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• Att arbeta med praktikforskning inbegriper en nära

relation till den praktiska verksamheten. 

• Det handlar om att i planeringen, genomförandet och

spridningen av forskning beakta och inkludera lokalt

samarbete mellan forskare och forskningsmiljöer samt

praktiker och deras verksamhetsmiljöer, att skapa en 

involverande och dialogbaserad forskningsprocess och

att samtidigt validera resultaten av forskningen både

internt, inom ramen för den kollaborativa praktiken och

externt, inom ramen för det vetenskapliga samfundet. 
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Den nära relationen
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Praktikforskning är en 
mötesplats mellan praktik och
forskning, som måste
förhandlas på nytt varje gång
och på varje ställe där den
upprättas, eftersom verkliga
fungerande förändringar kräver
att flera olika intressenter och
aktörer involveras och deltar. 

Centralt inom
praktikforskningen är att
processen förutsätter
förhandling i alla faser i 
forskningsprocessen. 

Betydelsen av att

inkludera dessa olika

synpunkter i 

forskningsprocessen för 

att genom forskning kunna

uppnå mer hållbara

lösningar för praktiken.
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Praktikforskningens inledande

karaktär
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Det som är särskilt viktigt och intressant i praktikforskning är utbytet

av infallsvinklar och kunskap. 

Den kunskap som förhandlingarna resulterar i kommer att ifrågasätta

traditioner och synsätt, både inom praktiken och inom forskning. 

Det innebär en utmaning för samarbetsförmågan eftersom båda

parterna inte enbart kommer att möta de vanliga parterna, utan

också andra parter − med andra intressen. 

Forskningsrelationerna
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• ”Planners need to become an integral part of these

specific, ongoing actor-networks, and co-evolve with

them in order to bend them to more sustainable

futures.” (Boelens & de Roo 2016, 48) 

• ”Those actors who have the capacity and incentive

to invest in their local environment, and doing so, 

moreover for reasons of more or less self-interest.” 

(Boelens 2010, 41).
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Aktör-nätverk och

ledande aktörer
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80 procent av unga i
Helsingfors upplever att
de har god hälsa

En femtedel lider av
någon form av mental 
obalans

Stort fokus ligger på
diagnostisering

De unga har svårt att få
tillgång till mental 
hälsovård och service

Unga och psykisk ohälsa
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• Inom Mathilda Wrede-institutet genomfördes ett tvåårigt 

forskningsprojekt rörande ungdomar och psykisk ohälsa 

2014-2015. Forskningen byggde på ett samarbete mellan 

forskarsocialarbetare, praktiker, servicebrukare samt 

beslutsfattare - en dialog med flera röster.

• Syftet med att involvera flera aktörer handlar om att 

utvidga perspektiven och genom en bredare förståelse för 

forskningstemat kunna utveckla praktiken.

• Sammanlagt intervjuades 40 (n=40) professionella och 32 

(n=32) ungdomar. 
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Ett exempel på en aktörsrelaterad

forskningsprocess: Ungdomar och

psykisk ohälsa
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• I enlighet med Flyvbjergs (2001) pragmatiska definition av 
vetenskapen om det konkreta (the science of the 
concrete), har den aktörsrelaterade forskningsprocessen 
krävt att komma så nära det fenomen som studeras som 
möjligt. 

• Detta har inneburit att forskarsocialarbetarna vid Mathilda 
Wrede-institutet skapat forskningsrelationer till fältet, med 
strävan att undersöka praktisk verksamhet och kunskap i 
vardagssituationer. 

• Eftersom de två centrala perspektiven i studien utgörs av 
professionella praktiker och servicebrukare etablerades 
relationer i huvudsak till dessa två grupper.
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Ett exempel på en aktörsrelaterad

forskningsprocess: Ungdomar och

psykisk ohälsa
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Ett exempel på en aktörsrelaterad

forskningsprocess: Ungdomar och

psykisk ohälsa
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Utveckling av mångprofessionellt arbete och 

servicebrukarmedverkan genom relationer -

processen
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• I och med att forskarsocialarbetarna hade kontakt med 
professionella och brukare, skapades möjligheter att 
utveckla konkreta åtgärder i det praktiska arbetet där de 
ungas perspektiv och behov beaktades. 

• Man kan tolka forskarsocialarbetarnas roll som 
förmedlare, som kan anses vara av en sådan karaktär att 
de får andra att göra någonting oväntat.

• Ett exempel på något oväntat var självorganiseringen som 
uppstod mellan de olika parterna.  

• De professionellas intresse för ungdomarnas syn på
frågor om psykisk ohälsa, bemötande och delaktighet
visade sig ha en effekt av empowerment på ungdomarna, 
vilket ledde till ökat intresse och engagemang.
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Vad hände när perspektiven möttes?
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”Det kändes bra när professionella ville höra våra synpunkter

och funderingar. Jag tyckte det kändes bra att jobba med

professionella och märka att de verkligen bryr sig om vad vi unga

har att säga. Jag hade ingen aning om hur betydelsefull gruppen

skulle komma att bli för mig. Vi har kommit varandra väldigt nära

och går inte att beskriva det stöd jag har fått av gruppen. Jag

tycker det är jättebra att ungdomar får vara med och påverka och

blir hörda i samhället eftersom det också engagerar oss unga

mera. För känslan av delaktighet är viktig.” Flicka, 18 år
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• Ökad kunskap och förståelse för samarbetsparternas arbete, 
ansvarsområden och arbetsuppgifter

• Den information om brister i servicesystemet som 
förmedlades av ungdomarna i samforskningsgruppen 
upplevdes som värdefull både för det gemensamma 
utvecklingsuppdraget och för enskilda aktörers personliga 
professionella utveckling

• Svagheter som rapporterades utgjordes av den tidsbrist som 
de professionella upplevde i sitt arbete och av arbetsgivarnas 
oförståelse för utvecklingsarbetets tidsanvändning. 

• Enskilda professionella uppgav att de saknar mandat att 
påverka och förändra strukturer och arbetsmodeller utan 
förankring hos ledningen. Det här visar på betydelsen av att 
uppmärksamma frågor om förankring i tillräcklig grad under 
processen. 
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Sammanfattningsvis
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Tack!
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