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Kunskap, konst och kreativitet - om socialt arbete i prak-
tiken 
Under de senaste åren har socialtjänsten – inte minst individ- och familje-
omsorgen – kritiserats för att man där inte tillämpar vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Jämförelser har gjorts med den evidensbaserade sjukvården och 
kritikerna har menat att socialtjänsten mer borde anamma sjukvårdens sätt 
att använda sig av kunskap. Med kunskap har man i huvudsak menat den 
kunskap vilken man finner genom tillämpande av traditionella vetenskapliga 
metoder .  

Det är framför allt Socialstyrelsen som framfört den mest allvarliga kritiken 
mot socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I debatten har det i stort sett 
inte funnits utrymme för en fördjupad diskussion kring vad kunskap inom 
socialt arbete egentligen är och hur man bäst kan finna den.  

Av denna anledning ville Svenska Kommunförbundet ge en möjlighet för 
några forskare och praktiker att utifrån en delvis annan kunskapssyn och 
utifrån egna erfarenheter av det sociala arbetet lämna sina  bidrag till diskuss-
ionen. 

Resultatet har blivit en skrift med följande rubriker: 

Hur är det ”på riktigt” – om att vetenskapligt undersöka själva helheten (Bo Ene-
roth, docent i sociologi  och forskare vid FoU Skåne ) 

”The Proof is the Performance!” (Pia Hellertz, fil.dr. och lärare inom socionom-
programmet) 

Kunskapens makt eller ordens ? (José Luis Ramirez,fil.dr. i samhällsplanering 
och lärare  vid högskolan i Södertörn) 
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Efter tre månader kan man – efter ett halvår gråter man (Jan Messing, verksam-
hetsledare vid IFO Forum inom Dalarnas forskningsråd) 

Värdeprocesser i social verksamhet – en kritik av modellimporten från näringslivet 
som grund för kunskapsutvecklingen (Jan E Persson och Ulrika Westrup, båda 
verksamma vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. ) 

Kunskapsutveckling i socialt arbete – en nyansering av en ensidig problembild (Lars 
Nordlander, forskningsledare vid Utvecklings- och fältforskningsenheten  
vid Umeå socialtjänst) 

Idégivare och ansvarig för skriftens tillkomst är Gigi Isacsson, verksam inom 
sektionen. 

Skriften kan beställas från Svenska Kommunförbundets Förlag, 
tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40.Pris: 100 kronor, frakt och moms tillkom-
mer. 
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