ju tusen frågor varenda dag. Det händer ju ständigt någonting… Det är 
ju nästan alltid konkreta frågor i ärenden som man pratar med dom om. (Citat 43). 

 
En av utredningshandledarna har också samlat diverse frågor och svar från 
Länsstyrelsen på en särskild sida på avdelningens Intranät, där socialsekreterarna själva 
kan gå in och läsa. Här finns även diverse utredningsrutiner samlade. 
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Det kan vara allt ifrån hur man handlägger en ansökan om LVU till hur gör vi när 
det kommer in en anmälan om sexuella övergrepp till exempel. Så då har vi först 
en innehållsförteckning på olika och sen kan man gå in på varje punkt liksom och 
få mer information. (Citat 44). 

 
En informant säger att trots att mycket information finns samlad på Intranätet, så 
föredrar denna att personligen gå och fråga någon av utredningshandledarna. 
Informanten tror dock att det finns dom på arbetsplatsen som använder sig av 
webbsidan, särskilt bland de nyanställda. 
 

6.15 Den externa handledaren 
 
Flertalet informanter poängterar den externa handledarens betydelse som 
informationskälla. I handledningen diskuterar man främst frågeställningar kring 
specifika utredningar, där handledaren kan komma med feedback i form av råd och tips 
på särskilda insatser.  
 

På handledningen kan man ju bara dra ett ärende. Hur ska man gå vidare? Tips. I en 
utredning, hur ska man få ut information från de här föräldrarna, om det är svåra 
föräldrar som man känner att man får inget grepp om dom. (Citat 45). 

 
Överlag anser informanterna att det är positivt att man få synpunkter från en kunnig och 
erfaren person som inte tillhör arbetsplatsen.   
 

Ja, det tycker jag är jättebra. Att det kommer någon utifrån som inte är insyltad i 
verksamheten. (Citat 46). 

 
En informant förhåller sig en aning skeptisk till den form av extern handledning som 
arbetsplatsen för närvarande har. Den externa handledningen vill denna socionom ska 
behandla frågor på en mer övergripande nivå. Idag tycker informanten att den i alltför 
stor utsträckning liknar den handledning denna kan få från arbetsplatsens egna 
utredningshandledare.  
 

Jag tycker inte att jag får, alltså det jag skulle vilja ha från handledningen det är, 
jag vill ha energi och tänka nytt liksom. Att det ska vara som en liten kick att gå till 
handledning så. Och jag tycker inte riktigt, jag får inte ut det. (Citat 47). 

 

6.16 Informationssökning genom informella nätverk 
 
Två informanter, som båda har lång erfarenhet inom den aktuella förvaltningen, 
beskriver hur de under åren har skaffat sig en hel del personliga kontakter som de får 
värdefull information ifrån.  
 

Sen får man ju sidoinformation då från till exempel polisen på polisförhör och även 
då om man bygger upp en kontakt med polisen, med vissa ungdomshandläggare på 
polisen, så får man ju en del information från dom också som kanske rör det gänget 



 44 

som den ungdomen finns i. Då får jag ganska mycket information som man ibland 
inte kan använda men som är bra att ha. (Citat 48). 

 
Den andra socialsekreteraren som har jobbat länge inom förvaltningen beskriver hur det 
”informella nätverk” som denna informant har skaffat sig, på många sätt underlättar och 
effektiviserar informationssökningen. 
 

Javisst, det är ju en ganska stor organisation och har man jobbat länge så har man 
byggt upp kanske som…, behövs det något kring juridik så ringer jag till juristen i 
kommunen som vet mest om det och sen är det datafrågor och då ringer man till … 
Det blir enklare på något sätt. Man behöver inte ägna energi på att tänka ut vart ska 
jag vända mig nu då, utan det kommer ganska snabbt så. (Citat 49). 

 

6.17 Upplevelser av arbetsuppgifternas komplexitet 
 
Flera av informanterna påtalar komplexiteten i arbetsuppgifterna. Överlag anser de 
intervjuade socionomerna att de utredningar som man dagligen utför, behandlar något 
av det svåraste som man kan syssla med, nämligen att bedöma föräldrars förmåga att 
tillgodose sina barns behov. Flera av informanterna beskriver också att upplevelserna av 
arbetsuppgifterna som svåra och komplexa inte avtar utan snarare ökar i takt med 
erfarenheten. För att kunna utföra dessa arbetsuppgifter är det inte tillräckligt att ha en 
socionomexamen utan det krävs mer, både erfarenheter från livet och arbetslivet.  
 
En informant beskriver att det tog flera år för denna att lära sig arbetet och detta tycker 
inte informanten rimmar bra med kravet på en kunskapsbaserad socialtjänst.  
 

Jag tror egentligen inte att det är så bra att gå från socionomutbildningen till att 
börja utreda barn som far illa…, jag tror att komma direkt hit från utbildningen är 
svårt… om man nu ska ha en kunskapsbaserad socialtjänst så är det väl viktigt att 
man har den kunskapen. Att det inte tar tre, fyra år innan man faktiskt har det. 
(Citat 50). 

 
För att råda bot på denna kunskapsbrist, ska man arbeta fram ett utbildningspaket, som 
ska innehålla det som man på arbetsplatsen anser att varje socionom behöver för att 
kunna arbeta med barnavårdsutredningar.  
 

Det som vi pratar om att vi behöver som vi ska arbeta fram under det här året är ett 
utbildningspaket på vad man behöver när man ska jobba med barn. Och det är till 
exempel, vi ska ta in föreläsare, alltså sånt som man tappar om man inte hela tiden 
får det återupprepat, som kunskap om barns utveckling. Vi ska ha föreläsning om 
utvecklingspsykologi. Vi ska prata om observation, barnobservationer, hur man går 
tillväga när man gör barnobservationer. Kompetens om flyktingbarn. Och det ska 
vara som ett grundpaket som vi har på våran avdelning som kommer återupprepat. 
(Citat 51). 

 
En informant med lång erfarenhet som socialsekreterare, säger sig mer och mer lita på 
sin egen magkänsla i jobbet. Denna magkänsla påtalas av flera informanter. 
 

För det är inte så i det här jobbet att man, visst man baserar mycket på kunskap och 
forskning och fakta och så här, men samtidigt så är det en känsla också. (Citat 52). 
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6.18 Tidsandans betydelse för hur man söker och använder 
information  
 
Flera informanter tar upp hur allmänna trender i samhället och inom det sociala arbetets 
praktiska fält, påverkar synen på hur man ska arbeta och vilken slags information som 
betraktas som väsentlig. Detta beskrivs särskilt av de informanter med lång erfarenhet 
inom yrket. 
 

… det tycker jag att jag har sett under åren att det är väldigt lätt att haka på nya 
trender. Det gör ju organisationen också, hakar på nya trender. (Citat 53). 

 
Två informanter med lång erfarenhet av socialt arbete påpekar vikten av att som 
socialarbetare ha en grundad moralisk och etisk övertygelse, eftersom det som betraktas 
som viktig och oviktig information kan svänga i takt med den allmänna trenden. 
 

Det går ju lite trender i saker och ting och jag tror att det kan vara bra om man har, 
att man på något vis har uppfattningen att det här är det som ligger närmast min 
uppfattning, min privata uppfattning. Och det kan ju genomsyra ens sätt att se på 
saker och ting, hur man uppfattar, speciellt då kring barn och riskfaktorer och vad 
som är viktigt för en ungdom eller barn då, eller ja, tillvaron i största allmänhet. 
(Citat 54). 

 
En informant upplever det som en allmän trend idag, att tala om en kunskapsbaserad 
socialtjänst, både i den allmänna debatten och i den lokala ledningsgruppen. Detta tror 
informanten har flera olika orsaker. Dels så ligger det i tiden att man ska förlita sig på 
aktuell forskning i sin praktiska yrkesverksamhet och dels så är det en ekonomisk fråga, 
där man som arbetsgivare vill veta att de investeringar man gör, ger ett bra och effektivt 
resultat. Detta har också inverkat på vilka vidareutbildningar som man som 
socialsekreterare får gå, där arbetsgivaren premierar metodutbildningar framför mer 
teoretiska utbildningar, som exempelvis magisterutbildningen i socialt arbete. 
 
 

7 Analys av resultaten utifrån de teoretiska perspektiven  
 
I detta kapitel har jag för avsikt att analysera mina resultat utifrån mina teoretiska 
perspektiv som jag har redovisat i kapitel tre. Detta kapitel består av fyra olika avsnitt, 
där jag inledningsvis analyserar mina informanters beskrivningar av relevant 
information och viktiga informationskällor. Jag kommer här att utgå från Byström och 
Järvelins (1995, s. 191) informationstypologier samt Höglund och Perssons (1985, s. 
47) modell över informationskällor. Som jag har redogjort för i kapitel 3.5, så tillämpar 
jag även de utvidgningar av Höglund och Perssons modell, som får hänvisas till Block 
och Lagberg (1998, s. 28f) samt Edenholm (2003, s. 14f). I det nästföljande avsnittet 
analyseras informanternas upplevelser av hinder till sökning och användning av 
information, i första hand utifrån Tom Wilsons (1999, s. 252ff) och Höglund och 
Perssons (1985, s. 50f) diskussion om informationsbarriärer. Jag kopplar även analysen 
till de hinder som man uppmärksammat i den tidigare forskningen kring socialarbetares 
informationsvanor. Därefter följer en beskrivning av två olika grupperingar som jag 
anser mig kunna urskilja utifrån mina intervjuer. Jag delar här in mina informanter i 
arbetsplatsorienterade socionomer respektive akademiskt orienterade socionomer.  I 
denna analys använder jag mig främst av begrepp som jag hämtat från Sundins 
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avhandling (2003). I kapitlets sista avsnitt analyserar jag mina resultat utifrån begreppen 
formell respektive informell informationssökning. Jag använder mig här av Höglund 
och Persson (1985, s. 99ff) diskussion om begreppen samt av Seldéns (1999, s. 26f) 
begrepp socialt orienterad informationssökning och informationssökningskarriär.  
 

7.1 Olika typer av information och informationskällor 
 
De sju socionomer som jag har intervjuat arbetar alla som socialsekreterare på en 
utredningsenhet inom en socialförvaltning i en medelstor kommun i mellersta Sverige. 
De arbetsuppgifter som dessa socionomer utför har jag beskrivit i kapitel 6.2 och är 
tydligt formulerade till att göra utredningar enligt Socialtjänstlagens 11 kapitel (SFS 
2001:453).  
 
När det gäller att analysera de olika typer av informationskällor som informanterna 
använder sig av, har jag valt att utgå från Höglund och Perssons modell47 (1985, s. 47). 
Jag tillämpar även de utvidgningar av modellen som genomförts av Block och Lagberg 
(1998, s. 28f), där muntliga källor även kan vara av formell art, samt Edenholms (2003, 
s. 14f) tillägg av ordlösa källor. Till skillnad från Edenholm (ibid.) väljer jag dock att 
dela upp den ordlösa informationen i både formella och informella informationskällor. 
Jag menar att den typ av ordlös information som till exempel barnobservationer, som i 
första hand har ett teoretiskt ursprung och kan hänvisas till en specifik teoretisk modell, 
är formella informationskällor. En annan typ av ordlös information är den som mina 
informanter refererar till som intuition och magkänsla. Denna typ av ordlös information, 
som i första hand kan hänvisas till den egna erfarenheten, anser jag är av informell 
karaktär.  
 
När det gäller indelningen i interna och externa källor, ansluter jag mig till Block och 
Lagbergs definition där interna källor anges som ”… allt som återfinns inom 
arbetssituationen och på arbetsplatsen” (1998, s. 28). Jag vill dock göra ett förtydligande 
av definitionen, där jag räknar de familjer och barn som är aktuella för utredning inom 
socialtjänsten som interna informationskällor. Detta för att socialtjänsten, enligt 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), är skyldiga att utreda situationen för de barn som på 
olika sätt har kommit till socialtjänstens kännedom48. Muntliga informationskällor i 
form av referenter, som till exempel dagis- och skolpersonal, väljer jag dock att kalla för 
externa källor, eftersom de rent organisatoriskt ligger utanför arbetsplatsens ramar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
47 Denna modell över olika typer av informationskällor beskriver jag i kapitel 3.5. Även de utvidgningar 
av modellen som utförts av Block och Lagberg (1998) samt av Edenholm (2003) beskrivs i detta kapitel. 
48 Se kapitel 2.3.1. 
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Figur 4. Tillämpning av Edenholms modell (2003, s. 15) på de deltagande socionomernas 
informationskällor. 
 
 
Jag anser att Byströms och Järvelins (1995, s. 191) modell över 
informationstypologier49, är tillämpbar vid en analys av de olika informationstyper som 
de deltagande socionomerna söker och använder i sitt arbete. Utifrån den indelning som 
Byström och Järvelin gör i avseende på arbetsuppgifters svårighetsgrad (ibid., s. 193f), 
så bedömer jag att de arbetsuppgifter som mina informanter utför, hör till de mer 
komplicerade uppgifterna (ibid., s. 194). Denna bedömning baserar jag på att utgången 
av barnavårdsutredningar inledningsvis är oviss. Socionomerna kan inte i förväg 
bedöma hur en utredning ska falla ut, trots att man på arbetsplatsen har vissa riktlinjer 
för hur man ska genomföra en utredning. För att utföra en utredning på ett 
tillfredsställande sätt är socionomerna också i behov av olika typer av information samt 
att man vanligtvis använder sig av flera olika informationskällor. Här kan man också se 
att svårighetsgraden på utredningarna kan variera, där de mest komplicerade 
utredningarna kräver både probleminformation, domäninformation och 
problemlösningsinformation (Byström & Järvelin 1995, s. 195f). 
 

                                                                 
49 Se kapitel 3.4. 
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Insamlingen och användningen av det som Byström och Järvelin kallar för 
probleminformation (1995, s. 195), är en central del i de deltagande socionomernas 
vardagliga yrkespraktik. Precis som Edenholm (2003, s. 46) beskriver i sin 
undersökning av läkares informationsbeteenden, är insamlingen av probleminformation 
det första steget i socionomernas informationssökningsprocess. En utredning utgår i de 
allra flesta fall från en anmälan som någon har gjort till socialtjänsten om att ett barn 
misstänks fara illa. Socionomernas uppgift blir här att, utifrån en problemformulering 
som man i regel gör i inledningen av utredningen, samla in tillräckligt mycket 
information så att man kan formulera en bedömning och ett förslag på åtgärd. Som 
Byström och Järvelin också påpekar, finns den probleminformation som socionomen är 
i behov av för att kunna fullfölja utredningen, att söka efter i den aktuella miljön (1995, 
s. 195). I mina informanters fall handlar det om att samla in information från föräldrar, 
barn och referenter, dvs. information från muntliga informationskällor, där föräldrar och 
barn ses som de mest betydelsefulla. Möjligheten att använda sig av ordlösa 
informationskällor som barnobservationer beskrivs också, även om det inte verkar vara 
utbrett bland informanterna. Muntliga externa källor i form av referenter uppfattas som 
betydelsefulla informationskällor. I vissa fall använder man sig också av 
probleminformation från skriftliga interna och externa informationskällor, som 
exempelvis tidigare utredningar av det aktuella barnet eller ungdomen samt eventuella 
rapporter från polis och socialjour.  
 
Byström och Järvelin beskriver probleminformationen som den minst komplicerade 
informationen att inhämta (1995, s. 210). I de deltagande socionomernas fall behöver 
dock probleminformationen inte vara mindre komplicerad att samla in än andra 
informationstyper. Jag tänker här på när informationskällor, i form av föräldrar, barn 
eller referenter, av olika anledningar endast lämnar bristfällig information eller i värsta 
fall ingen information alls. Det blir i dessa fall svårt för socionomerna att fullfölja 
utredningen på ett tillfredsställande sätt och man har svårt att ge förslag på åtgärd. 
Byströms och Järvelins påstående att insamlingen av probleminformationen vanligtvis 
lyckas, stämmer således inte fullt ut för mina informanter (ibid.).  
 
När en familj motsätter sig kontakt med socialtjänsten är det, som jag tidigare har 
nämnt, svårt att genomföra en meningsfull utredning på grund av bristfällig information. 
Denna svårighet att samla in probleminformation kan i mina informanters fall handla 
om att man inför informationskällorna, främst för föräldrar och barn, men också för 
referenter som skola och dagis, representerar en myndighet med en viss makt 
(Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2001, s. 46f). 
Probleminformationen behandlar, i informanternas fall, i regel svåra och känsliga 
uppgifter, där familjer och referenter kan vara rädda för vilka konsekvenser som 
informationen kan få. När det gäller komplexa arbetsuppgifter som 
barnavårdsutredningar, så behöver socionomerna olika former av kunskap för att samla 
in probleminformationen (ibid.). Dessa kunskaper kan man till viss del förvärva under 
socionomutbildningen. Mina informanter påpekar dock att det i första hand är något 
som man lär sig genom arbetslivserfarenhet och annan livserfarenhet. För att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, behöver en barnavårdsutredande 
socionom ha fantasi, inlevelseförmåga, lyhördhet och kreativitet. Det krävs, enligt 
informanterna, framförallt en stor erfarenhetsbaserad kunskap för att bli skicklig på att 
genom samtal samla in probleminformation50.  
 
                                                                 
50 Se exempelvis kapitel 6.4 och 6.17. 
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Som jag har beskrivit i kapitel 3.4, så innefattar det som Byström och Järvelin kallar 
domäninformation51, det som anses som fakta inom ett problemområde. Det kan 
exempelvis röra sig om lagar, forskningsbaserad information och teorier (1995, s. 195f).  
För socionomerna i denna studie innebär de dagliga arbetsuppgifterna att ständigt 
förhålla sig till olika typer av domäninformation. Ett viktigt område är de lagar som 
sätter ramar för informanternas utredningsarbete. Till de lagar som informanterna 
dagligen säger sig använda hör främst Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), som sätter de 
generella ramarna för utredningarna. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) (SFS 1990:52), är en av de viktigaste lagarna i de mer komplicerade 
utredningarna. Informanterna är i stort tillfredsställda med sin informationssökning och 
informationsanvändning när det gäller domäninformation i form av lagar. Överlag 
föredras muntliga informationskällor i form av kollegor, utredningshandledare och 
kommunjurist, framför skriftliga källor som lagboken, även om den också används i viss 
utsträckning. Arbetsplatsens utredningshandledare har, utöver sin funktion som 
informationskälla, även en betydande roll som informationslänk till Länsstyrelsen och 
Socialstyrelsen.  
 
När det gäller mina informanters relation till domäninformation i form av 
forskningsbaserad fackinformation och diverse teoretiska perspektiv, kan man ana ett 
något ångestladdat förhållningssätt hos flera av informanterna. Idag påtalas vikten av en 
kunskapsbaserad socialtjänst, både i den allmänna debatten och på en lokal 
ledningsnivå. I denna debatt betonas vikten av att i högre grad använda sig av 
forskningsbaserad information i socialtjänstens barnavårdsutredningar (Nationellt stöd 
för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2001, s. 27f). Informanterna beskriver själva 
att de borde använda mer fackinformation i utredningarna, som ett komplement till den 
probleminformation man har samlat in52. Här syftar informanterna främst på 
fackinformation som återfinns i skriftliga informationskällor som monografier, 
forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Denna ambition stoppas framförallt av 
den tidsbrist som socionomerna ständigt upplever. Detta leder till en form av dåligt 
samvete, både hos de enskilda informanterna och på arbetsplatsen i stort. Informanterna 
beskriver att de ständiga diskussioner som man för på arbetsplatsen om att skapa 
förutsättningar för ett ökat användande av fackinformation, bland annat i form av ett 
arbetsplatsbibliotek, vanligtvis rinner ut i sanden. En anledning är att arbetsuppgifterna 
är av sådan art att det ständigt uppkommer akuta situationer som prioriterar sig själva, 
framför det mer långsiktiga arbetet med att bygga upp en struktur för sökning och 
användning av fackinformation på arbetsplatsen.  
 
I sökandet efter domäninformation använder sig informanterna av relativt få 
informationskällor. I de flesta fall handlar det om att man söker efter befintlig 
information på arbetsplatsen, man rådfrågar en mer erfaren kollega eller använder 
böcker som finns på arbetsplatsen. Flera av informanterna beskriver att man föredrar 
muntliga informationskällor som kollegor och utredningshandledare framför skriftliga 
källor som monografier och artiklar. Vid de tillfällen som informanterna väljer att gå 
utanför arbetsplatsen handlar det främst om att söka efter ett författarnamn eller ett 
ämnesord som t.ex. autism, på någon av de allmänna sökmotorerna på Internet. 
Socialstyrelsens hemsida ses som en tillförlitlig informationskälla och används av de 
flesta informanterna, men överlag beskrivs en sparsam användning av Internet. 
                                                                 
51 Som jag tidigare har påpekat använder jag mig i uppsatsen även av termen fackinformation (Sundin 
2003, s. 19). 
52 Denna diskussion redovisas främst i kapitel 6.11 och 6.12. 
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Kunskaperna om olika sätt att söka efter forskningsbaserad fackinformation på Internet, 
verkar vara relativt låg bland de flesta informanterna. Ingen av de intervjuade 
socionomerna beskriver att man använder sig av mer ämnesspecifika databaser. När det 
gäller användandet av facktidskrifter är det ett fåtal informanter som uppger en 
regelbunden användning. Sökningen och användningen av facklitteratur i form av 
monografier verkar vara något större.  
 
Tre av informanterna skiljer sig från denna bild och söker och använder fackinformation 
på ett mer aktivt och utåtriktat sett. Dessa informanter uppger själva att det är en egen 
drivkraft som är grunden för detta aktiva förhållningssätt. De informanter som har minst 
erfarenhet använder sig i högre utsträckning av kollegor på arbetsplatsen som 
informationskälla för domäninformation, än övriga informanter. Kanske är det så att det 
krävs en viss nivå av erfarenhetsbaserad kunskap för att man ska börja vända sig utåt, 
mot det som Byström och Järvelin kallar ”generella källor” [min översättning] i form av 
experter och litteratur (1995, s. 208)? 
 
Byström och Järvelin beskriver att användningen av ”faktaorienterade 
informationskällor” [min översättning] (1995, s. 208), minskar i takt med att 
svårighetsgraden på arbetsuppgifterna ökar. Den mest komplicerade formen av 
information är den så kallade problemlösningsinformationen som vanligen finns att 
hämta i mer ”generella källor” i form av experter och facklitteratur (ibid.) Med hjälp av 
problemlösningsinformationen kan socialsekreteraren göra rätt bedömning och tillsätta 
lämplig åtgärd i utredningen. Bland de mer erfarna informanterna beskrivs den egna 
erfarenheten som en viktig informationskälla i problemlösningsskedet. Man hänvisar 
här till begrepp som intuition och magkänsla, som kan ses som en form av tyst kunskap 
och en ordlös informationskälla. En informant beskriver att utredningsarbetet är att 
jämföra med att skriva en vetenskaplig uppsats. Man utgår från en problemformulering, 
man samlar in empiriska fakta som man analyserar och tolkar utifrån fackinformation. 
Denna förmåga beskriver informanten att denna förvärvade under sin 
socionomutbildning53.  
 
Behovet av problemlösningsinformation är som störst i de mer komplicerade 
utredningarna, exempelvis när det gäller en ansökan till Länsrätten om LVU (SFS 
1990:52). Här upplever de flesta informanter ofta att de behöver assistans med hur man 
ska tänka kring bedömning och förlag på åtgärd. Till sin hjälp har de intervjuade 
socionomerna en extern handledare som kommer till arbetsplatsen en gång varannan 
vecka54. Denne externe handledare kan, med sin vanligtvis långa och gedigna utbildning 
och erfarenhet, ses som en form av expert och en muntlig informationskälla som 
tillhandahåller informanterna med problemlösningsinformation. Utöver den externa 
handledaren vänder sig också informanterna till mer erfarna kollegor och 
utredningshandledarna på arbetsplatsen, för att få information om hur man ska tänka 
kring det aktuella ärendet och vilka insatser som ska tillsättas.  
 
På arbetsplatsen har man, liksom flera andra kommuner, i högre grad än tidigare börjat 
tillämpa sig av diverse metoder i syfte att förbättra och till viss del även förenkla arbetet 
med barnavårdsutredningar. Dessa metoder som exempelvis den tidigare beskrivna 
BBIC55, kan här ses som en form av problemlösningsinformation, där man som 
                                                                 
53 Se kapitel 6.10. 
54 Se kapitel 6.15. 
55 Se kapitel 6.5.2 
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barnavårdsutredande socionom, lättare ska kunna bedöma att man samlat in relevant 
information samt hur informationen ska värderas.  
 

7.2 Informationsbarriärer 
 
Att mina informanter upplever diverse hinder för sökning och användning av olika typer 
av information i det dagliga arbetet, har jag beskrivit i kapitel 6.6 och. 6.11. Hur kan 
man då jämföra dessa resultat med de övriga studier jag har tagit upp och vilka 
paralleller kan jag dra till mina teoretiska utgångspunkter?  
 
De flesta av de undersökningar som jag har behandlat, både när det gäller studier om 
socialarbetare och andra yrkesgrupper, tar upp faktorer som försvårar sökning och 
användning av olika slags information. När det gäller de faktorer som enligt mina 
informanter försvårar informationssökningen rörande det specifika ärendet56, så kan 
barriärer identifieras i exempelvis kommunikationen mellan en socionom och en 
förälder.  Som jag tidigare har beskrivit, innebär en barnavårdsutredning ofta känslor av 
skuld och skam hos föräldrar, som kan försvåra kommunikationen till 
socialsekreteraren. Dessa känslomässiga faktorer anser jag både kan tolkas som en typ 
av barriär på individuell nivå och på mellanmänsklig nivå (Wilson 1999, s. 252)57.  
Hinder som rör en utrednings probleminformation kan även härröra från en mer 
övergripande samhällsnivå, där socialsekreteraren rent lagmässigt har inskränkningar 
som försvårar kommunikation och informationsförmedling till referenter och andra 
samarbetspartners. 
 
Även när det gäller de intervjuade socionomernas relation till fackinformation58, kan 
man se en rad faktorer som kan försvåra sökning och användning av information. 
Bristen på tid anges av socionomerna som det i särklass största hindret för en ökad 
användning av fackinformation59. Här kan jag dra paralleller både till Block och 
Lagbergs kliniska psykologer (1998, s. 26), Edenholms läkare (2003, s. 55), samt till 
Harrisons et al. undersökning av socialarbetare i Storbritannien (2004, s. 31). Även när 
det gäller arbetsuppgifternas komplexitet kan jag dra paralleller till dessa studier. Både 
Edenholm (2003, s. 55) samt Block och Lagberg (1998, s. 26) anger att de komplicerade 
arbetsuppgifterna som deras respektive informanter utför påverkar gruppernas 
informationssökningsbeteenden. De svåra och sammansatta arbetsuppgifter som 
socionomerna i min studie dagligen utför, kräver både olika former av information60 
samt ständiga omprioriteringar utifrån akuta händelser. Dessa förhållanden försvårar, 
enligt socionomerna själva, användandet av fackinformation i det dagliga arbetet. Redan 
på 1970-talet uppmärksammades dessa informationsbarriärer i form av tillgångs- och 
tidsbrist i det så kallade INISS-projektet61. Forskarna menade här att det gällde för 
organisationen att ordna system för att de praktiskt verksamma socialarbetarna på ett 
effektivt sätt ska få tillgång till relevant information (Streatfield & Wilson 1982, s. 
278f). Även Harrison et al. (2004, s. 29) beskriver att socialarbetarna i deras studie har 
ett sammansatt informationsbehov utifrån sina komplicerade arbetsuppgifter. 

                                                                 
56 Som jag i enlighet med Byström och Järvelin kallar probleminformation (se kap.7.1). 
57 Se även kapitel 3.6. 
58 Som Byström och Järvelin kallar domäninformation (se kap 7.1). 
59 Se kapitel 6.11. 
60 Detta har jag beskriv it närmare i kapitel 7.1.  
61 Se kapitel 4.1. 
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Tillgångsbristen på relevant information och begränsade kunskaper i 
informationssökning, bidrar enligt författarna, till att detta omfattande 
informationsbehov inte tillgodoses (Harrison et al. 2004, s. 30). Denna tillgångsaspekt 
kan man även identifiera i min studie, där de intervjuade socionomerna beskriver att den 
avsaknad av relevant information, som man upplever på arbetsplatsen, i hög grad bidrar 
till det låga användandet av fackinformation i det dagliga arbetet. Även bristande 
kunskaper beträffande informationssökning via Internet och bibliotek62 är något som jag 
överlag kan urskilja hos mina informanter. De sökningar som de deltagande 
socionomerna beskriver att de genomför på Internet handlar i de allra flesta fall om 
”enkla” sökningar, där man via någon av de allmänna sökmotorerna skriver in ett 
sökord i form av ett ämnesord eller en författare63.  
 
Förutom den nyss nämnda tillgångsaspekten, kan vi identifiera flera av de generella 
barriärer som jag utifrån Höglund och Persson (1985, s. 50f) beskriver i kapitel 3.6. Vi 
kan bland annat påvisa den faktor som Höglund och Persson benämner som 
”informationens form” (1985, s. 50), hos de intervjuade socionomerna. Man uttrycker 
här ett önskemål om ett ökat antal forskningssammanställningar, som kan vara lättare att 
överblicka än de, vanligtvis ”snåriga”, vetenskapliga rapporterna 64. Paralleller kan även 
dras till de hinder65 som finns i relationen mellan det akademiska och det praktiska 
fältet, som Dellgran och Höjer tar upp i sin avhandling (2000, s. 48f).   
 
Den brist som arbetsplatsen, enligt informanternas utsagor, uppvisar beträffande 
organisering och förmedling av aktuell fackinformation, kan vara ett uttryck för de 
attityder till fackinformation som dominerar på arbetsplatsen (Höglund & Persson 1985, 
s.51).  Här kan man bland annat dra paralleller till bilden av socialtjänsten som en 
muntlig kultur, som förmedlas i flera undersökningar (Bergmark & Lundströms 2000, s. 
13f; Thydén et al. se Antilla et al. 2002, s. 22; Blackburn 2001, s. 208; Streatfield & 
Wilson 1980, s. 4; Harrison et al. 2004, s. 31). 
 

7.3 De arbetsplatsorienterade respektive de akademiskt 
orienterade socionomerna 
 
De största skillnaderna mellan mina informanter kan identifieras i förhållandet till 
fackinformation. Att det finns likheter med sjuksköterskeyrket, som Sundin (2003) 
studerar i sin avhandling och socionomer, kan vi se bland annat i avseende på den 
akademiseringsprocess66 som socionomer, liksom sjuksköterskor, har genomgått från 
1970-talets slut. Jag kan också urskilja vissa likheter i mina informanters 
förhållningssätt till fackinformation, som de resultat som Sundin redovisar. Utifrån 
några av de centrala begreppen i Sundins avhandling som jag har redovisat i kapitel 3.1, 
kan jag urskilja två huvudinriktningar bland mina informanter avseende förhållningssätt 

                                                                 
62 Endast en informant säger sig använda det kommunala folkbiblioteket för informationssökning till 
arbetet (se kap. 6.9). Om detta är ett uttryck på en bristande ”biblioteksfärdigheter” hos de övriga 
informanter kan jag endast spekulera i. Förmodligen kan det vara en kombination med andra faktorer som 
exempelvis vanor och traditioner på arbetsplatsen (Höglund & Persson 1985, s. 51).  
63 Se kapitel 6.9. 
64 Se kapitel 6.10. 
65 Dessa hinder redogör jag för i kapitel 2.1. 
66 Detta har jag belyst med hjälp av bland annat Dellgran och Höjers avhandling Kunskapsbildning, 
akademisering och professionalisering i socialt arbete (2000) i kapitel 2.1. 
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till sökning och användning av fackinformation67. Dessa två grupper har jag valt att 
benämna de arbetsplatsorienterade socionomerna och de akademiskt orienterade 
socionomerna68.  
 
De arbetsplatsorienterade socionomerna består av ungefär hälften av de socionomer 
som har deltagit i min studie. Gruppen är representerad av deltagare med skiftande ålder 
och erfarenhet. Det som är utmärkande för medlemmarna i denna grupp är den starka 
betoningen på arbetsplatsens roll som informationskälla. Man vänder sig till sina 
kollegor när det uppstår ett problem i ett ärende eller om man vill ha hjälp med 
formuleringar i den skriftliga utredningen. Den muntliga informationen och 
kommunikationen betonas och man lyfter särskilt fram vikten av de diskussioner som 
man har på arbetsplatsen. Deltagarna i denna grupp betonar den stora mängd 
erfarenhetsbaserad kunskap som finns på arbetsplatsen och det är endast i undantagsfall 
som man känner ett behov av att söka sig utanför arbetsplatsens gränser69. I de fall då 
man söker efter mer formell fackinriktad kunskap är när man bedömer att man kommer 
att ansöka om LVU (SFS 1990:52) och att utredningen kommer att leda till en 
Länsrättsförhandling. Syftet med informationen är i dessa fall inte primärt att öka den 
egna kunskapen, utan för att övertyga Länsrätten om att döma i enlighet med den egna 
bedömningen.  
 
Även när det gäller sökande efter fackinformation är det de informella och muntliga 
sökvägarna som lyfts fram. Man går antingen till en kollega eller till någon av 
arbetsplatsens utredningshandledare. I de fall då man gör egna informationssökningar 
använder man sig i första hand av Internet, där man gör enstaka sökningar på någon av 
de allmänna sökmotorerna eller vänder sig direkt till Socialstyrelsens hemsida. I de fall 
man läser facklitteratur är det när arbetsplatsen ordnar obligatorisk utbildning med 
tillhörande litteratur. Facktidskrifter läser man endast i undantagsfall. Medlemmarna i 
denna grupp ger inte uttryck för något direkt källkritiskt tänkande, utan man använder 
den information som man ”kommer över” via exempelvis någon kollega och som man 
tycker passar in i utredningen. Biblioteket används inte av någon i denna grupp som 
informationskälla. Jag menar att det behov av fackinformation, som socialsekreterare 
inom den arbetsplatsorienterade gruppen ger uttryck för, främst är svar på det alltmer 
uttalade kravet på en evidensbaserad socialtjänst70. Detta anser jag är ett exempel på 
informationsbehov som, enligt Sundin, är ”… sociala snarare än subjektiva” (Sundin 
2003, s. 33).  
 
Den bild som jag får av de arbetsplatsorienterade socialsekreterarna bekräftas av flera 
av de undersökningar jag har tagit upp i denna uppsats, både inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och inom socialt arbete. Blackburns undersökning från 2001 och 
Harrisons et al. studie från 2004, som både är skrivna ut ifrån förhållanden i 
Storbritannien, lyfter fram socialarbetarnas muntliga kultur samt de generellt bristfälliga 

                                                                 
67 Begreppen är inspirerade från Sundins begrepp arbetsplatsinriktat ajourhållning och 
yrkesgruppsinriktad ajourhållning ( 2003, s.159ff), samt de näraliggande begreppen kliniskt  orienterad 
informationssökning och akademiskt orienterad informationssökning (ibid., s.171ff). 
68 Det är viktigt att här påpeka att det inte finns några så kallade ”vattentäta skott” mellan de olika 
grupperingarna, där informanter kan ge uttryck för båda orienteringarna. Vissa generaliseringar är 
nödvändiga. Begreppen har dock skapats i syfte att vara en hjälp för att förstå och analysera 
informanternas syn på informationssökning och informationsanvändning, då svaren från informanterna 
visar på en avgörande och viktig skillnad även när gäller synen på sin yrkesroll. 
69 Se kapitel 6.9 och kapitel 6.13. 
70 Se exempelvis Dellgran & Höjer 2000, s. 38. 
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kunskaperna i fackinriktad informationssökning (Blackburn 2001, s. 207f; Harrison et 
al. 2004, s. 30f). Liknande resultat redovisas i undersökningarna om svenska 
socialarbetares informationsvanor71 (Bergsmark & Lundström 2000, s. 13; Thydén et al. 
se Antilla et al. 2002, s. 22). Blackburn lyfter i sin undersökning fram att en webbaserad 
informationsportal, anpassad efter socialarbetarnas behov, är en väg för att få till stånd 
den ökade användningen av fackinformation som krävs i en ”evidensbaserad 
socialtjänst” [min översättning], (2001, s. 210).  Paralleller kan här dras till den 
diskussion om en gemensam webbportal för den svenska socialtjänsten, som förs av 
bland annat Socialstyrelsen (Antilla et al. 2002, s. 10).   
 
De akademiskt orienterade socionomerna består således av den andra halvan av de 
intervjuade socionomerna. Även denna grupp skiljer sig åt beträffande ålder och antal år 
i yrket. I denna grupp betonar deltagarna, i större utsträckning än bland de 
arbetsplatsorienterade socionomerna, fackinformationens betydelse i det dagliga 
yrkesutövandet. Man betonar fackinformationens värde för att öka den egna 
professionella kunskapen och för att öka kvaliteten i de barnavårdsutredningar som man 
producerar72. De akademiskt orienterade socionomerna söker, i större utsträckning än 
den föregående gruppen, aktivt efter fackinformation utanför arbetsplatsen och använder 
sig av en större mängd externa informationskällor, som bland annat artiklar från 
Socionomen, dagstidningar och listor över nyutgivna böcker från fackinriktade 
bokförlag. Biblioteket används i låg utsträckning även i denna grupp. Endast en 
socionom beskriver ett frekvent användande av kommunens folkbibliotek i arbetet. 
Internet ses som ett smidigt sätt att söka information på och i likhet med de 
arbetsplatsorienterade socionomerna använder man främst någon av de allmänna 
sökmotorerna som Yahoo och Google, eller söker direkt på Socialstyrelsens hemsida. 
Även de akademiskt orienterade socionomerna använder sig av kollegorna som 
informationskälla och sätter värde på de diskussioner som förs på arbetsplatsen. 
Socionomerna i denna grupp anser dock att kollegorna endast kan komplettera, men inte 
ersätta, den kunskap de anser sig få av den externa fackinformationen.  
 
De akademiskt orienterade socionomerna ger i högre grad än de arbetsplatsinriktade 
socionomerna, uttryck för ett källkritiskt tänkande, där de bland annat uppger vanan av 
att använda sig av fotnoter i utredningarna 73. Detta förhållningssätt uppger de själva att 
de lärde sig under sin socionomutbildning, där vikten av ett källkritiskt tänkande 
betonades. Man tar också upp svårigheten med att i utredningarna förmedla en objektiv 
beskrivning av den samlade fackinformationen inom en specifik fråga. Denna svårighet 
hänvisar man både till den egna tidsbristen i arbetet samt till det låga antalet 
forskningssammanställningar inom ämnet socialt arbete.  
 
Jag kan se flera likheter mellan ”mina” akademiskt orienterade socionomer och den 
grupp som Sundin in sin avhandling benämner ”akademiker” (Sundin 2003, s. 127f). 
Bland annat lyfter de akademiskt orienterade socionomerna upp betydelsen av den egna 
akademiska utbildningen för färdigheterna i att använda och kritiskt bedöma olika 
informationskällor (jmf Sundin 2003, s. 127). I denna grupp söker man efter 
fackinformation både för att hålla sig ajour, det vill säga uppdaterad, inom ett 
kunskapsområde, samt att man söker fackinformation för specifika arbetsuppgifter. 
Liksom Sundins akademiker, framhåller de akademiskt orienterade socionomerna 
                                                                 
71 Dessa undersökningar redovisar jag  i kapitel 2.1 och 2.2. 
72 Se kapitel 6.9. 
73 Se kapitel 6.10. 
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betydelsen av att kontinuerligt använda sig av mer abstrakt kunskap i det dagliga arbetet 
samtidigt som man även ser vikten av den mer erfarenhetsbaserade formen av kunskap 
(2003, s. 127). Eftersom den arbetsplats som mina informanter arbetar på, utifrån 
informanternas egna utsagor, inte verkar ha några fasta strukturer för 
informationshantering i avseende på fackinformation, ter sig de akademiskt orienterade 
socionomernas sökning och användning av fackinformation mer vara en form av det 
som Thydén et al. kallar ett ”… organiserat planlöst individuellt projekt”, snarare än ett 
gemensamt projekt för arbetsplatsen (Thydén et al. se Antilla et al. 2002, s. 22).   
 

7.4 Formell respektive informell informationssökning 
 
Kan jag förutom de grupperingar i arbetsplatsorienterade socionomer respektive 
akademiskt orienterade socionomer, se indikationer på andra formationer och mönster 
bland de socionomer som har deltagit i min studie? Som jag har beskrivit i kapitel 3.3, 
ser jag Höglund och Perssons (1985, s. 99ff) diskussion om formell respektive informell 
informationssökning som fruktbar i en analys av mina informanters 
informationssökningsmönster. Dessa begrepp har, som jag tidiga re påpekat, paralleller 
med de teoretiska begreppen socialt orienterad informationssökning och 
informationskarriär som jag hänvisar till Lars Seldén (1999, s. 26f) och beskriver i kap 
3.2.  
 
Jag har uppmärksammat att de informanter som har arbetat längst med 
barnavårdsutredningar och även arbetat längst inom den aktuella organisationen 
beskriver att de byggt upp en form av informella nätverk som har kommit att bli en 
viktig del i deras informationssökande74. Frågan är om man kan se att dessa former av 
informella nätverk som de erfarna socionomerna har byggt upp under sina år inom den 
kommunala socialtjänsten, kan vara ett resultat av socialt kapital, i den betydelse som 
Seldén använder begreppet (jmf Seldén 1999, s. 94)? Jag kan inte se ett lika tydligt 
samband mellan informationssökning genom informella nätverk och summan av socialt 
och symboliskt kapital hos mina informanter, som det Seldén beskriver hos sina 
seniorer inom den akademiska världen (1999, s. 249). Att graden av 
informationssökning genom informella nätverk säger något om det sociala och till viss 
del även det symboliska kapitalet hos de enskilda socionomerna, tror jag dock inte är ett 
för vågat antagande. Jag kan också se att de informella nätverk som socionomerna 
bygger upp under sin yrkeskarriär på många sätt underlättar och effektiviserar deras 
informationsökning, där de mer erfarna socionomerna beskriver att de inte behöver 
lägga ner samma ansträngning för att få tag på information som en mindre erfaren 
socionom behöver göra. Denna beskrivning av informationssökning har paralleller till 
Seldéns redogörelse angående de akademiska seniorernas socialt orienterade 
informationssökning (1999, s. 249). Detta informationssökningsmönster som jag ovan 
har skildrat kan jag identifiera både hos erfarna socionomer bland de 
arbetsplatsorienterade och de akademiskt orienterade socionomerna.  
 
Kan jag då identifiera någon form av gatekeepers bland mina informanter? Skulle man 
exempelvis kunna kategorisera de erfarna socionomer som jag nyss har beskrivit till 
denna kategori? Jag skulle säga att de utifrån Höglund och Perssons (1985, s.101ff) 

                                                                 
74 Se kapitel 6.16. 



 56 

definition av begreppet75 inte till fullo kan räknas som gatekeepers. Trots de informella 
nätverk som dessa erfarna socionomer har byggt upp och söker information från, så 
anser jag inte att de har den informationsförmedlande roll på arbetsplatsen, som jag 
uppfattar är en central egenskap hos en gatekeeper, enligt Höglund och Persson (1985, 
s. 102). Utifrån mina informanters utsagor76 finns det däremot skäl att betrakta de två 
utredningshandledarna som finns på arbetsplatsen som någon form av gatekeepers i den 
bemärkelse som Höglund och Persson avser (ibid., s.101ff). Dessa utredningshandledare 
fungerar både som arbetsplatsens informationslänk utåt, där man bland annat har byggt 
upp ett samarbete med Läns- och Socialstyrelsen och som en informationskälla för 
socialsekreterarna på arbetsplatsen. Utredningshandledarna uppdaterar kontinuerligt en 
intern informationssida på kommunens Intranät, där man bland annat lägger ut 
information som man fortlöpande får från exempelvis Länsstyrelsen. Den 
informationskälla som utredningshandledarna representerar på arbetsplatsen kan både 
betraktas som formell och informell. Eftersom utredningshandledarna vanligtvis finns 
tillgängliga på arbetsplatsen sker mycket av informationsförmedlingen via muntlig 
kommunikation med övriga anställda77.  
  
 

8 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med min uppsats är att skapa en förståelse för hur yrkesverksamma socionomer 
söker och använder information i sitt praktiska vardagsarbete. För att besvara detta syfte 
har jag valt att undersöka vilka olika typer av information och informationskällor som 
mina informanter använder sig av, samt vilka eventuella informationsbarriärer som 
deltagarna upplever. Ytterligare en ambition med uppsatsen är att belysa mina 
informanter utifrån den praktiska kontext de befinner sig i. Utifrån detta delsyfte 
beskriver jag den akademiska utvecklingen av disciplinen socialt arbete från slutet av 
1970-talet, samt vilka konsekvenser denna utveckling kan ha haft för socionomernas 
yrkesroll och i förlängningen även för gruppens sökning och användning av olika typer 
av information. Jag har dessutom valt att redogöra för de lagar inom området som har 
det mest genomgripande inflytandet på de aktuella socionomernas handlingsmönster. 
Eftersom jag har intervjuat socionomer som samtliga arbetar med 
barnavårdsutredningar inom den kommunala socialtjänsten, har jag även redogjort för 
förhållanden som kan betraktas som specifika för dessa arbetsuppgifter.  
 
Min ambition med denna uppsats har inte varit att ge en generell bild av socionomers 
informationssökningsbeteende. Istället har jag strävat mot att skapa en förståelse för hur 
olika förhållningssätt och mönster till sökning och användning av information kan 
uttryckas och manifesteras bland praktiskt yrkesverksamma socionomer. 
 
Den bild som träder fram över socionomer verksamma inom den kommunala 
socialtjänsten, är att man i sina arbetsuppgifter hanterar information av många olika 
slag. Detta har jag redovisat ingående i kapitel 7.1. Att barnavårdsutredningarna är 
mycket komplexa till sin art förstår vi båda av informanternas egna utsagor och den 
litteratur som berör arbetsområdet (Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom 
                                                                 
75 Se kapitel 3.3. 
76 Eftersom jag inte har intervjuat dessa två utredningshandledare i denna uppsats får jag hänvisa till de 
övriga intervjuerna. Det blir således mina informanters bild av utredningshandledarna som analysen 
bygger på.  
77 Se kapitel 6.14. 
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socialtjänsten 2001, s. 44; Kompetens och kunskapsutveckling 1995, s. 48ff). Här har 
jag konstaterat likheter med andra magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som berör människovårdande yrkesgrupper, bland annat studier 
av kliniska psykologer och läkare (Block & Lagberg 1998; Edenholm 2003).  
 
Jag har kunnat påvisa att den information som de barnavårdsutredande socionomerna 
får från föräldrar, barn och andra referenter är av största vikt för att socionomerna ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Barnavårdsutredningarna kan många gånger beröra 
svåra och känsliga ärenden, framförallt för den aktuella familjen, men också för den 
nära omgivningen. Dessa känslor av exempelvis skuld och skam kan många gånger 
försvåra kommunikationen och informationsförmedlingen mellan socionomen och de 
berörda parterna i utredningen. Här upplever informanterna att de till största del 
använder sig av den egna erfarenheten och sin förmåga till flexibilitet och kreativitet för 
att få ut relevant information.  En allmän uppfattning bland informanterna är att det inte 
går att läsas sig till hur man ska möta en utsatt människa på ett respektfullt sätt. Det 
handlar primärt om ett etiskt förhållningssätt och en djupt grundad människosyn78. 
  
Parallellt med denna beskrivning av socionomen, som dagligen hanterar svåra och 
psykiskt krävande arbetsuppgifter och som använder sin egen person som informations- 
och kunskapsbas, träder en annan bild fram. Här visar sig en socionom som saknar 
intresse av att hålla sig ajour med forskningen inom socialt arbete och har en dålig 
överblick över de källor där fackinformation produceras. Utmärkande för denna 
socionom är också de bristfälliga kunskaperna om hur man använder diverse sökverktyg 
som exempelvis databaser (Antilla et al. 2002, s. 22).  
 
I de studier och rapporter som jag har tagit del av under detta uppsatsarbete målas en 
ganska dyster bild upp över socionomers och socialarbetares informationssituation. Min 
studie bekräftar till viss del denna bild. Informanterna i min studie påtalar betydande 
brister på arbetsplatsen när det gäller strukturer för hantering och förmedling av 
fackinformation. På denna punkt verkar arbetsplatsen inte vara unik. Många av de 
undersökningar som jag har tagit del av visar överlag på stora brister när det gäller 
informationshantering inom den kommunala socialtjänsten (Bergström & Lundmark 
2000, s. 15; Antilla et al. 2002, s. 21f).  
 
Det är också viktigt att belysa de punkter som visar på en annan utveckling. Utifrån de 
deltagande socionomernas beskrivningar verkar det finnas en spirande ambition på 
arbetsplatsen för att utveckla system som ska effektivisera och främja användandet av 
fackinformation. Här kan det också vara på sin plats att lyfta fram arbetsplatsens två 
utredningshandledare som utifrån intervjuutsagorna visar sig ha en betydelsefull roll 
både beträffande informationskälla och förmedlare av information. Jag har i min analys 
berört frågan om dessa utredningshandledare kan ha en så kallad 
”gatekeeperfunktion”79? Höglund och Persson hänvisar till Allen (1977) när de 
beskriver att en individs sociala förmåga och personliga egenskaper bidrar till en 
utvecklad gatekeeperfunktion (Höglund & Persson 1985, s. 102). När det gäller de 
nämnda utredningshandledarna ingår det förmodligen i de obligatoriska 
arbetsuppgifterna att bygga upp kontakter både utanför och inom organisationen. I 
vilken grad som man lyckas att bygga upp både formella och informella kontakter borde 
dock, i enlighet med Höglund och Perssons tanke, handla om en utvecklad social 
                                                                 
78 Se kapitel 6.4. 
79 Se kapitel 7.4. 
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kompetens. Utredningshandledarna beskrivs av informanterna som erfarna och kunniga 
socionomer, med ett mandat att representera arbetsplatsen utåt. Utifrån dessa 
framställningar finns det anledning att tro att utredningshandledarna innehar både ett 
högt socialt och symboliskt kapital (Seldén 1999, s. 93f). Detta kapital kan man anta har 
bidragit till deras befattning och position som utredningshandledare på arbetsplatsen. 
Kanske kan man också se utredningshandledarna som ett exempel på en 
informationssökningskarriär i Seldéns (1999, s. 249ff) mening? 
 
Jag kan utskilja två grupperingar bland mina informanter när det gäller förhållningssätt 
till information. Dessa två grupper har jag i min analys 80 valt att benämna de 
arbetsplatsorienterade socionomerna respektive de akademiska orienterade 
socionomerna. Man skulle kunna säga att de akademiskt orienterade socionomerna inte 
bara skiljer sig från de arbetsplatsorienterade i avseende på attityder till fackinformation 
utan även när det gäller synen på yrkesrollen. För de akademiskt orienterade 
socionomerna är en tillämpning av teoretisk information en förutsättning för ett 
professionellt yrkesutövande i de konkreta arbetsuppgifterna. 
 
Vad kan då orsakerna vara till denna skillnad i avseende på informationsattityder och 
syn på den egna yrkesrollen? Det kan förstås finnas en mängd olika faktorer som jag 
inte har haft möjlighet att studera inom ramen för denna uppsats. De informanter som 
jag kategoriserar som akademiskt orienterade socionomer betonar dels det egna intresset 
och dels socionomutbildningens betydelse när det gäller drivkraften till att använda 
fackinformation i det dagliga arbetet. Jag tolkar dessutom att de akademiskt orienterade 
socionomerna i större utsträckning än de övriga, har införlivat de alltmer uttalade 
kraven på en evidensbaserad socialtjänst (Dellgran & Höjer 2000, s. 38). Bergmark och 
Lundström påvisar i sin studie ett samband mellan både ålder och kön i förhållande till 
egen informationssökningsaktivitet. Här visar sig kvinnor vara mer aktiva än män och 
de äldsta socialarbetarna mer aktiva än de yngsta (Bergmark & Lundström 2000, s. 12).  
 
Jag har utifrån mina intervjuer inte kunnat påvisa något samband mellan kön, ålder och 
grad av informationsanvändande. Både bland de akademiskt orienterade socionomerna 
och de arbetsplatsorienterade socionomerna finns båda könen representerade och de 
båda grupperna innehåller informanter med varierande ålder och erfarenhetsnivå. Det 
jag har noterat, i likhet med Bergmark och Lundström, är att de informanter som har 
arbetat kortast tid med barnavårdsutredninga r i stor utsträckning verkar vända sig till 
mer erfarna kollegor för att söka all slags information (2000, s. 12). Detta tror jag kan 
vara ett uttryck för den osäkerhet som man som helt oerfaren socionom känner när man 
kommer ut i det praktiska yrkeslivet. Kanske är det så att man under en ”inkörsfas” i 
första hand vänder sig till mer erfarna kollegor innan man kan börja söka sig utåt i egen 
fackinriktad informationssökning? 
 
Det är intressant att se att den övervägande delen av informanterna är så pass positiva 
till de metoder som utvecklats av bland annat Socialstyrelsen, i syfte att systematisera 
arbetet med barnavårdsutredningar81. Jag tänker här framförallt på metoden BBIC och 
tillämpningen av utredningsplaner i utredningarna. Denna inställning finns både bland 
de akademiskt orienterade och bland de arbetsplatsorienterade socionomerna. De få 
informanter som inte är enbart positiva till den ökade användningen av diverse metoder 
är socionomer med lång erfarenhet av barnavårdsutredningar. Här kan man dra 
                                                                 
80 Se kapitel 7.3. 
81 Se kapitel 6.5. 
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paralleller till Bergmark och Lundströms undersökning som visade en utbredd skepsis 
mot nya metoder bland de äldsta socialarbetarna. Detta tolkade författarna bland annat 
som ”… ett uttryck för att äldre socialarbetare hunnit se fler metoder komma och gå på 
området” (Bergmark & Lundström 2000, s. 13).  
 
De överlag positiva attityderna till metoder i det praktiska arbetet står till viss del i 
konstrast till det ointresse som de arbetsplatsorienterade informanterna visar 
fackinformation. Kanske kan detta vara ett tecken på att det egentligen inte handlar om 
brist på intresse utan snarare en svårighet att tillämpa den många gånger abstrakta 
fackinformationen? Denna ”abstraktionsaspekt” tar också Dellgran och Höjer upp som 
en barriär mot ökad användning av forskningsbaserad information82(2000, s. 48f)? Till 
skillnad från de svårgripbara teorierna upplevs metoderna mer konkreta och 
socionomerna kan här se en mer självklar nytta och tillämpning. Här kan det också vara 
av intresse att påminna sig om de slutsatser som INISS-projektet kom fram till redan 
under slutet av 1970-talet, dvs. att socialarbetare ”inte av naturen” är ointresserade av 
att läsa facklitteratur83. Snarare är det så att arbetsuppgifternas komplexitet och 
oförutsägbarhet, kräver att socialarbetaren snabbt och lätt ska få tillgång till relevant 
litteratur. Denna tillgång hade inte socialarbetarna i Storbritannien på 1970-talet och det 
har inte heller mina informanter i tillräcklig utsträckning idag. Därav kan man inte 
reducera socionomernas egna beskrivningar av tids- och tillgångsbrist, som 
bortförklaringar för det låga användandet av fackinformation.  
 
Den akademisering som socionomer, liksom flera andra av de så kallade välfärdsyrkena 
har genomgått från slutet av 1970-talet, har inneburit nya krav på yrkesrollen, bland 
annat i form av en utökad akademisk kunskapsbas (Dellgran & Höjer 2000, s. 42ff). Att 
dessa genomgripande förändringar inte har gått helt smärtfritt kan man förstå utifrån de 
undersökningar och studier som jag har tagit del av under denna studies gång. En 
traditionell syn på det sociala arbetet är att det ska bygga på ”… det genuina mötet 
mellan socialarbetare och klient” (Bergmark & Lundström 2000, s. 3). I den 
barnavårdsutredande socionomens kunskapsbas ingår både att ha en utvecklad empatisk 
förmåga och specifika teoretiska kunskaper om exempelvis barns behov (Nationellt stöd 
för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2001, s. 46).  Som vi har kunnat konstatera 
så finns det ett stort glapp mellan det akademiska fältet och det praktiska sociala arbetet, 
där praktiskt yrkesverksamma socionomer överlag anses endast i liten utsträckning 
tillämpa forskningsbaserad fackinformation i sina dagliga arbetsuppgifter (Bergmark & 
Lundström 2000, s. 14f). Kan detta glapp möjligtvis vara ett tecken på den form av 
trögförändrade informationsbarriär som Höglund och Persson hänvisar till rådande 
attityder och förhållningssätt till information (1985, s. 51)? Är den utveckling som 
pågått inom det sociala arbetet sedan slutet av 1970-talet ett tecken på ett långsamt 
paradigmskifte, där utvecklingen sakta men säkert går mot en ökad användning av 
vetenskaplig underbyggd fackinformation? Eller är det snarare så att det ligger i det 
sociala arbetets komplexa natur att det alltid kommer att finnas spänningar mellan 
erfarenhetsbaserad information och fackinformation?  
 
Som Sundell och Egelund beskriver i Barnavårdsutredningar. En kunskapsöversikt, kan 
socialt arbete aldrig reduceras till enbart en teoretisk vetenskap (2000, s. 158). Det är 
således viktigt att inte undervärdera den erfarenhetsbaserade kunskapen som de flesta av 
informanterna påtalar är en stor informationskälla och ett viktigt redskap för inhämtande 
                                                                 
82 Detta beskriver jag i kapitel 2.1. 
83 INISS-projektet redovisas i kapitel 4.1. 
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av framför allt probleminformation. Som Sundell och Egelund också påpekar (2000, s. 
158), är den allmänna synen på vad som är riktigt och sant ständigt under förändring. En 
kritisk hållning till all form av information, även till den som betecknas 
”evidensbaserad” kan därför vara på sin plats. 
 
Min ambition med denna uppsats har inte varit att framlägga statistiska samband mellan 
olika variabler och grad av eget informationssökande. Jag har snarare haft för avsikt att 
visa på mönster och tendenser när det gäller olika förhållningssätt som socionomer har 
till informationssökning och informationsanvändning. Detta syfte anser jag att jag har 
uppnått i min studie. En naturlig fortsättning skulle vara att komplettera studien med 
undersökningar med andra angreppsmetoder. 
 
I denna uppsats har jag inte närmare berört förhållandet mellan det praktiska fältet och 
socionomutbildningen. Att det riktas en hel del kritik mot socionomutbildningen från 
det praktiska fältet står klart. I vilken utsträckning som socionomutbildningen inverkar 
på praktiskt verksamma socionomer kan vara ett ämne att belysa närmare i kommande 
forskning. Det kan också vara av intresse att ur ett kunskapssociologiskt perspektiv 
studera mer djupgående hur socionomernas olika former av kunskaper inverkar på deras 
informationshantering. Detta har jag endast belyst på ett övergripande sätt i uppsatsen. 
 
Anledningen till att jag har intervjuat barnavårdsutredande socionomer från samma 
arbetsplats84 är för att på ett tydligt sätt kunna belysa likheter men framförallt skillnader 
i förhållningssätt till sökning och användning av information. Jag är medveten om att de 
likheter som har uppkommit intervjudeltagarna emellan kan bottna i en stark lokal 
arbetskultur. Däremot borde ju de skillnader som uppstår i en så pass homogen 
intervjugrupp ha en viss giltighet även utanför den arbetsplats som jag har undersökt. 
Utifrån mitt val av metod kan jag naturligtvis inte ge några statistiska ”bevis” för det. 
Jag anser dock att det finns indikationer på att de företeelser som jag har kommit fram 
till i min studie, även kan förekomma på andra arbetsplatser inom den kommunala 
socialtjänsten. Utifrån ovanstående resonemang anser jag mig kunna dra följande 
slutsatser: 
 

• De barnavårdsutredningar som de intervjuade socionomer dagligen utför kan 
räknas till komplexa arbetsuppgifter (Byström & Järvelin, 1995, s. 191). För att 
kunna genomföra dessa utredningar behöver socionomerna tillgång till både 
probleminformation, domäninformation och problemlösande information (ibid., 
s. 195f).  

 
• I likhet med Edenholm (2003, s. 14f) använder sig socionomerna, förutom 

muntliga och skriftliga källor, av ordlösa informationskällor. De ordlösa 
informationskällorna delar jag, till skillnad från Edenholm, in i både formella 
och informella informationskällor. 

 
• De socionomer med den längsta erfarenheten av arbete med 

barnavårdsutredningar söker, i större utsträckning än övriga deltagare, 
information genom informella nätverk, som de byggt upp under sin yrkeskarriär. 
De erfarna socionomerna värdesätter dessa informella nätverk som de anser 
förenklar deras informationssökning. Detta betraktar jag som en form av 

                                                                 
84 Denna urvalsprocess redogör jag för i kapitel 5.2. 
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informationskarriär som till största delen bygger på ett socialt kapital (jmf 
Seldén 1999, s. 249ff). 

 
• Faktorer som tid, arbetsuppgifternas komplexitet, tillgång till information samt 

brist på forskning, hör till faktorer som påverkar socionomerna i deras dagliga 
sökning och användning av olika typer av information. Här finns likheter både 
med Block och Lagbergs studie av kliniskt verksamma psykologers 
informationsvanor (1998, s. 26) samt Edenholms studie av läkares 
informationsbeteende (2003, s. 55). 

 
• Flera av de intervjuade socionomerna är positiva till de metoder som utvecklats 

för att systematisera arbetet med barnavårdsutredningar. De socionomer som 
förhåller sig en aning skeptiska till en ökad tillämpning av metoder i det 
praktiska arbetet, har längre erfarenhet av arbete med barnavårdsutredningar än 
de övriga. Här kan paralleller dras till Bergmark och Lundström, som i sin studie 
konstaterade att de äldsta socialarbetarna inte var lika positiva till den ökade 
användningen av metoder som de yngre (2000, s. 13). 

 
• De deltagande socionomerna skiljer sig åt när det gäller synen på sökning och 

användning av fackinformation. Ungefär hälften av informanterna söker endast i 
liten utsträckning efter fackinformation utanför arbetsplatsen. Dessa informanter 
använder sig i första hand av muntliga informationskällor på arbetsplatsen i form 
av kollegor och handledare. Dessa informationsvanor bland socialarbetare 
bekräftas i flera studier (ex Bergström & Lundmark 2000, s. 13s; Thydén et al. 
se Antilla et al. 2002, s. 22).  

 
• Den andra halvan av intervjudeltagarna beskriver ett mer aktivt sökande efter 

fackinformation utanför arbetsplatsen. Dessa socionomer ser en daglig 
användning av fackinformation som en nödvändighet för att kunna genomföra 
barnavårdsutredningarna och för att själva utvecklas i sin yrkesroll. 
Informanterna i denna grupp framhåller den egna socionomutbildningens 
betydelse för att värdera och använda olika former av information. Jag kan se 
tydliga likheter mellan dessa socionomer och den grupp av sjuksköterskor som 
Sundin kategoriserar som ”akademiker” (Sundin 2003, s. 127f). 

 
• Informanterna skiljer sig även åt när det gäller källkritiskt tänkande. De 

socionomer som betonar vikten av att använda sig av fackinformation i det 
dagliga arbetet verkar ha ett mer utvecklat källkritiskt tänkande än de 
socionomerna som i första hand vänder sig till kollegor och handledare för att få 
information. Denna källkritiska hållning visar sig i socionomernas egna 
beskrivningar av att använda sig av noter i utredningar samt att dessa 
socionomer efterlyser fler forskningssammanställningar. Även här kan 
paralleller dras till Sundins undersökning (2003, s. 135). 
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• Samhällsförändringar, bland annat i form av den ökade akademiseringen av 
socionomyrket, har lett till krav på en evidensbaserad socialtjänst. Detta har 
bidragit till en något förändrad syn när det gäller hur olika former av information 
och kunskap värderas (Dellgran & Höjer 2000, s. 43f; Bergmark & Lundström 
2000, s. 3).  Även politiska, ekonomiska och massmediala faktorer inverkar på 
socionomernas yrkesroll och deras övergripande hantering av information 
(Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2001, s. 31; Sundell 
& Egelund 2000, s. 139-164; Kompetens och kunskapsutveckling 1995, s. 48ff). 

 
Med dessa punkter avslutar jag min diskussion. I nästa kapitel följer en sammanfattning 
av uppsatsen.  
 

 



 63 

9 Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för hur yrkesverksamma socionomer söker 
och använder information i det praktiska vardagsarbetet. Min ambition är också att 
belysa mina informanter utifrån den praktiska kontext de befinner sig i.  
 
För att få svar på mitt syfte använder jag mig av följande frågeställningar: 
 
- Vilka olika typer av information och vilka informationskällor behöver och använder 

de deltagande socionomerna? 
 
- Vilka hinder för informationssökning och informationsanvändning beskrivs av 

deltagarna? 
 
- Hur kan man förstå de deltagande socionomernas informationssökning och 

informationsanvändning utifrån den kontext de verkar i? 
 
För att besvara mina frågeställningar genomför jag halvstrukturerade djupintervjuer 
med sju yrkesverksamma socionomer. Samtliga intervjudeltagare arbetar med 
barnavårdsutredningar inom den kommunala socialtjänsten.  
 
För att få en förståelse för det sammanhang som yrkesverksamma socionomer befinner 
sig i, beskriver jag den ökade akademiseringen av det sociala arbetet från slutet av 
1970-talet och hur denna akademisering kan ha inverkat på socionomernas yrkesroll. 
Här utgår jag bland annat från Dellgran och Höjers avhandling i socialt arbete. Jag 
väljer också att presentera de juridiska ramar som på många sätt styr socionomernas 
arbetssituation. Jag redogör även för ett par undersökningar som studerar socionomers 
kunskapsbas och vilka informationskällor som socionomer väljer att använda i sitt 
yrkesliv.  
 
Jag har, beträffande teoretiska utgångspunkter, influerats av två kontextorienterade 
avhandlingar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den ena är Olof Sundins 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter, som behandlar sjuksköterskors relation till 
fackinformation. Den andra avhandlingen är Lars Seldéns Kapital och karriär, som 
fokuserar på företagsekonomiska forskares informationsvanor. Ur dessa studier hämtar 
jag centrala begrepp som jag har använt mig av i min analys av de deltagande 
socionomernas informationssökning och informationsanvändning.  Jag använder mig 
vidare av specifika teoretiska begrepp som Byströms och Järvelins 
informationstypologier samt Höglund och Perssons modell över informationskällor när 
jag analyserar de olika former av information och informationskällor som socionomerna 
använder sig av. Även Tom Wilsons diskussion om informationsbarriärer har varit 
fruktbar för att skapa en förståelse för de hinder som socionomerna kan stöta på i 
informationssökningsprocessen. 
 
I kapitlet om tidigare forskning redovisar jag det omfattande INISS-projektet, som 
under slutet av 1970-talet studerade informationsförmedlingen inom den engelska 
socialtjänsten. Jag väljer också att redogöra för två undersökningar som behandlar 
informationsvanor bland socialarbetare i Storbritannien. Trots att undersökningarna inte 
beskriver svenska förhållanden har jag funnit dem relevanta att redovisa utifrån mitt 
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syfte med uppsatsen. Studierna visar överlag på socialarbetares bristande kunskaper om 
informationssökning när det gäller fackinformation samt att yrkesgruppen i första hand 
använder sig av muntliga informationskällor. Jag väljer även att belysa två 
magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap, som behandlar närliggande 
yrkesgrupper. Dessa är Block och Lagbergs studie om kliniskt verksamma psykologers 
informationsvanor samt Edenholm undersökning om läkares informationsbeteenden.  
 
Resultaten från min intervjuundersökning visar att socionomerna behöver använda sig 
av olika former av information för att kunna utför de komplexa arbetsuppgifter som 
barnavårdsutredningar inom den kommunala socialtjänsten innebär. Både det som 
Byström och Järvelin benämner probleminformation, domäninformation och 
problemlösningsinformation används av informanterna. I det dagliga arbetet använder 
socionomerna sig av muntliga, skriftliga och ordlösa informationskällor.  
 
De känsliga frågor som barnavårdsutredningar vanligtvis berör kan utgöra ett hinder för 
att få fram information om det specifika ärendet. När det gäller användandet av 
fackinformation lyfter deltagarna fram tidsbrist och dålig tillgång på fackinformation på 
arbetsplatsen som främsta informationsbarriärer. 
 
Bland de deltagande socionomerna har två grupper utkristalliserat sig. Dessa 
grupperingar betraktar jag som olika sätt att förhålla sig till den föränderliga och 
sammansatta kontext som socionomerna befinner sig i.  Jag benämner de olika 
grupperingarna som de arbetsplatsorienterade socionomerna samt de akademiskt 
orienterade socionomerna. Dessa två grupper skiljer sig främst åt beträffande 
förhållningssätt till fackinformation och synen på den egna yrkesrollen. 
 
De arbetsplatsorienterade socionomerna vänder sig främst till den egna arbetsplatsen vid 
sökning av information. Endast i enstaka fall söker man sig utanför arbetsplatsen för att 
söka efter fackinformation. Muntliga informationskällor överväger. Dessa socionomer 
bekräftar den bild av socionomer som flera studier beskriver angående socialarbetares 
informationsvanor. De akademiskt orienterade socionomerna är mer aktiva i sitt 
sökande efter fackinformation och använder i högre grad informationskällor utanför 
arbetsplatsen. Dessa socionomer betonar den teoretiska informationens betydelse för att 
kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt och för att kunna utvecklas i 
yrkesrollen. Jag drar här paralleller till den grupp av sjuksköterskor som Sundin 
kategoriserar som ”akademiker”. 
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Bilaga intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
Ålder? 
Utbildning? Socionomexamen år? Annan utbildning? 
Yrkeserfarenhet? Antal år i yrket? 
 
 
Utbildningens utformning 
Hur ser du på din socionomutbildning? 
Blev du väl förberedd på din kommande yrkesverksamhet? 
Vad var viktig kunskap under utbildningen? 
Hur sökte du information under utbildningen? 
Vilka informationskällor använde du under din utbildning? 
 
 
Arbetsuppgifter 
Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Beskriv hur en barnavårdsutredning går till. 
 
 
Informationskällor 
Till vem går du om du står inför ett problem/ny situation i ditt arbete? 
I vilka sammanhang söker du efter ny information? 
Var söker du information i din dagliga yrkesverksamhet? 
Hur skulle du helst vilja söka information? 
Var söker du främst information? 
Vad söker du information om? 
Söker du någon gång efter vetenskaplig kunskap för ditt yrkesutövande? I vilka 
sammanhang? Var söker du då? 
Vilka informationskällor är viktiga för dig för att hålla dig ajour med ditt område? 
Vilka källor använder du/har du tillgång till? 
Dagstidningar 
Tidskrifter 
Databaser 
Internet 
Kollegor 
Handledare 
Kurser/utbildningar 
Konferenser 
 
 
Kunskapssyn 
Vem/vad litar du på när det gäller yrkesrelaterad kunskap? 
Vad gör du när det uppstår en ny situation/problem i ditt arbete?  
Vilken kunskap behöver du i ditt arbete? 
Hur förvärvar du denna kunskap? 
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Yrkesroll  
Hur vill du utvecklas som socialsekreterare? 
Vad behöver du för att utvecklas i din yrkesroll? 
Auktorisering? Hur ser du på det? 
 
 
Arbetsplats  
Beskriv din arbetsplats.  
Hur mycket tror du att din arbetsplats påverkar din informationssökning? 
Kunskapsutveckling? 
Påverkas du av vissa/äldre kollegor med avseende på kunskap och 
informationssökning? På vilket sätt? 
 
 
 
 
 


