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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen har formen av en vetenskapliga essä. Den undersöker och reflekterar över 

den praktiska kunskapen samt vilken betydelse reflektion har hos chefer inom den sociala 

välfärden. Utgångspunkten är berättelser från min egen erfarenhet av olika chefsuppdrag, som 

diskuteras och prövas mot teorier om kunskapsformer. Essän ger en bakgrund och ett 

sammanhang genom forskningsstudier om ledarskap respektive reflektion. De centrala teman 

som utforskas är omdöme, förståelse, personligt ansvar och reflektion. Teorierna som används 

för diskussion och reflektion är sådana som fokuserar på den form av kunskap som visar sig i 

handling, huvudsakligen från filosoferna Aristoteles, Kjell S. Johannessen, John Dewey, Hans-

Georg Gadamer, Ludwig Wittgenstein, Simone de Beauvoir och Donald Schön. Essän visar 

exempel på hur den praktiska kunskapen hos chefer i välfärden kan förstås och hur reflektion 

är ett betydelsefullt moment och en förutsättning för utveckling av kunskap. 

Nyckelord 
Chefsroll, ledarskap, social välfärd, praktisk kunskap, omdöme, förståelse, pesonligt ansvar 

reflektion, utveckling. 

Abstract 
 
Manager in social welfare – practical knowledge and reflection 
 
This essay has the form of a scientific essay. It explores and reflects on the practical knowledge 

and the importance of reflection for managers in the social welfare. The starting point is stories 

from my own experience of various managerial assignments, which are discussed and tested 

with theories about different kind of knowledge. The essay describes a background and gives a 

context with the help of scientific studies on leadership and reflection. The central themes that 

are explored in the essay are wisdom, understanding, individual responsibility and reflection. 

The theories used are focusing on the type of knowledge that manifests itself in action. They 

origin from the philosophers Aristotle, Kjell S. Johannessen, John Dewey, Hans-Georg 

Gadamer, Ludwig Wittgenstein, Simone de Beauvoir and Donald Schön. This essay gives 

examples of how the practical knowledge that managers in welfare sector uses can be 

understood and how reflection is an important part and a prerequisite for the development of 

knowledge. 

Keywords 
Manager, leadership, social welfare services, practical knowledge, wisdom, understanding, 

individual responsibility, reflection, development. 
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Berättelser ur min chefserfarenhet 
 
Stödja och utveckla 
 
I korridoren noterar jag de gamla tavlorna på väggen. Betyder det att Anders inte kontaktat 

Stadsmuseet för att få dem utbytta, som han åtagit sig? Ska jag påminna honom eller bara låta 

dem hänga där de hänger, mörka och trista? Jag känner hur min kropp tyngs ner när jag går i 

den slitna korridoren, liksom hela vårt socialkontor andas den dysterhet. Vi borde inte ta emot 

människor i en sådan miljö. Så stänger jag av tankarna och känslorna kring miljön, tavlorna och 

Anders. Fokuserar på det stundande mötet. 

 
Jag knackar på den redan öppna dörren och frågar Kamilla om det är okey att jag kommer in. 

Hon nickar jakande och jag stänger dörren om oss. Den ena besöksstolen drar jag med mig till 

hörnet av skrivbordet, så vi sitter snett emot varandra med bara lite skrivbord emellan oss, 

kollegieblocket lägger jag i knät. Pappershögarna på skrivbordet och framför datorn, känns lite 

malplacerade i Kamillas rum. Hon själv utstrålar ordning. Rummet är kalt och opersonligt, inte 

så inbott. En snabb fråga far genom mitt huvud – undrar om Kamilla kommer att göra rummet 

mera personligt? Innan vårt möte har jag funderat igenom vad jag vill att samtalet ska innehålla, 

nu är min koncentration helt på Kamilla. Hon har bara arbetat några månader, sedan jag 

anställde henne och jag vill att hon ska känna sig välkommen. Jag vill visa genom mitt sätt att 

agera både rumsligt, kroppsligt och med vad jag säger att hon har stöd av både mig och sina 

kollegor, att hon ska få tid att bli trygg i sin roll och få möjlighet att lära sig arbetet. Jag har 

känt att hon är lite spänd inför mötena med mig och därför har jag föreslagit att vi har vårt 

veckosamtal hos henne, på hennes hemmaplan. Kamilla är fortfarande ung och ny som 

socialarbetare, har bara arbetat något år efter utbildningen. Under de månader som gått har jag 

observerat att Kamilla är mycket noggrann och att hon har god kunskap om lagstiftning och 

riktlinjer. Jag har lagt märke till att hon blir formell i mötet med familjer och andra, vilket kan 

bero på att hon är blyg, fortfarande relativt ny och osäker, eller det kan bero på hennes 

personlighet, eller också kan det bero på något helt annat. Jag behöver lära känna henne och 

försiktigt utforska hur jag kan stödja henne med min kunskap så hon kan utvecklas. 

 
I mötet börjar jag med att fråga hur Kamilla har det, så frågar jag vad hon vill ta upp i vårt 

samtal. Kamilla har några frågor kring en familj som hon utreder och kring kontakten med 

förskolan där det aktuella barnet går. Vår grupp ansvarar för barn, unga och familjer i vårt 

geografiska område, tungt socialt belastat och med många familjer som har det svårt eller som 
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inte fungerar. Mamman i familjen vill inte ha några hembesök. Kamilla menar att hon behöver 

få träffa både mamman, det aktuella barnet och syskonen i hemmet för att se hur de har det, hur 

samspelet fungerar när de är där. När det gäller förskolepersonalen så har de uppgivit att de är 

oroliga för den treåriga pojken som nästan inte pratar alls, som fortfarande har blöjor och som 

inte intresserar sig för lek. Men personalen på förskolan är oroliga för att vara de som anmält, 

de vill inte skada sin relation till mamman. Vi diskuterar olika ställen att möta familjen. Att 

träffa mamman hos oss på socialkontoret är sällan ett bra alternativ. Vilka andra platser finns 

där mamman och barnen känner sig tryggast. Kanske på förskolan eller på den samlingslokal 

som finns i området. Kan förskolepersonalen tänka sig en sådan lösning? Jag väljer att inte 

komma med förslag eller lösningar, använder öppna frågor och låter våra tankar mötas för att 

utforska tillsammans. Det är viktigt att Kamilla undersöker hur hon tänker och känner inför 

familjen. Vilken information har hon om mamman och barnen? Vad får hon för känsla när hon 

träffat mamman? Hur känner hon inför barnen? Vad händer i Kamillas kropp när hon träffar 

familjen, blir hon orolig, stel, varm eller hur känns det? Kopplingen mellan tanke, känsla och 

handling är grundläggande för yrkeskunskapen hos socialarbetare. Det är en kunskap som måste 

tränas och förfinas genom hela yrkeslivet. Jag i min tur är observant på hur jag och min kropp 

reagerar inför Kamillas berättelse och sättet hon berättar. Vi handskas med parallellprocesser i 

vårt möte med människor och vi lär oss genom att lyssna till de signaler som vår egen kropp 

ger oss.1 Någonting känns osäkert i mig, ett vagt surrande i magtrakten, som ger mig anledning 

att fundera. Har Kamilla lyckats möta den här mamman, eller har hon enbart sett personen som 

ska utredas? Jag vill förstå vilken bild Kamilla har skapat sig av familjen, men jag vill också få 

henne att fördjupa sin bild av mamman och barnen, att se dem som personer med styrkor och 

svagheter. Själv behöver jag skapa mig en bild av mamman och barnen, för att förstå vilka 

beslut som jag kanske behöver ta. Jag har ett övergripande ansvar för de utredningar vi gör. 

Kamilla kommer fram till hon ska prata med personalen på förskolan och föreslå ett möte med 

mamman på förskolan. Jag stödjer henne i den tanken. Vi kommer överens om att hon ska 

genomföra mötet tillsammans med Astrid, sin mentor, en av socialarbetare i gruppen som har 

lång erfarenhet. 

 

 
1 Parallellprocesser är ett begrepp som används för att inom handledning och psykoterapi beskriva den likhet 
som finns det som sker mellan handledare-terapeut och i terapeut-patient relationen. Processerna äger rum 
jämsides i tid och rum, samt påverkar varandra. Se Psykologiguiden, 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=parallellprocess (hämtad 2019-04-01) 
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Jag för anteckningar för att jag ska komma ihåg vad vi pratat om och vad jag ska följa upp vid 

nästa samtal. Jag gör inga noteringar om mina känslor och funderingar inför Kamillas sätt att 

möta familjen, de finns ändå kvar i kroppen. Innan vi avslutar mötet så säger jag till Kamilla 

att hon kan ”ta tag i mig” om hon behöver prata mera om detta redan innan vårt nästa 

veckomöte. Under de minuter det tar att förflytta mig släpper jag koncentrationen, tankarna får 

löpa fritt och kroppen får vila. Jag låter mötet och det vi pratat om processas, sjunka in och 

lägga sig tillrätta som en pusselbit. Tillbaka i mitt rum gör jag några extra anteckningar innan 

jag gör mig klar att gå in i nästa möte. 

 

Skapa strategier och bereda väg för nya idéer 
 

Pedagogerna och jag sitter i vårt bibliotek, ett ombonat rum med stora fönster ut mot vattnet. 

Vad glad jag är att vi lyckades kämpa oss till de här fina lokalerna! Det är framför allt 

pedagogerna som använder rummet och här finns allt från de traditionella blädderblocken och 

projektorn med sin tillhörande filmduk, till en del arbetsredskap som pedagogerna tar med sig 

ut på sina besök till skolorna och förskolorna. Jag förundras över alla finurliga saker de 

använder som inspirerar till lek och samtal. Här finns dockor och troll av olika slag och 

fantasifigurer som jag inte känner igen. Färgkritor, burkar med färg, penslar och papper trängs 

med sagoböckerna. Jag är chef för läs- och talpedagogerna och vi träffas regelbundet för att 

diskutera och följa upp hur arbetet fortskrider och på vilket sätt de behöver mig. Alma och Britt-

Marie är läspedagoger, specialutbildade på det institut som tidigare fanns i vår stad. Karin, 

Gunnel och Annika är talpedagoger. Karin och Gunnel är verksamma sedan många år, medan 

Annika nyss har gått den nya specialpedagogiska utbildningen. Alla är kloka personer med stort 

engagemang att hjälpa barn. Eftersom jag är nyfiken så frågar jag mycket om hur deras arbete 

går till när de är i skolor och förskolor; vad gör de praktiskt tillsammans med barnen eller med 

lärarna?  De berättar gärna och det känns som om de har en oändlig kunskapskälla att ösa ur. 

Jag får lära mig mycket. Idag, som vid andra möten pratar vi om hur de ska fördela sin tid. 

Alma och Britt-Marie återkommer till temat att de möter lärare ute i verksamheterna som inte 

vet hur de ska lära barnen att läsa. Alma och Britt-Marie vill prioritera tid att starta utbildnings- 

och handledningsgrupper där lärare bjuds in till oss. Då kan de visa praktiskt hur hantverket ska 

göras. ”Det räcker inte att prata, man måste visa, inte bara en gång, utan flera gånger”, säger 

de. Det är den typ av arbete som i längden gynnar flest barn, som ger flest ringar på vattnet. Vi 

har stor efterfrågan på att hjälpa till med utredningar gällande enskilda barn. Vi har 

akututryckningar, där rektorerna vill ha hjälp att ta hand om en hel grupp för att läraren sviktar. 
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Det finns ett oändligt behov av läspedagogernas kunskap. Jag ger dem mitt stöd i att planera 

och starta upp två grupper omgående, samtidigt som jag vet att det här kommer vi att få kritik 

för av missnöjda rektorer och andra skolledare. Vi vet att vi också behöver möta upp efterfrågan 

av akuta insatser. Det blir min uppgift att förklara den långsiktiga vinsten av att prioritera 

kunskapsbyggande med lärarna och på så sätt bana väg för läspedagogernas arbete. 

 
Talpedagogerna vill helst vara med i förskolan och lära förskolepersonalen hur de tränar de små 

barnen att prata, hur de upptäcker eventuella fysiska hinder och hur de i så fall kan gå vidare. 

Annika berättar att på utbildningen får man inte lära sig hantverket som talpedagog, det vill hon 

lära sig nu av sina äldre kollegor. Karin har kunskap om en metod för förskolepersonalen som 

innebär att arbeta med regelbundna talgrupper i förskolan. Metoden, som följts upp visade 

förbättringar hos barngrupperna när det gällde att prata rent, att använda och förstå ord. Gunnel 

vill införa en screeningmetod i förskolan för att tidigt kunna upptäcka fysiska eller andra hinder 

för talutveckling. Barn med särskilda svårigheter behöver tidigt få hjälp, men nyare teorier om 

att barn ska utvecklas i sin egen takt gör att förskolepersonalen ibland inte riktigt ser de barn 

som har behov av speciellt stöd. Talpedagogerna vill att vi ska lägga fram förslag till 

utbildningskontoret om att få extra pengar för att kunna införa de båda metoderna. Jag lyssnar, 

vi funderar tillsammans och kommer överens om att föreslå två olika utvecklingsprojekt. De 

skriver fram en projektplan för respektive metod och sedan går vi igenom den tillsammans på 

vårt nästa möte. Min uppgift är att lyfta frågan på lednings-gruppen där jag deltar och se till att 

vi får tid för att berätta mera om projekten. När jag går från vårt möte känner jag en oro och 

befarar att idéerna har svårt att få genomslag. Akuta insatser från talpedagogerna behövs på 

liknande vis som från läspedagogerna. I enlighet med teorierna om att barn ska få utvecklas i 

sin egen takt finns skeptiska röster i ledningen mot att bedöma barn. Men min oro hindrar inte 

att vi ska göra allt för att försöka driva det vi tror på. Jag förlitar mig på de erfarna pedagogernas 

kunskaper och jag själv tror starkt på tankar om det förebyggande arbetet. Jag ska göra vad jag 

kan för att bana väg för deras arbete. 

 

Företräda och göra ställningstaganden 
 
Måndag eftermiddag och ledningsgrupp som vanligt. På vägen genom korridorerna till 

sammanträdesrummet noterar jag en vag olustkänsla i magen. Hur blir dagens möte? Jag är 

förberedd på att mötet kanske inte kommer att innehålla det som planerats och skickats ut i 

dagordningen och inte heller blir vad jag behöver få ut av det. Vi chefer och stabspersoner 

droppar in, pratandes i telefonen eller i något fall med varandra. Alla är fullt upptagna med 
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något och vi hälsar på varandra, lite ”en passant”. Jag ögnar igenom dagordningen som är lång 

och med blandat innehåll. IT-strategen vill diskutera de senaste frågorna som kommit upp i 

samband med upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem. Ekonomen ska redogöra för 

budgetläget, som hon gör en gång i månaden. Verksamheter som har ett underskott måste 

reglera det omgående. Min chef, alltid involverad i en mail- eller sms-konversation, kommer 

in, sätter sig, suckar och kommenterar att någon av politikerna vill ha underlag för en diskussion 

i fullmäktige om hemtjänst, helst genast. En diskussion förs om vilken tjänsteman som snabbt 

kan ta fram det önskade materialet. Min chef, som leder mötet går igenom dagordningen och 

flera av mötesdeltagare vill lägga till nya, akuta punkter. Något har hänt på ett äldreboende som 

gör att en Lex Sarah utredning har startats och ett pressmeddelande måste ut under 

eftermiddagen.2 Hur ska det formuleras korrekt men inte utlämnande? Kommunikatören vill ha 

besked.  

 
Min chef konstaterar att vi inte hinner allt på dagordningen och slänger ut frågan om vad som 

kan vänta tills nästa möte. Jag är förberedd på vad som händer när han tittar på mig och säger:  

- Visst kan vi vänta med dina punkter till nästa möte, det är väl inte akut eller hur? 

- Inte akut, svarar jag, men vi behöver diskutera frågorna och fatta beslut för att min grupp 

ska kunna gå vidare med arbetet.  

- Ja, men vi får lägga de punkterna sist och ser om vi hinner med det idag då, säger han 

och börjar raskt gå igång med den första punkten.  

Min uppfattning är att det mesta i mötet som karaktäriseras akut inte är akut. I alla fall inte för 

förvaltningens ledningsgrupp. Mina frågor på dagordningen som handlar om kunskaps-

utveckling blir sällan akuta, men utan ledningsgruppens diskussion och beslut kommer jag inte 

vidare. Den första punkten är en redovisning av resultat från den kompetensanalys vi tidigare 

gjort tillsammans med samtliga chefer. Bland annat har det framkommit att organisationen 

behöver bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som medarbetarna och brukare har. Det är en 

viktig fråga och ledningsgruppen behöver göra prioriteringar när det gäller nya satsningar på 

kompetensutveckling. Den andra punkten som ledningsgruppen behöver ta ställning till är en 

ny strategi för hur undersköterskor ska kunna delta i reflekterande samtalsgrupper som en del 

av sitt arbete. De undersköterskor som utbildats till samtalsledare räcker inte till och ledningen 

behöver ta ställning till en ny satsning att utbilda och träna nya personer. Reflektionsgrupper 

 
2 Lex Sarah – anmälan om missförhållanden inom socialtjänsten, se Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-5 (hämtad 2019-02-19) 
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har visat sig bli en metod att fördjupa samtal om etiska dilemman ute i verksamheten. 

Medarbetarna reflekterar kring bemötande och utvecklas professionellt.  

 
Genom det fyra timmar långa mötet kommer ständigt nya frågor upp och i många fall handlar 

de om det operativa arbetet ute i verksamheterna. I mitt inre undrar jag om det verkligen kan 

vara meningen att vi ska ägna tid åt hur arbetsscheman ska läggas? Vid kaffepausen är det 

tydligt att vi inte kommer att hinna fram till mina punkter idag. Jag funderar på vad jag 

egentligen gör där? Ska jag resa mig och gå, eller fortsätta att delta i övriga diskussioner och 

trots allt försöka bidra med min kunskap, eventuellt kunna lyfta in mina frågor? Jag väljer att 

sitta kvar, tänker att jag representerar strategiskt viktiga frågor och behöver finnas med, även 

om de inte prioriteras av de ledande tjänstemännen. Min frustration är stor och när mötet 

avslutas, går jag ännu en måndag hem med funderingar på vad jag kan göra ytterligare för att 

synliggöra behovet av eftertanke och reflektion. Hur kan vi utveckla kunskap i socialtjänsten 

när alla de praktiska frågor som anses akuta behandlas först? Återupprepat har jag diskuterat 

detta med min chef och på planeringsdagar har vi beslutat att ledningsgruppen ska prioritera 

strategiska och övergripande frågor. Vi har slagit fast att kunskapsutveckling är en av 

socialtjänstens viktigaste utmaningar, men ändå blir det de operativa frågorna som prioriteras 

på våra veckomöten.  

 

Reflektionens kraft 
 
Vägen är krokig och kräver uppmärksamhet, men under den en och en halv timma långa 

bilfärden funderar jag på vad Eva och jag pratat om förra gången. Många tankar går genom mitt 

huvud och den grå granskogen lämnar mig oberörd. Eva, organisationskonsult och min 

handledare, möter mig i foajén. Hon har nyinköpta bullar i påse och vi hämtar kaffe i en 

automat. Under promenaden till och från kaffeautomaten småpratar vi om allt det där 

vardagliga, som gör att man känner sig bekväm i samvaron utan att det blir konstlat, lite väder 

och vind, men också lite personligt, hur vi haft det på den senaste resan, hur barnen mår och 

om förkylningen gått över. Eva är en person med stor värme och omtanke, men också med en 

tydlig integritet och professionalitet. Jag känner mig lugn och trygg i hennes sällskap. 

 
Vi sitter mittemot varandra på hennes kontor. Eva öppnar samtalet med att fråga mig vad jag 

funderat på sedan vårt förra möte, vad jag gått vidare med och vilka beslut jag tagit utifrån vårt 

tidigare resonemang. Jag berättar om de senaste händelserna i sönderdelandet av min 

arbetsgrupp och nedläggningen av verksamheten jag byggde upp för fem år sen. Eva nickar 



 

 10 

ibland, skriver några punkter på sitt anteckningsblock. Nästa steg är att hon frågar mig vilka 

punkter jag vill ta upp idag i vårt samtal och vi prioriterar tillsammans. Den här inledningen 

följer det som jag varit med om när jag fått handledning tidigare och är ett bekant sätt för mig 

att arbeta med reflektion i handledning. Redan i bilen och under veckan innan har jag funderat 

på vad som sagts senast i handledningen, vad jag vill återberätta av min vardag och vad som är 

viktigt för mig i nästa steg, en slags inre dialog mellan Eva och mig själv i mellantiden.  

 
Eva ritar och skriver på blädderblock. Hon ber mig att också skriva eller rita, placera olika 

punkter med tänkbara scenarion på olika ställen i bilden. Visualiseringen innebär att mänskliga 

relationer, fenomen, frågor eller problem relaterar till varandra och blir tydligare. Jag kan få 

syn på olika vägar jag skulle kunna välja när jag ska hantera min komplicerade arbetssituation. 

Jag behöver inte ta ställning till vad jag anser är bäst och jag fattar jag inga beslut. Det viktiga 

är själva reflektionen och processandet. Vi vänder och vrider på frågor för att återkomma till 

vad som är möjligt för mig att åstadkomma, vad som är rimligt i min chefsroll och vad som inte 

är mitt ansvar. Eva ger mig hemläxor, att skriva om olika framtidsscenarier eller att intervjua 

personer som kan tillföra något som hjälper mig framåt. Idag övar jag att ställa frågor till min 

chef, att resonera balanserande i den tänkta situationen som är känslomässigt svår för mig att 

hantera. Vi avslutar med att tillsammans sammanfatta vad vi resonerat om.  Eva skriver sen 

korta minnesanteckningar som hon skickar mig, eller jag blir ombedd att skriva ner de viktigaste 

punkterna vi diskuterat. När vi skiljs åt efter cirka en och en halv timma och jag sätter mig i 

bilen för att åka hem är jag trött, många tankar och känslor finns inuti mig, jag känner mig 

omtumlad, till och med upprörd.  Det Eva fått mig att se är delvis utmanande för min bild av 

situationen och mitt eget agerande. Med hennes hjälp har jag utforskat nya idéer och prövat nya 

handlingssätt. Det är en smärtsam process som också ger mig styrka i mitt fortsatta arbete. 

Mötena med Eva är mitt andningshål och samtidigt en utmaning. 

 
 

Sammanhang och omvärld  
 
Min erfarenhet genom att länge ha arbetat inom den sociala välfärden är att det är svårt, för att 

inte säga omöjligt, att utveckla och genomföra förändringar i verksamheter om inte de nära 

cheferna aktivt stödjer och idogt arbetar med utvecklingsprocesser i vardagen.3 Cheferna har 

 
3 Begreppen välfärd och social välfärd används i olika sammanhang och kan inbegripa olika delar av samhällets 
tjänster till invånarna. För begreppet välfärd se Nationalencyklopedin, välfärd. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärd (hämtad 2019-05-19), se forts. fotnot s. 11. 
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en nyckelposition i att främja viljan och förmågan att använda den kunskap som finns hos 

medarbetare och inte minst hos de invånare som verksamheten riktas till. Cheferna har också 

en nyckelroll i att främja inhämtandet av ny kunskap. Medarbetarnas iver och vilja till 

utveckling stoppas lätt av en chef som inte vill, kan eller förmår att släppa fram idéer. Jag och 

mina medarbetare har många gånger haft anledning att fundera över hur betydelsefull 

chefsrollen är och hur olika den utövas av olika personer.  

 
Personer som väljer att bli chefer inom den sociala välfärden kan ha olika bakgrund och 

skiftande teoretiska kunskaper som påverkar hur man tar sig an chefsrollen. När jag själv gjorde 

min socionomutbildning under 1970-talet, var tiden präglad av samhällsengagemang och 

ifrågasättande av givna strukturer. Vardagen på universitetet och i samhället innehöll 

demonstrationer och slagord. De åren lärde mig att en gemensam tro på förändring och 

utveckling ger kraft att verkligen göra skillnad. Mina första tolv år som socialarbetare ägnade 

jag mig åt ett brett spektrum av socialt arbete, från missbruksvård till familjerådgivning. Genom 

ett års studier och socialt arbete i USA tillsammans med socialarbetare från hela världen, fick 

jag verkligen ompröva mina svenska idéer om socialt arbete. Knappt hemkommen tog jag mig 

an mitt första chefsuppdrag. Under några år var jag ansvarig för en grupp socialsekreterare på 

ett socialkontor, där vi arbetade med barn, ungdomar och familjer i ett så kallat tungt 

bostadsområde. Föräldraskap och ytterligare ett par år utomlands i Italien gav mig djupa 

personliga erfarenheter. Tillbaka i yrkeslivet var jag drygt tio år chef för psykosociala och 

pedagogiska stödfunktioner inom förskola och skola. Den tiden lärde mig mycket om skolans 

betydelse för lusten och viljan att lära och utvecklas. Då kom jag i kontakt med begreppet tyst 

kunskap och började ta del av forskningen kring praktisk yrkeskunskap som fanns på Kungliga 

Tekniska Högskolan.4 Vid samma tid uppmärksammades alltmer bristen på evidensbaserad 

kunskap i socialt arbete.5 I Sverige fördes en polariserad debatt mellan förespråkare för stora 

randomiserade studier i socialt arbete och de som menade att socialt arbete inte låter sig mätas 

och bedömas i sådana mått och att värdet i socialt arbete uppstår i mötet mellan individer.6 Jag 

 
I social välfärd inbegriper jag här de verksamheter som oftast räknas dit och som regleras genom 
socialtjänstlagen med näraliggande lagar. Se Socialdepartementets uppdrag, https://www.regeringen.se/sveriges-
regering/socialdepartementet/ (hämtat 2019-03-05). Här inbegriper jag även skolverksamhet, reglerat genom 
skollagarna. Se Utbildningsdepartementets uppdrag, https://www.regeringen.se/sveriges-
regering/utbildningsdepartementet/ (hämtat 2019-05-17). 
4 Dåvarande Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  
5 Evidensbaserad kunskap, se Psykologiguiden 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=evidensbaserad (hämtat 2019-05-17). 
6 Många var inblandade i debatten, en av företrädarna för randomiserade studier var Karin Tengvald, dåvarande 
generaldirektör för Socialstyrelsen. En av företrädarna för den motsatta ståndpunkten var Sven-Axel Månsson, 
dåvarande professor i socialt arbete vid Malmö Högskola.  
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skulle vilja påstå att det under de åren pågick ett paradigmskifte inom socialt arbete som 

påverkade alla professionella inom området. När jag sedan varit chef under tolv år för en 

forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den sociala välfärden har uppdraget varit att 

stödja och uppmuntra socialtjänstens basverksamheter att använda evidensbaserad kunskap. 

Med olika arbetssätt och metoder skulle vi initiera och utveckla former för att ta in ny kunskap 

i de sociala verksamheterna, men även att stödja och utveckla former för att ta till vara den 

erfarenhetsbaserade kunskapen hos medarbetare och brukare. Verksamheten i den sociala 

välfärden är kunskapsberoende och utvecklas genom den sammantagna kunskapen som finns 

hos medarbetare, brukare och chefer. Evidensbaserad praktik har som övergripande syftet att 

stärka kvalitén i service och stöd till invånare i kommunerna.7  

 
I den här uppsatsen fokuserar jag på min roll och min yrkeskunskap som chefskap. Jag ser 

chefskap och ledarskap synonymt, vilket innebär att jag påstår att jag inte kan vara chef utan 

att leda, att som chef måste jag förhålla mig till och ta mig an ett ledarskap. En sådan hållning 

är dock inte självklar. I litteraturen och forskningen görs det ofta åtskillnad mellan ledarskap 

(leadership) och chefskap (management). Ledarskap är ett betydligt vidare begrepp och har ett 

oftast positivt laddat fokus medan chefskap ofta ger en bild av en administrativ roll med fokus 

på makt och regler.8 Om ledarskapet bygger på en god känslomässig relation mellan den som 

leder och de personer eller den grupp som leds, ger det förtroende, tillit och trygghet vilket är 

en förutsättning för utveckling.9 

 
I studier gjorda vid Karolinska institutet, Stockholm har forskare följt flera olika 

hälsofrämjande förändringsprocesser i olika organisationer.10 Forskarna såg att när chefen visar 

engagemang, uppmuntrar, stödjer, utmanar och coachar sina medarbetare, så ökade 

medarbetarnas förtroende för förändringsprojekten och även deras motivation och hälsa på 

längre sikt.11 I sin forskning undersökte de även chefernas förutsättningar och konstaterade att 

motstridiga krav och kraven på produktion kan göra att cheferna tvingas välja bort 

utvecklingsarbete.12 Jag ser det som att utmaningen som chef är att känna in och förstå när det 

 
7 Evidensbaserad praktik, se Kunskapsguiden https://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx (hämtat 
2019-05-17). 
8 Mats Alvesson & Martin Blom & Stefan Svenningsson, Reflexivt ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 2017),  
  s. 14-16. 
9 Anna Gerge, ”Handledning som skydd för konstruktivt arbete” i Med empatin bevarad - Varför handledning är 
nödvändig, (red. Anna Gerge), (Stockholm: Insidan, 2010) s. 32.  
10 Robert Lundmark, Making or breaking organizational interventions: The role of leadership. 
Doktorsavhandling (Stockholm, Karolinska Institutet, 2018), s. 62-64 
11 Lundmark, 2018, s. 62-64. 
12 Lundmark, 2018, s. 62-64. 
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krävs stöd, strategier som möjliggör för medarbetare att utveckla idéer, eller när det krävs tydlig 

styrning och beslut. Vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet har två forskare 

följt ett förändringsarbete vid två kontor inom Försäkringskassan.13 Förändringen innebar att 

medarbetare gavs större möjlighet att fatta självständiga beslut utan detaljstyrning från 

cheferna. Medarbetarnas ovana vid att ta initiativ och fatta egna beslut skapade oro och 

förväntningar fanns på att någon utanför gruppen skulle gripa in i situationer. Så småningom 

ökade dock självständigheten och förmågan att ta egna initiativ. Chefernas utmaning var att inte 

styra och fatta beslut eller på annat sätt gå in aktivt i de problemlösande situationerna. Forskarna 

menar att de många åren av New Public Management, NPM, med målstyrning och siffror, 

underminerat tilltron till professionalism och medarbetares egen förmåga. Cheferna är en del 

av ett kontrollsystem. Slutsatsen de drar är att cheferna och annan stabspersonal är det största 

hindret för en mer tillitsbaserad organisation och styrning. 

 
I en studie från 2016 presenterad i tidskriften ”Social World Education” beskriver professor W. 

Patrick Sullivan, Indiana University, hur ledarskap i socialt arbete i mycket liten utsträckning 

har lyfts fram i utvecklingen av kunskapsfältet socialt arbete.14 Han gör en historisk genomgång 

och konstaterar att socialt arbete är ett ungt verksamhets- och kunskapsfält, med rötter i 

välfärdsarbete som ett idéburet och altruistiskt kall, där i huvudsak kvinnor varit aktiva. När det 

sociala arbetet utvecklades, framför allt under efterkrigstiden, hämtades chefer och ledare oftast 

från andra verksamhetsfält. Först under 1960-talet med den framväxande öppna mentalvården, 

blev det vanligare att socialarbetare intog chefspositioner. Fokus lyftes till klienterna/brukarna 

och individernas rätt att bestämma och delta i det som rörde dem själva. Under samma tidsepok 

växte organisations- och ledarteorier fram som förespråkade delaktighet för medarbetare i 

beslutsprocesser som en väg att engagera och förbättra arbetsresultat genom att arbeta mot det 

gemensamma goda, en vision. Här fanns likheter med socialt arbete som en idé- och 

värdebaserad verksamhet, konstaterar Sullivan. I socialt arbete finns dock speciella 

förutsättningar och begränsningar, som har att göra med samhällets utveckling, ekonomiska 

och politiska förändringar. De senaste årtiondenas förändringar med en större individualisering 

av problem, ett större fokus på snabba resultat och mätbarhet, samt ett ökat ekonomiskt tryck 

på den sociala välfärden har fått som resultat att vi förlorat fokus på de grundläggande idéerna 

 
13 Martin Fransson & Johan Quist, Fri som en fågel – en studie av återprofessionalisering inom 
Försäkringskassan, (Karlstad: Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet, 2018), s. 3-5.  
14  W. Patrick Sullivan “Leadership in Social Work: Where Are We?”, Journal of Social Work Education, 
52:sup1, (2016) s. 51-61.  
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för socialt arbete, nämligen det bästa för individerna och medborgarna. Chefer inom socialt 

arbete har därmed andra krav på sitt ledarskap än tidigare. Sullivan menar att det sociala arbetets 

chefer och ledare behöver hålla kvar brukar- och klient fokus även i tider av målstyrning och 

nedskärningar. Han förespråkar ett ledarskap, där det goda och det verksamma för användarna 

av tjänster och service som den sociala välfärden ger ska vara den främsta drivkraften. Utifrån 

mina egna erfarenheter instämmer jag med Sullivan. Socialt arbete behöver chefer med starkt 

socialt patos. Den egna erfarenheten av socialt arbete, av möten med människor som välfärden 

finns till för är en kunskap en chef behöver ha. Socialt arbete behöver chefer med en egen etisk 

kompass, det vill säga ha omdömesförmåga att värdera, välja fokus och att prioritera i det 

enskilda såväl som i det allmänna. Sullivan argumenterar för ett närmare samarbete med de 

människor som den sociala välfärden är till för, med andra ord medborgarna. Det innebär också 

att mer aktivt involvera de personer/brukarna som tar del av välfärdstjänsterna. Slutligen 

diskuterar Sullivan hur ledarskap inom social välfärd ska kunna fungera i ett samhälle i snabb 

förändring och ha en öppenhet för nya utmaningar. Han menar att redan utbildningarna kan 

rusta studenterna och de blivande socialarbetarna och deras chefer. Jag menar att det är möjligt 

att förbereda och lägga en grund i utbildningarna, men att chefskap i meningen ledarskap och 

att kunna leda i förändring är något som behöver tränas och utvecklas över tid. Maria 

Hammarén skriver att yrkeskunskap inbegriper både professionell och personlig utveckling, ett 

yrkeskunnande byggt på erfarenhet och reflektion.15 

 

Vad sker när det gäller chefers yrkeskunnande? Stora satsningar har gjorts under lång tid på 

ledarskapsutbildningar.16 I en metaanalys gjord av flera forskare i USA, där de sammanställt 

resultat från tidigare studier som fokuserat på att förstå värdet av ledarskapsutbildningar visade 

det sig att praktiskt lärande ger bättre effekt än föreläsningar.17 Den personliga kontakten, det 

personliga mötet är viktigt. Utbildningen behöver vara anpassad för individens och 

verksamhetens behov och förläggas utspritt över tid. När det gäller chefer och reflektion finns 

inte mycket forskning. Jag har hittat en större randomiserad forskningsstudie från Karolinska 

Institutet, "A randomized study of leadership interventions for healthcare managers", som 

genomfördes med deltagande chefer från Stockholms läns landsting. Två olika grupper deltog 

 
15 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, (Stockholm; Santérus förlag, 2005). 
16 Alvesson & Blom & Svenningsson, 2017. 

17 Christina N. Lacerenza & Denise L. Reyes & Shannon L. Marlow & Dana L. Joseph & Eduardo Salas, 
“Leadership training design, deliviery and implementation”, Journal of Applied Psychology (2017) Vol. 102, No. 
12, pp. 1686–1718.  
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i två olika typer av interventioner, den ena med teoretiska seminarier och den andra med s.k. 

backstage groups, som kan likställas med reflektionsgrupper.18 Studien gav inte direkta 

samband mellan interventionerna och utfallet, inte heller kunde forskarna se någon skillnad 

mellan de båda grupperna. Författarna diskuterar vilka orsaker som kan finnas till resultatet, 

varav en är att cheferna genom att regelbundet få träffas i grupp med andra kollegor upplevde 

en positiv förstärkning. Ytterligare en artikel om samma studie, "Employee perceptions of 

managers’ leadership over time", fokuserar på medarbetarnas uppfattning om chefens 

eventuella förändring under och efter interventionen.19 För båda grupperna kunde forskarna se 

att medarbetarna upplevde en positiv förändring hos sina ledare. 

 
 

Syftet med min essä 
 
Syftet med min essä är att utifrån mina egna erfarenheter som chef undersöka och reflektera 

över den praktiska kunskapen hos chefer inom den sociala välfärden.20 Jag vill också undersöka 

vilken betydelse reflektionen har för att utveckla den praktiska kunskapen hos dessa chefer. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur kan den praktiska kunskapen hos chefer inom den sociala välfärden förstås?  

• Hur utvecklas den praktiska kunskapen hos välfärdens chefer och vilken betydelse har 

reflektion för utvecklingen? 

  

 
18 Caroline, Lornudd; David Bergman; Christer Sandahl; Ulrica von Thiele Schwarz; "A randomized study of 
leadership interventions for healthcare managers", Leadership in Health Services, (2016) Vol. 29 Issue: 4, s. 
358-376. 
19 Kristina Palm, Susanne Ullström, Christer Sandahl, David Bergman, "Employee perceptions of managers’ 
leadership over time", Leadership in Health Services, (2015) Vol. 28 Issue: 4, pp.266-280. 
20 Fredrik Svenaus, ”Vad är praktisk kunskap”, i Vad är praktisk kunskap, red. Jonna Bornemark & Fredrik 
Svenaeus, (Huddinge; Södertörn Studies in Practical knowledge, 2009), s.11-36.  
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Metod 
 
Den här uppsatsen utgår från berättelser ur min egen chefserfarenhet där jag vill lyfta fram olika 

förutsättningar och innehåll i chefsuppdragen inom social välfärd. Tre av gestaltningarna ligger 

längre tillbaka i tiden, men jag har valt att återge dem eftersom de belyser olika innehåll i 

chefskapet. I varje berättad situation finns styrande lagar, förordningar och regler som jag inte 

går in på. I mitt berättande ligger fokus på mitt eget görande och tänkande. De namn som 

används i uppsatsen är fingerade och personerna bär drag och karaktär av flera personer och 

möten i min yrkespraktik. Min bedömning att jag på det viset har beaktat de etiska aspekter 

som alltid ska säkerställas i alla former av vetenskapliga arbeten. Min undersökning är inte 

gjord utifrån en empirisk datainsamling som kan behöva särskild etisk prövning av nämnd, men 

följer det regelverk som finns om god forskningssed.21  

 

Skrivandet som en form av reflektion 
 

Genom att använda skrivandets form synliggör jag och reflekterar kring den inneboende och 

oartikulerade kunskapen i mitt yrkeskunnande. Att skriva som en metod för att synliggöra och 

reflektera kring den praktiska kunskapen har utformats och beskrivits av Maria Hammarén, 

forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och vid Södertörns Högskola.22 Berättelsen är i 

metoden grunden för att lyfta fram erfarenheten. Hon skriver:  

 
Metoden tvingar helt enkelt fram din uppmärksamhet. Och eftersom språket gör all tid 

samtidigt närvarande tillåter det en aktiv bearbetning av det vi kallar förflutna. Självklart 

handlar det inte om att förvanska eller förbättra. Det handlar om att se.23 

 
Förutom den inre dialog som sker i den egna skrivprocessen ingår regelbundna skrivseminarier 

i metoden där jag läser min text högt för en grupp. I arbetet med den här uppsatsen har gruppen 

bestått av studiekamrater. Genom att lyssna till min egen berättelse och genom att mina ord och 

mitt språk tolkas genom de andra ges jag möjlighet att förstå min text ur ett fördjupat perspektiv. 

Här sker en yttre dialog genom att vi tillsammans reflekterar över texten.24 Hammarén skriver 

om hur olika arbetsplatser och miljöer har olika sätt att förhålla sig till fördjupade samtal, eller 

 
21 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017). 
22 Hammarén, 2005. 
23 Hammarén, 2005, s. 22. 
24 Hammarén, 2005, s. 27-29. 
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till reflektion. Skrivandet kan vara ett sätt att utveckla det gemensamma lärandet i en 

arbetsgrupp. Hon skriver:  

 
I den forskning om yrkeskunnande som vuxit fram i Sverige utpekas den 

erfarenhetsgrundade kunskapen som resultatet av erfarenhet och reflektion. Det är alltså 

inte tillräckligt att ha arbetat i ett yrke i tjugo år. Stor yrkesskicklighet kännetecknas av 

förmågan att hantera det oförutsedda – med lite anspråkslösare ord kan vi kalla det 

förmågan att bedöma vad en viss handling ska leda till. För att yrkesskickligheten ska bli 

stor fordras alltså också det lite högstämda ordet reflektion.25 

 
För att närma mig reflektionens betydelse använder jag organisationsteoretikern Donald Schöns 

teorier om reflektionen som en diskussionspart.26 Donald Schön gör en uppdelning av 

reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. I min undersökande process och skrivandet 

av den här essän tänker jag att jag reflekterar-över-handling, det vill säga jag går tillbaka till 

händelser som redan skett. Schöns teorier har även givit mig möjlighet att granska den 

reflektion som sker genom handledning till yrkesverksamma, något som jag använder i 

samband med att jag diskuterar reflektionens betydelse. 

 

Den vetenskapliga essän 
 

Att utforska min egen yrkesroll och dess praktiska kunskap genom att skriva uppsats i form av 

en vetenskaplig essä, används i studierna vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns 

Högskola.27 En ny form av skrivande för mig, som föranlett en hel del funderingar och som 

delvis är komplicerad. Essän som en skrivform gav författaren stora möjligheter att på ett 

osystematiskt sätt resonera, ställa sig kritisk till och undersöka egna och andras erfarenhet och 

idéer, som jag förstår det. Michel de Montaigne, räknas som den litterära essäns upphovsman 

och gav uttryck för opposition mot dåtidens skrivformer. Han lär inte ha låtit sig bekymras över 

att citera källor korrekt, eller ens att återge dem korrekt.28 Montaigne betonade friheten både i 

form och formalia. Den franska termen expérience kan betyda både experiment och erfarenhet. 

Det var en viktig utgångspunkt både för Montaigne och för essäns historia.29 Theodor W. 

 
25 Hammarén, 2005, s. 17. 
26 Donald A. Schön, The Reflective Practitioner - How Professionals Think In Action, (U.S.A.: Basic Books, 
1983). 
27 Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-
forskningsnatverk/centrum-for-praktisk-kunskap 
28 Arne Mellberg, ”Inledning” i Melberg, Arne (red.) Essä, (Göteborg; Diadalos, 2013) 
29 Melberg, 2013, s. 16. 
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Adorno, en annan av essäns anfäder ställde essäformen i skarp kontrast till vetenskap. Han 

skrev:  

 
Essän är både mer öppen och mer sluten än vad som passar det traditionella tänkandet. 

Öppnare såtillvida som den genom sin disposition negerar systematik, och ju strängare 

den förhåller sig till det, desto bättre uppfyller den sina egna krav. Systematiska rester i 

essäer – i stil med infiltrationen i litterära studier av färdiga applicerbara populära 

filosofem, med vilka de försöker göra sig respektabla – är lika odugliga som psykologiska 

trivialiteter. Mer sluten är essän emellertid emedan den arbetar emfatiskt med 

framställningens form.30 

 
Den vetenskapliga essäformen för uppsatsskrivande och forskning som den beskrivs och 

används vid Södertörns Högskola, ställer delvis andra krav utifrån det akademiska 

sammanhanget.31 Jag undersöker min egen yrkeserfarenhet som är subjektiv och samtidigt ska 

jag skapa distans till mina erfarenheter som subjekt. Distansen skapar jag genom att ställa mina 

egna upplevda erfarenheter mot relevanta vetenskapliga teorier och filosofiska texter. Samtidigt 

bör jag förhålla mig kritisk till ”den nedärvda begreppsbildningen”, så att min undersökning 

inte förlorar sin subjektivitet.32 Jag förstår det som att i en vetenskaplig essä ska jag förhålla 

mig till två traditioner samtidigt; den fria essäformen och den mer akademiska formen. Jag har 

behövt vända tillbaka till just beskrivningarna kring formerna för den vetenskapliga essän flera 

gånger, framför allt i skrivandet av diskussionen med mig själv och litteraturen. Valet av teorier 

och filosofiska texter och att dra gränsen mellan att diskutera med texterna eller att återge dem 

har ibland varit svårt. Att förhålla mig kritisk till både min egen erfarenhet och teorier har varit 

en spännande utmaning. Det är förföriskt enkelt att använda de teorier och filosofiska texter 

som stämmer med min egen erfarenhet och uppfattning. Hur ställer jag mig kritisk till mina 

egna val och mitt eget tänkande i valet av diskussionspartner? Forskaren Maria Wolrath 

Söderberg har gett mig ingångar till det hon kallar toposläran. I sin artikel skriver Maria 

Wolrath Söderberg om våra mänskliga mekanismer, topos, som skapar motstånd mot idéer om 

de kan rubba våra värderingar. 33 Topos skapar mening, skyddar och förstärker det vi är bekanta 

 
30 Theodor W. Adorno, ”Essän som form” i Melberg, Arne (red.), Essä, (Göteborg; Diadalos, 2013), s. 336-337. 
31 Ledningsgruppen för Centrum för praktisk kunskap, Att skriva essä i vetenskapliga sammanhang: en 
vägledning för magisteruppsats i praktisk kunskap,(Huddinge: Södertörns Högskola, 2014). 
32 Ledningsgruppen för Centrum för praktisk kunskap, Att skriva essä i vetenskapliga sammanhang: en 
vägledning för magisteruppsats i praktisk kunskap,(Huddinge: Södertörns Högskola, 2014). 
 
33 Maria Wolrath Söderberg, ”Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över 
sitt tänkande”, Högre utbildning, 2017, vol. 7, nr 2. S. 77-90.  
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med utifrån en kollektiv tillhörighet och vår identitet. Men vi behöver också kunna bli medvetna 

om våra topos. Det innebär kritisk självreflektion, att ifrågasätta mina egna förgivettaganden. 

När jag valt teorier och filosofiska texter för min undersökning och uppsats har jag gjort 

ställningstaganden och litat på mina värderingar, endast i viss mån har jag ifrågasatt mina 

förgivettaganden. Mina topos har skapats genom att jag finns i en tradition av socialt arbete och 

att jag har en gedigen yrkeskunskap teoretiskt och praktisk.   

 
När jag tidigare undersökte socialarbetares praktiska yrkeskunskap med hjälp av teorier 

framtagna vid dåvarande Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi, Kungliga Tekniska 

Högskolan, stärktes jag i övertygelsen om hur betydelsefullt det är att synliggöra den praktiska 

kunskapen.34 Övertygelsen växte även om att reflektion är ett viktigt moment för att utveckla 

kunskap och lärande. Den här övertygelsen är en viktig del av min förförståelse. Den har 

påverkat mig att välja den här utbildningen vid Centrum för praktisk kunskap och har påverkat 

på mitt utforskande i den uppsatsen. Jag vill helt enkelt förstå mera och utveckla redan vunnen 

kunskap genom att undersöka den utifrån min egen yrkeskunskap. Filosofen Hans-Georg 

Gadamer är en av de som utvecklade hermeneutiken präglad av fenomenologin genom filosofer 

som Edmond Husserl och Martin Heidegger.35 Inledningsvis som ett kulturvetenskaplig 

tillvägagångssätt för tolkning av texter, senare som en beskrivning av hur vi tolkar och förstår 

världen. Han menar att förförståelse alltid är en del av den nya förståelsen. Tolkningen och 

förståelsen av det nya sker med nödvändighet utifrån min förförståelse eller fördom. Jag bär 

min egen horisont som har med min historia och tradition att göra.36 Som jag tolkar Gadamers 

syn på förförståelse så är den en viktig del av den horisont mot vilken vi skapar ny förståelse. 

Vi kan inte bortse från den förförståelse vi har och han menar att vi ska se traditionen som ett 

levande språk, som talar till oss. Han gör en liknelse kring ett jag-du förhållande, där 

erkännandet av traditionen är som erkännandet av ett du, en annan-het. Förståelsen är beroende 

av att förhålla sig till traditionen på motsvarande sätt. Under min diskussion kommer jag 

tillbaka till Gadamers syn på förståelse. Jag kommer även att ta hjälp av filosofen Marcia sá 

Cavalcante Schuback för att undersöka förståelsens förändrande kraft, en del av hermeneutiken 

som hon utvecklar.37  

 

 
34 Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi, Kungliga Tekniska Högskolan.   
35 Svante Nordin, Filosofins historia, uppl. 2, (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 503-505. 
36 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod (Göteborg: Daidalos, 1997). 
37 Marcia sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, (Göteborg: Glänta Produktion, logos-Patos nr.5, 2006). 
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När jag här genomför min undersökning så har jag försökt förhålla mig så öppen som möjligt 

till den övertygelse och förkunskap jag bär med mig inom just fältet praktisk kunskap, samt 

min historia och tradition. Det innebär att jag aktivt involverat mina förkunskaper och att jag 

varit noga med att låta min förförståelse ha en egen röst. Min historia och tradition diskuterar 

jag under rubriken sammanhang och omvärld, där jag mycket kortfattat visar hur min långa 

yrkesverksamma tid gett mig professionella erfarenheter och hur min personliga utveckling 

skapat min bild av kunskap. Under samma rubrik diskuterar jag även hur jag arbetat med den 

teoribildning kring praktisk kunskap som jag mött tidigare. Här har jag även valt att vända mig 

till filosofiska texter som jag då kom i kontakt med.  

 

Chefskap – min profession 
 
Min uppsats handlar om chefskap utifrån mina egna erfarenheter och chefers praktiska kunskap 

inom social välfärd. I kapitlet bakgrund och omvärld vill jag ge en bild av min egen bakgrund, 

min egen historia och tradition. Samtidigt vill jag tydliggöra vad chefskap innebär praktiskt och 

belysa forskningsfältet om chefskap. Jag väljer att använda chefskap som synonymt till 

ledarskap vilket jag gör utifrån min egen erfarenhet. Inom området chefskap och ledarskap finns 

mycket forskning och teorier och jag har avgränsat utifrån relevans för mitt syfte med 

undersökningen. Jag har valt att fokusera på teorier från Mats Alvesson, Martin Blom och 

Stefan Svenningsson, samtliga verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. De har 

under ett tjugotal år bedrivit forskning inom flera områden som berör organisationskulturer och 

chefskap/ledarskap. De resonerar kring vad de valt att kalla reflexivt ledarskap, där de lyfter 

fram behovet av en mer pragmatisk syn på ledarskap. En bedömning bör ske av vilken typ av 

ledning som behövs under olika omständigheter och i vissa situationer behövs ingen ledning.38  

 
För att undersöka välfärdens chefers praktiska kunskap vill jag koncentrera mig på chefen som 

person och försöka tränga bakom ytliga beskrivningar och schabloner, reflektera kring vad som 

sker i chefens handlande i samspel med individer och grupper. Alvesson och hans medförfattare 

använder begreppet ledarskapsprocesser för att visa på den komplexitet av relationer, kontext, 

organisation, regler och annat som de menar att ledarskap och chefskap består av.39 Det 

inbegriper att gemensamt med medarbetare ta beslut, men det kan också innebära att fatta beslut 

på egen hand, med eller emot medarbetarnas vilja. I sin avhandling, Makt utan magi, lyfter 

Lotta Snickare fram att chefers yrkeskunnande även innebär att kunna härbärgera osäkerhet, 

 
38 Alvesson & Blom & Svenningson, 2017. 
39 Alvesson & Blom & Svenningsson, 2017. 
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sin egen, sina medarbetares och omvärldens.40 Hon gör en sammanfattning av sina resultat i tre 

aspekter av yrkeskunnande; regelföljande, att hantera osäkerhet och att ta ansvar.41  

 
Chefsuppdraget är komplext och beroende på var man finns placerad i organisationen har 

chefen i social välfärd flera uppdragsgivare med olika intressen. Invånarna och likaså deras 

anhöriga har rätt till stöd och service. Lagstiftning och regelverk reglerar ansvar och 

befogenheter. Den politiska beslutsarenan med ekonomiska incitament, har en egen logik oftast 

med siktet inställt på mandatperioder. Arbetsmiljöansvaret för medarbetarna är omfattande och 

väl reglerat. Allt detta innebär att som chef inom social välfärd ställs man inför prioriteringar 

och ställningstaganden som kan bli personliga och etiska dilemman.42 Ett exempel på ett sådant 

dilemma är min berättelse om ledningsgruppen. I min läsning av filosofen Simone de Beauvoir 

försöker jag undersöka detta.43 

 

Undersökning av den praktiska kunskapen och reflektionens roll 
 
I min diskussion med mig själv och litteraturen har jag valt teman som jag under processens 

gång uppfattat genomsyrar mina berättelser. Teman som är relevanta att undersöka även utifrån 

mina forskningsfrågor. För att diskutera omdöme vänder jag mig till den antika filosofin och 

Aristoteles, Bok VI ur Nikomachiska etiken, där han diskuterar dygd och kunskapsformer 

relation till lycka och ett gott liv.44 Jag undersöker hur hans begrepp för klokhet, fronesis, kan 

förstås i förhållande till mitt görande. I temat kring förståelse och strategiskt tänkande 

återkommer jag till Hans-Georg Gadamer och hermeneutiken.45 Den hermeneutiska cirkeln 

med förståelse i det enskilda knutet till förståelsen av helheten ger mig möjlighet att diskutera 

förståelsen, inte enbart i förhållande till en annan person, men också för att förstå det komplexa 

sammanhang som chefsrollen befinner sig i. För att knyta an till just social välfärd undersöker 

jag kontexten och språkspelets betydelse som det belyses i Ludvig Wittgensteins texter.46 Sen 

lyfter jag även in filosofen Kjell S. Johannessen som skriver om det analogiska tänkandet.47 

 
40 Lotta Snickare, makt utan magi – en studie om chefers yrkeskunnande, doktorsavhandling (Stockholm: 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2012), s. 324 
41 Snickare, 2012, s. 326 
42 Gerge 2010. 
43 Simone de Beauvoir, För en tvetydighetens moral, (Göteborg; Diadalos, 1997). 
44 Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken”, i Klassiska texter om praktisk kunskap (Huddinge: Södertörn 
Studies in Practical Knowledge, 2014). 
45 Gadamer, 1997. 
46 Ludvig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar (Stockholm: Thales, 1992). 
47 Kjell S, Johannessen, ”Det analogiska tänkandet”, i Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, red. Peter 
Tillberg, (Trelleborg, Berlings Skogs AB, 2002). 
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Hans bidrag till min undersökning handlar om hur det enskilda exemplet blir en viktig del av 

en lärprocess inom praktisk kunskap, hur den reflekterade erfarenheten blir en införlivad 

praktisk kunskap att använda i nya problemlösningar. Tidigare har jag redan nämnt filosofen 

Simone de Beauvoir, som jag tar hjälp av att undersöka de personliga ställningstagandena och 

ansvaret.48 

 

Jag återkommer till Donald Schön i mitt försök att utröna vilken betydelse hur reflektionen har 

för den praktiska kunskapen. Här lyfter jag även in John Dewey som ger en djupare beskrivning 

om vad det innebär att göra en erfarenhet.49 Intressant ur flera perspektiv, men i detta 

sammanhang framför allt eftersom undersökningen och uppsatsen handlar om 

erfarenhetsbaserad kunskap. 

 

Avslutande diskussion 
 
I min avslutande diskussion försöker jag knyta ihop mitt resonemang för att se om jag kunnat 

besvara de frågor jag ville och om min undersökning utgör ett bidrag till kunskapsutveckling.  

 
 

Chefers praktiska kunskap inom den sociala välfärden - diskussion med 
mig själv och litteraturen 
 
Omdöme 
 
När jag började som chef hade jag med mig tolv år som socialarbetare, flera utbildningar och 

egna erfarenheter av att ta språng i nya oväntade situationer. Jag hade vanan av egen reflektion 

under handledning.50 Genom min livserfarenhet har jag en tro på människors kapacitet att vilja 

gott. Jag vet betydelsen av total närvaro i mötet mellan oss människor. Min erfarenhet bygger 

på praktisk användning av teorier och modeller. Mina möten med människor har gett mig 

kunskaper på ett annat sätt än vad teorier någonsin kan ge. I min yrkesutövning, i mitt görande 

och det är svårt att särskilja vad som är vad. Jag använder en blandning av olika 

kunskapsformer. Är det kanske just blandningen som är min praktiska kunskap och hur kan den 

blandningen förstås? Vad är det som avgör mitt handlande? 

 
48 de Beauvoir, 1997. 
49  John Dewey, ”Att göra en erfarenhet” i Klassiska texter om praktisk kunskap (Huddinge: Södertörn, Studies 
in practical knowledge, 2014). 
50 Handledning används här i betydelsen organiserad regelbunden avsatt tid för reflektion enskilt eller i grupper 
med professionella. Se även Gerge, 2010. 
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Jag vet inte vad Kamilla kommer att vilja diskutera i vårt möte. I mitt möte med  

läs- och talpedagogerna vet jag inte vad de vill lyfta med mig. I ledningsgruppens möte kommer 

nya frågor på dagordningen. Trots att jag är förberedd och har en egen planering ändras 

förutsättningarna och nya situationer uppstår som jag inte kunde förutse. Inför mitt möte med 

Kamilla använder jag mina samlade kunskaper för att planera samtalet; var och hur jag vill 

genomföra det, hur jag kan stödja henne i hennes egen kunskapsutveckling och överföra min 

kunskap till henne på ett verkningsfullt vis. I planeringen har jag med även de erfarenheter jag 

hunnit skaffa mig om Kamilla som person och socialarbetare. När jag ställer frågan till Kamilla 

om vad hon vill ta upp, så lämnar jag en öppning mot något för mig obekant. Det innebär att 

jag har en beredskap för att göra nya ställningstaganden i stunden. I mötet känner jag in rummet, 

Kamilla och hennes berättelse samt mina egna kroppsliga reaktioner. Jag reflekterar över vad 

de betyder och anpassar samtalet.  

 
Jag känner mig lugn i att läs- och talpedagogerna leder våra möten utifrån sina frågor. Min 

förberedelse är att skapa förutsättningarna; se till att boka tid för våra regelbundna möten, samla 

in information och annat som jag bedömer de kan ha nytta av i sina professioner. I mötet lyssnar 

jag och försöker förstå deras synpunkter, ta till mig deras idéer och ge mitt stöd och uppmuntran 

till det utvecklingsarbete de vill genomföra. Jag bidrar med min kunskap om organisationen, 

jag vet också vilket språkbruk som behövs och jag har ingångar till adekvata beslutsarenor, 

såväl formella som informella.  

 
I mitt möte med ledningsgruppen är jag väl förberedd att företräda mitt kompetensområde, med 

underbyggt material, presentationer som är ämnade att på ett pedagogiskt vis ge en 

övergripande och förståelig bild av det jag vill framföra. Jag och mina medarbetare har genom 

långa diskussioner och idogt arbete kommit fram till de strategier och förslag som jag ska 

presentera. Jag är trygg i mitt kunskapsområde. När mina frågor väljs bort är jag förberedd, 

men ändå inte. En förhoppning om ett intresse rycks undan. Jag väljer att stanna kvar på mötet 

efter en inre överläggning med mig själv. Min kropp och mitt huvud säger till mig att gå. Jag 

ställs inför val som blir till etiska dilemman. Vilket är mitt personliga ansvar, vad kan vägleda 

mig? När kompetensområdet kunskapsutveckling, som jag företräder, inte värderas saknas 

grundförutsättningarna för mitt uppdrag.  

 
I mina berättelser använder jag en blandning av kunskap både i förberedelser inför och under 

mötena. Hur jag använder den blir beroende av situationen och de personer jag möter, varje 
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möte är unikt och mitt görande styrs både av tanke och känsla. Jag läser av, reflekterar och 

handlar i stunden. För att försöka förstå processen tar jag stöd av filosofen Kjell S. Johannessen. 

Han ser yrkeskunnande och analogiskt tänkande som den samlade kunskapen i handlingen. 

Analogiskt tänkande är en process där reflektionen utgår från och jämför enskilda exempel, 

utifrån erfarenheten. Det analogiska tänkandet innebär inte att enbart använda en rad av 

exempel, det ger oss möjlighet att se likheter och skillnader. När vi ställs inför en ny situation 

som kräver en handling, en lösning, hjälper oss det analogiska tänkandet att söka erfarenheter 

som är användbara för det nya.51 Johannessens resonemang skulle innebära att jag inte bara 

använder min samlade kunskap, utan också att jag i nya situationer tar hjälp av att jämföra 

enskilda händelser och exempel för att bedöma hur jag ska handla. Johannessen beskriver också 

hur vår kunskap formas i en praxis, i en aktiv handling. Viss kunskap kan enbart läras genom 

enskilda exempel och det innebär att han ser kunskap som något subjektivt som formas i 

interaktion med andra subjekt. Här tänker jag på hur mina möten med olika människor har 

format mig och förändrat mig genom åren och hur mycket jag lärt mig genom det, kunskap som 

också format mitt chefskap.  

 
Johannessen skiljer mellan påståendekunskap och praxiskunskap. Påståendekunskap är den 

kunskap vi kan uttala oss om. Praxiskunskapen eller det han även kallar tyst kunskap har tre 

olika former. Han skriver om färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap:  

”Praxiskunskap visar sig med andra ord dels som en färdighet när det gäller att använda utsagor 

och dels som en viss förtrogenhet med de förhållanden som utsagorna säger något om”.52 Här 

tänker jag att kopplingen mellan teori och praktik kommer in. Jag vet vilka teorier och vilka 

lagar som är adekvata, jag kan använda mig av den kunskapen i praktiken.  

 
Den tredje delen av praxiskunskap som Johannessen diskuterar är omdömet och hur det används 

för förståelsen och handlandet. Det är omdömet som styr ställningstaganden i stunden. 

Omdömet kan vi enbart tillägna oss genom erfarenhet och vår förmåga till analogiskt 

tänkande.53  

 
Johannessen går tillbaka till antiken och filosofen Aristoteles för att tydliggöra vilken roll 

omdömet har i den praktiska kunskapen. Intresserat följer jag efter honom i det spåret för att 

undersöka hur jag kan förstå omdömet. Jag använder Charlotta Weigelts och Mårten Ringboms 

 
51 Johannessen, 2002. 
52 Johannessen, 2002, s. 270 
53 Johannessen, 2002, s. 296-297. 
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översättningar av Aristoteles Bok VI ur Nikomachiska etiken.54 55 Båda översättarna betonar i 

sina förord att Aristoteles texter behöver ses i ljuset av hans samtid, det antika Grekland. Där 

och då utgick man ifrån att lycka och det goda livet hängde samman med ett förutbestämt mål, 

det gudomliga. Kunskap och tänkande var en viktig väg till ett lyckligt och gott liv. Aristoteles 

uppdelning av olika kunskapsformer utgick således från hans syn på lycka och det mänskliga 

goda (eudaimonia). Han skriver: ”Det högsta värdet ligger i lyckan och denna uppfattas som en 

lustbetonad verksamhet där de goda handlingarna spelar en konstruktiv roll”.56 Lyckan är själva 

handlingen, den goda handlingen och är målet i sig.57 Goda handlingar måste dessutom utföras 

med intentionen att göra gott, de kan inte vara påtvingade. En viktigt aspekt som också tillhör 

det antika Grekland och som poängteras av Aristoteles är att människan är en social och politisk 

varelse. Det innebär att lyckan och den goda handlingen som mål inte enbart är individuell utan 

har en social betydelse. Goda handlingar sågs i ljuset av det allmänna, det goda för samhället. 

Att se det goda handlandet ur ett samhälleligt perspektiv kopplar jag till W. Patrick Sullivan 

och hans diskussion om att återta ett ledarskap i socialt arbete med det goda för invånarna och 

det samhälleliga.58 

 
För att förklara de olika kunskapsformerna gör Aristoteles en omfattande beskrivning av 

människans själ. Han delar in själen i flera nivåer; den vegetativa som återfinns hos djuren, den 

begärande delen, som finns hos både djur och människor. Den högsta nivån, den tänkande delen 

återfinns enbart hos människorna. Tänkandet (logos) är en naturlig del av människans själ, 

liksom den begärande delen som består av känslor och begär. Människans tänkande del kan 

påverka känslor och begär och därför bedöms hennes karaktär efter hur väl hon kan använda 

tänkandet att balansera känslor och begär. Den kloka människan vet att balansera sina känslor 

och begär, så att det mellanliggande, inte ytterligheter styr handlandet. Vad är det då som styr 

handlandet, vilken kunskap behövs och vilken betydelse har människans karaktär? Aristoteles 

beskriver tre själsliga faktorer som behärskar handling och sanning; varseblivning, förnuft och 

begär. Varseblivning är inte enbart grund för handlandet. Det mänskliga handlandet förutsätter 

ett beslut, det är här förnuft och begär, de själsliga dygderna (arete) samspelar. Christian 

 
54 Aristoteles, 2014. 
55 Aristoteles, Den Nikomachiska Etiken, översättning och kommentarer Mårten Ringbom, 3 uppl.(Göteborg; 
Daidalos, 2012). 
56 Aristoteles, 2012, s. 15 
57 Aristoteles, 2012, s. 37 ff 
58 Sullivan, 2016. 
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Nilssons text har hjälpt mig att bättre förstå vad Aristoteles menar med dygder.59 Dygd eller det 

grekiska ordet arete, menar Nilsson, kan förstås som förträfflighet eller duglighet och kan även 

gälla fysiska förmågor, inte enbart de själsliga.60 Karaktärsdygderna, eller de etiska dygderna 

hänger samman med begäret och känslorna. De hjälper människan att uppnå en balans, en 

medelväg mellan ytterligheter. 

 
Den tänkande delen av själen delar Aristoteles in i det rationella och förståndiga som en del och 

så den del som styrs av känslor och begär. Båda delarna av tänkandet har sanningen, det goda 

handlandet som mål. Den rationella och förståndiga delen betraktar det varande som är 

nödvändigt och evigt, det som inte kan vara annorlunda. Hit räknar han vetenskap (episteme) 

och förnuft eller insikt (nous). Vetenskaplig kunskap kan läras ut och den är inriktad på bevis, 

ett slags evidens, förnuft eller insikt. För att uppnå den högsta formen av teoretiskt tänkande 

visdom (sofia) behövs en kombination av vetenskap och förnuft.61  

 
Den andra delen av tänkande är den beräknande eller överläggande. Med beräknande eller 

överläggande menar han förmågan att betrakta det som kan förhålla sig annorlunda, det som 

utförs eller framställs. Aristoteles skiljer på två former av mänskliga aktiviteter; framställning 

(poiesis) och handlande (praxis). Framställning eller tillverkning (poiesis) är handlingar som 

har ett planerat mål, en tydlig bild av en slutprodukt och det är inte avgörande vem som utför 

handlingen. Den kan läras ut genom exempelvis manualer eller riktlinjer. Den kunskap som 

behövs för framställning benämner han kunnighet (techne). Handlandet (praxis), har inte ett 

externt mål, handlingen är ett mål i sig. Det skulle kunna röra sig om det mänskliga livet i vid 

bemärkelse. Den kunskap som behövs för handlandet (praxis) benämner Aristoteles klokhet 

(fronesis), den högsta formen av praktisk kunskap. Klokheten bestämmer hur vi ska handla. 

Klokheten finns enbart i varje given situation, den kan inte läras ut eller generaliseras, men den 

kan tränas och förfinas. Klokheten kommer enbart med erfarenhet och den kan inte glömmas 

bort.62 Aristoteles ser visdom (sofia) och klokhet (fronesis), som de båda högsta formerna av 

kunskap, beroende av varandra och lika viktiga, men klokheten behövs för att uppnå visdom.  

 

 
59 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron – en läsning av Bok VI i Aristoteles Nikomachiska 
Etik”, i Bornemark, Jonna och Svenaeus, Fredrik (red.), Vad är praktisk kunskap, (Huddinge: Södertörn Studies 
in Practical Knowledge, 2009).   
60 Nilsson, 2009, s. 40. 
61 Nilsson, 2009, s. 45. 
62 Nilsson, 2009, s.46-49. 
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Här närmar jag mig det som jag vill förstå, nämligen hur omdömet påverkar handlandet. Nilsson 

skriver att klokheten inte kan glömmas bort, den kan ses som ett slags omdömeskraft.63 Om 

klokhet och visdom förutsätter varandra, kan klokhet innebära omdömesförmåga i görandet, 

även i den meningen att bedöma hur den teoretiska kunskapen kan och bör användas. Nilsson 

skriver; 

  
Fronesis anspråk vad gäller visshet och exakthet är alltså lägre än den teoretiska 

kunskapens. Men i ett avseende kan dess anspråk också sägas vara högre. Fronesis 

funktion är att klargöra och vägleda det mänskliga livets egen struktur, det liv som också 

inrymmer möjligheten till teoretisk kunskap.64 

 
Nu tror jag mig förstå hur Johannessen vill se på omdömet, den klokhet (fronesis) i Aristoteles 

mening som endast läras utifrån enskilda handlingar och inte kan traderas. Om klokheten och 

omdömet kan tränas och förfinas, så skulle det innebära att även förmågan till analogiskt 

tänkande kan tränas och förfinas. Om klokheten eller omdömet behövs för att vägleda oss i hur 

vi använder vår teoretiska kunskap så ger det mig stöd i min bedömning av hur jag i görandet 

använder det jag kallat en blandning av mina kunskaper, vägledd av ett erfarenhetsmässigt 

tränat omdöme. 

 
I diskussionen om den praktiska kunskapen lyfts återkommande erfarenhetens betydelse. Hur 

den samlade erfarenheten utgör förutsättningar för klokheten och omdömet. Vad menas då med 

erfarenhet, hur går det till att få erfarenhet? Den amerikanske filosofen John Dewey skiljer på 

att erfara och att göra en erfarenhet.65 Det förstnämnda är händelser som rinner förbi, som inte 

bearbetas och avslutas. Att göra en erfarenhet innebär en process, där den intellektuella delen 

inte kan skiljas från den kroppsliga. Dewey skriver:  

 
                  I varje erfarenhet finns det, vilket ska visa sig, ett element av att genomgå, av lidande i vid  

                  mening. Annars skulle det inte finnas något införlivande av det föregående. För införlivandet 

                  av varje vital erfarenhet är något mer än att placera något i toppen av medvetandet av tidigare 

                  vetskap. Det innebär en rekonstruktion som kan vara smärtsam.66 

 

 
63 Nilsson, 2009, s. 50. 
64 Nilsson, 2009, s. 54. 
65 Dewey, 2014. 
66 Dewey, 2014, s. 72. 
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Längre fram slår han fast: ”Erfarenheten är emotionell men det finns inte några separata 

entiteter som kallas känslor i den”. 67 Deweys syn på att göra en erfarenhet kräver alltså ett djup, 

ett bearbetande av erfarande, till och med en smärtsam process. En erfarenhet blir möjlig att 

använda endast om den är bearbetad och reflekterad, att den har ett avslut. Han skriver: 

 
Till skillnad från sådant erfarande gör vi en erfarenhet när det erfarna materialet har sin 

gång och faktiskt fullbordas. Då, och endast då, integreras den i den allmänna 

erfarenhetsströmmen och avgränsas från andra erfarenheter. 68  

 
Dewey ser även tänkandet som att göra en erfarenhet, att ta till sig en teori, bearbeta och 

fundera, använda och införliva den. Dewey karaktäriserar tänkandet som en estetisk 

verksamhet, det fullföljer en form mot ett avslut, en fulländning, som innehåller estetiska 

kvalitéer.69  Jag förstår det som att det krävs reflektion i processen att göra en erfarenhet. 

Deweys distinktion mellan att erfara och processen i att göra en erfarenhet är angelägen för att 

förstå att allt vi är med om inte blir en användbar erfarenhet. För att bli en del av den praktiska 

kunskapen behövs erfarenhet som är bearbetad och införlivad, i någon mening avslutad. 

 

Förståelse  
 
Genomgående i mina berättelser försöker jag förstå. Förståelsen har avgörande betydelse för 

mitt handlande. Det innebär att se de människor jag möter som subjekt, men det innebär även 

att förstå det sammanhang jag verkar inom. När jag möter Kamilla vill jag förstå henne, hennes 

situation och den situationen med mamman och barnen hon beskriver. I mötet med Alma, Britt-

Marie, Karin, Gunnel och Annika försöker jag förstå var och en av dem som individer, jag vill 

förstå deras olika professioner och de fem tillsammans som grupp. Jag behöver också förstå 

deras roll i det större sammanhang som vårt uppdrag ger oss. När jag möter mina kollegor och 

min chef i ledningsgruppen, så behöver jag förstå sammanhanget, se helheten. Jag behöver 

också förstå de enskilda delarna av verksamheten för att kunna bedöma min egen roll. Vad är 

det i mitt görande som hjälper mig att förstå?  

 
I metodkapitlet har jag refererat till filosofen Hans-Georg Gadamer, när jag funderar kring min 

förförståelse i arbetet med den här uppsatsen. Med förförståelse eller fördom menas den 

historia, den tradition och allt vi bär med oss in i den nya förståelsen. Gadamer menar att den 

 
67 Dewey, 2014, s. 72-73. 
68 Dewey, 2014, s. 63-64. 
69 Dewey, 2014, s. 67. 
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hermeneutiska erfarenheten eller det verkningshistoriska medvetandet öppnar upp för 

traditionens anspråk på sanning. Det innebär att vi har mött historien och traditionen som att 

möta ett subjekt, den andre, med frågor och med öppenhet. Det viktiga är att varje förståelse 

måste sökas på nytt och det är först i användandet som förståelsen visar sig.  

 
Jag återkommer nu till Gadamers texter om förståelse. Hermeneutikens uppgift är att ”reda ut 

de betingelser under vilka förståelse äger rum”, skriver han.70 En av grunderna i hans tankar är 

frågandets koppling till förståelsen. Utgångspunkten för frågandet måste styras av att vi inget 

vet. Han menar att öppenhet ligger till grund för människans möjlighet att göra erfarenheter och 

säger att utan frågor görs inga nya erfarenheter.71 Frågandet kräver ett öppet sinnelag för att 

man inte vet, att man är beredd att pröva den andres argument och riskera att de väger tyngre. 

Han beskriver hur det hermeneutiska förhållningsättet förutsätter ”föregripen fullkomning”, en 

öppenhet för att ta till sig förståelse, ha en dialog med ett du, utifrån en förväntan om att helheten 

har något att säga, en vilja till förståelse. Han jämför med de sokratiska frågorna, som öppnar 

upp för både ett för och emot. Frågan är viktigare än svaret, men frågan har ändå alltid en 

mening, en riktning med bestämda avsikter. Det innebär att frågan också har begränsningar. 

Gadamer använder begreppet horisont för att tydliggöra det fält av förståelse som är möjligt 

utifrån vad vi bär med oss.72 Förståelse innebär att flera horisonter möts och smälter samman.  

 
Tom Andersen var en norsk psykiatriker som utvecklade en familjeterapeutisk behandlingsform 

där han bland annat använde reflekterande team.73 Andersen utgick från Gadamers och 

hermeneutikens sätt att se på frågor och frågornas betydelse. Han använde frågandet som ett 

öppet utforskande, där terapeuten och de psykiatriska teamen utforskade tillsammans med 

familjerna hur problemen och låsningarna kunde förstås och hur de kunde se alternativa vägar 

framåt. Sättet att tänka om frågor och utforskande har följt med mig under mitt yrkesliv som 

chef. Socialt arbete i stort vilar på systemteori, där de enskilda delarna förutsätts påverka 

varandra i en kausalitet som går att undersöka och arbeta utifrån, så dessa teorier och Andersens 

sätt att använda frågandet som en framkomlig väg att lösa upp knutar i systemen är också något 

jag använder som chef. I mitt möte med Kamilla använder jag öppna undersökande frågor för 

att ge henne möjlighet att delta i en dialog där vi söker gemensam förståelse av hennes problem. 

Min ambition är att ge henne stöd i att utveckla egna tankar och utforma egna idéer. Samtidigt 

 
70 Gadamer, 1997, s. 142 
71 Gadamer, 1997, s. 173. 
72 Gadamer, 1997, s. 174. 
73 Tom Andersen, Reflekterande processer – samtal och samtal om samtalen, uppl. 4, (Smedjebacken: Mareld, 
2003).  
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har jag kunskaper och erfarenhet som jag bär med in i samtalet och jag har en idé om vart 

samtalet ska leda. Jag har även ett övergripande ansvar för Kamillas arbete och jag behöver lära 

känna henne. Innebär det att jag egentligen bidrar till att forma henne i en redan färdig mall? 

Balansen mellan öppenhet och det redan styrda är ett av de dilemman som jag i min chefsroll 

måste hantera. Gadamer diskuterar frågornas karaktär och skriver att frågorna alltid har en 

riktning som även innebär en begränsning med de förutsättningar som ligger fast och avgör 

frågans riktning.74 Jag ser det som att mina frågor till Kamilla utifrån ett hermeneutiskt synsätt 

är begränsade och styrda. I mötet med läs- och skrivpedagogerna låter jag mig föras i samtalet. 

Jag intar en lyssnande roll, där jag tar del av deras kunskap och lär mig av dem. Jag ställer 

öppna frågor med en annan riktning. Min tilltro till deras idéer och tankar gör mig öppen för en 

förändrad förståelse. 

  

I mitt möte med ledningsgruppen intar jag ännu en annan position. Jag ställer inte frågor till 

gruppen. Här har jag alltid en ambition att påverka. Här finns koppling till regler och riktlinjer, 

lagar och förordningar och mina tolkningar av regler och normer. Jag företräder ett 

kompetensområde, en arbetsgrupp. Jag argumenterar och har gjort ett antal ställningstaganden 

utifrån min och mina medarbetares förförståelse och förståelse. Att kunna se och förstå både 

helhet och delar är en förutsättning och grunden i socialt arbete och grunden i det strategiska 

tänkande jag har i rollen som chef. Gadamer beskriver förståelse som en rörelse från delar till 

helhet och tillbaka till delar, en cirkulär, vidgande rörelse, den hermeneutiska cirkeln.75 Den 

hermeneutiska cirkeln är en sammanflätning av traditionens och uttolkarens rörelser. Han 

skriver om den hermeneutiska regeln som säger att man måste förstå helheten ur det enskilda 

och det enskilda ur helheten. Gadamer skriver: 

 
Uppgiften är att vidga den enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar. Att alla 

enskildheter fogar sig till en helhet är det kriterium man har för förståelsens riktighet. 

Uteblir sammanfogningen havererar förståelsen.76  

 
När jag relaterar detta till mötet med ledningsgruppen, så ser jag det som att vi deltagare har 

olika förståelsehorisonter med oss in i rummet, men möjligtvis saknas också viljan till 

förståelse, det Gadamer benämner ”föregripen fullkomning”.  

 

 
74 Gadamer, 1997, s. 174. 
75 Gadamer, 1997, s. 137. 
76 Gadamer, 1997, s. 137. 
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Trots det nu sagda, ser jag social välfärd som ett sammanhang där regler, teorier och tidigare 

erfarenheter bildar en ram, en kontext av gemensam begreppsbildning. Möjligtvis kan det leda 

mig fel, både i mötet med enskilda personer och med grupper. Den norske psykiatrikern Tom 

Andersen såg emellertid problem med att vi ibland tar för givet en förståelse av de ord och 

begrepp vi använder. Det kan leda oss fel i förståelsen av den andres berättelse. Därför, menade 

han, måste vi också undersöka språket i våra försök att förstå.77 Jag går till filosofen Ludwig 

Wittgenstein för att förstå hur innebörden i begrepp skapas i en fysisk verklighet, där utsagor 

enbart kan förstås av den som finns i ett sammanhang, en kontext. Wittgenstein kallade detta 

en språkgemenskap.78 I våra liv finns vi i en eller flera språkgemenskaper som påverkar och 

formar oss med begränsningar men också möjligheter. Vår förståelse av språket formas av vad 

vi kan relatera till från vårt förflutna och vår erfarenhet, men som kan ändras i dialogen. För att 

beskriva hur begreppens innebörd formas beskriver Wittgenstein hur barnet lär sig det talade 

språket. Genom att koppla ljud till specifika händelser eller situationer och omgivningens 

reaktioner formar barnet sin förståelse av ord och begrepp. Barnet prövar sina nyvunna begrepp 

i samspelet med sin näraliggande omgivning, får respons, som antingen visar att användningen 

fungerade eller att något behöver justeras. På så sätt bygger barnet på sina erfarenheter av hur 

begreppet kan användas och vad som är dess innebörd. Kommer barnet till en annan grupp, 

eller kanske till skolans värld, så kanske begreppet behöver ändras igen. Vissa begrepp kanske 

helt ska uteslutas och nya komma till. Wittgenstein kallar detta för språkspel, ett pågående 

föränderligt skeende.79  

 
Utifrån detta resonemang behöver jag som chef undersöka språket för att kunna förstå. Ett 

exempel är från min berättelse om mötet med läs- och talpedagogerna. De kommer från en 

pedagogisk kontext och deras språkgemenskap är delvis annorlunda än min. Vissa begrepp, jag 

minns något specifikt, fick i mina samtal med dem en annorlunda innebörd. Jag fick också till 

mig nya begrepp. Det är däremot nödvändigt att jag kan använda det språk som är gemensamt 

vedertaget när jag och mina medarbetare ska utforma strategier som ska diskuteras i 

organisationen. Utan att kunna det språk som används kommer inga idéer och tankar att godtas. 

I mina berättelser undersöker jag inte språket aktivt. När jag ser tillbaka på mina erfarenheter 

underskattade jag det talade språkets betydelse för förståelsen. I mina berättelser återkommer 

jag till mina kroppsliga reaktioner i mötena som en del av förståelsen. Min utbildning och 

 
77 Andersen, 2003. 
78 Wittgenstein, 1992. 
79 Wittgenstein, 1992. 
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träning inom psykoterapi och behandling lärde mig att uppmärksamma och förlita mig på 

kroppsliga reaktioner för att förstå. Filosofen Marcia sá Cavalcante Schuback har fördjupat det 

hermeneutiska perspektivet. Hon menar att förståelsen också inbegriper en del av ett skeende 

där jag själv förändras. Hon skriver: 

 
Mötet med ”det andra”, som utmärker det så kallade historiska medvetandet och som 

ligger till grund för tänkandets möjliga hermeneutiska vändning, utgör den horisont där 

det redan bekanta, det redan tänkta och sagda blir främmande inför sig självt. I detta möte 

upptäcks i det redan kända, i det redan tänkta och sagda, det som inte blev känt, tänkt och 

sagt. Möjligheten att främmandegöra de egna tankekategorierna, den egna dimensionen 

eller horisonten i mötet med det främmande, utgör samtidigt en möjlighet till 

självförvandling.80 

 
Sá Cavalcante Schuback lägger fokus på just det mellanrum som finns i förståelsens skeenden, 

ett intet. Här finns det mellanrum som ger möjlighet till den självförvandling som hon beskriver 

sker i förståelsen. Hon skriver:  

 
Det är i förståelsen som en agonistisk strid med det att inte längre ha (det förflutna) och 

att ännu inte ha (framtiden) som det nya kan skapas på nytt och skapandet självt kan få 

ny innebörd i intets blixtrande skeende.81 

 
Kanske kan jag här läsa in en öppning för de fysiska reaktioner jag använder mig av. När jag 

går från mötet med Kamilla, när tankarna får vandra fritt, när jag erfar att min kropp slappnar 

av och mötets alla intryck lägger sig tillrätta inuti mig som pusselbitar, kan det innebära att jag 

förändrats? I mitt möte med pedagogerna tar jag till mig ny kunskap och öppnar upp för att 

deras erfarenheter är annorlunda än mina egna, jag känner mig trygg i det nya, kanske innebär 

det att jag förändras. I ledningsgruppens möte reagerar min kropp och jag vill fly, jag förändras. 

Alla möten innebär inte ny förståelse eller förändring, men flera möten kan tillsammans 

innebära en ny förståelse och förändring. Tidigare förståelse har ändrat karaktär och blivit ny, 

inte i ett blixtrande skeende, men ändå betydelsefull för utveckling. 

 
Personligt ansvar 
 
I de möten jag beskriver fattar jag alltid beslut, tillsammans med mina medarbetare eller utifrån 

mina egna bedömningar och val. Det personliga ansvaret för mina val och handlingar 

 
80 Sá Cavalcante Schuback, 2006, s. 155-156. 
81 Sá Cavalcante Schuback, 2006, s. 172. 
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framkommer tydligast i de dilemman jag beskriver i mötet med min ledningsgrupp. Här ställer 

jag mig frågor om mitt eget personliga ansvar för de vägval som görs och för de beslut som 

fattas av gruppen. Gjorde jag rätt när jag stannade kvar på mötet eller hade det varit klokare att 

resa sig och gå från mötet? Vad får gruppens val för konsekvenser i ett större sammanhang och 

hur påverkar mitt eget agerande att tillåta att mina frågor väljs bort, trots att jag vet att de är 

viktiga? Jag vill påverka gruppen och mitt ansvar för hur gruppen fungerar är lika stort som 

någon annans. Jag påtalar behov och bidrar med min och mina medarbetares kompetens, men 

hur långt sträcker sig mitt ansvar för ledningsgruppens arbete?  

 
Utifrån det systemteoretiska tänkandet ser jag det som att vi människor alltid ingår i olika 

system som vi är med att forma och som vi även formas av.82 Genom livet tillhör vi många 

olika sådana system och de grupper vi möter i arbetslivet är exempel på system som formas av 

de individer som ingår, men där systemet även formar individerna. Förutom gruppen med mina 

medarbetare har jag i min roll som chef ingått i många grupper; med kollegor, i ledningsgrupper 

och i samverkansgrupper tillsammans med representanter från myndigheter och organisationer. 

Olika gruppkonstellationer utifrån syfte och innehåll. Jag manövrerar inom och mellan olika 

system. På vilket sätt tar jag mitt personliga ansvar i de val jag gör och genom de beslut jag 

fattar?  

 
Simone de Beauvoir, en av företrädarna för existentialismen menar att göra val är att leva som 

subjekt och autentiskt.83 Människan har en påtvingad frihet där hennes val eller icke val alltid 

innebär ett ställningstagande. Att leva autentiskt som människa är att inse att man själv skapar 

sin mening genom sina val. Att leva som subjekt, det hon benämner ”vara-för-sig”, inte är ett 

statiskt tillstånd utan något som måste återskapas genom hela livet, ett livsprojekt.84 Motsatsen 

”att-vara-i-sig” är att objektifiera sig, att bli ett ting. Det beskrivs som att leva i ”ond tro”, att 

fly från friheten och ansvaret men ändå ha en medvetenhet om vad man gör, att ändå göra ett 

aktivt val. Att leva i ”ond tro” kan göras på olika sätt. De Beauvoir beskriver det som olika 

människotyper. ”Undermänniskan” är den som undviker att existera och hittar enbart 

meningslöshet runt omkring sig.85 För att undvika att göra egna val vänder hon sig till 

”allvarsmänniskans” värld med färdiga värden.86 ”Allvarsmänniskan” går upp i en fastlagd 

 
82 Systemteori, se Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/systemteori (hämtad 
2019-04-02) 
83 De Beauvoir, 1992, s. 28-29. 
84 De Beauvoir, 1992, s. 36. 
85 De Beauvoir 1992, s.47-49. 
86 De Beauvoir 1992, s. 49. 
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värdegemenskap som ger henne möjlighet att glömma sig själv. Eftersom den stora saken styr 

hennes liv kan hon offra både sig själv och andra, bli en kugge i ett maskineri utan att 

ifrågasätta.87 ”Nihilisten” förnekar både sig själv och världen om försöken att förverkliga sig 

själv har misslyckats. Genom att utöva makt och förstöra både för sig själv och andra, i värsta 

fall genom död och förintelse, försöker nihilisten hantera sin besvikelse över att inte uppleva 

sig existera.88 ”Äventyraren” bryr sig inte om målet eller konsekvenser, hon handlar enbart för 

handlingens egen skull.89 ”Den passionerade människotypen” ser endast sig själv som subjekt 

och blir aldrig involverad fullt ut i ett annat subjekt. Hon utser ett mål, ett objekt, som blir det 

enda som betyder något.90 Att leva som subjekt är alltså inget självklart och enkelt. Det positiva 

budskapet är att det alltid finns en möjlighet att förändra sina val, att välja ”vara-för-sig”, men 

det finns ingen gud, yttre makt eller kraft att förlita sig till och mänskligt liv förblir en 

motsägelse.91  

 
Jag tror på det egna ansvaret för mitt liv och mina val. Det ställer krav på medvetenhet om vilka 

val jag gör och vilka beslut jag fattar i de olika situationerna. Jag tolkar existentialismens idéer 

som att det är nästintill omöjligt att alltid leva autentiskt, som att det mera handlar om en 

medvetenhet och en vilja att leva som subjekt, det vill säga ha en medvetenhet om sina val eller 

icke-val. I mötet med ledningsgruppen för jag en inre dialog, där jag gör en bedömning av vad 

som skadar respektive gagnar mitt kompetensområde bäst. I efterhand kan jag tolka det som att 

jag också överväger den samhälleliga nyttan med att jag sitter kvar och kan komma med 

kunskap i de frågor som eventuellt dyker upp. Det får mig kanske att framstå som något 

pretentiös i min betydelse för frågorna. Ett ärligare sätt att se på saken är kanske att det var av 

bekvämlighet eller feghet som jag blev kvar. Utifrån de olika människotyper som Simone de 

Beauvoir tecknar kan jag se mitt eget handlande i den situationen mest som allvarsmänniskans, 

samtidigt som min inre dialog pekar på en medvetenhet om de olika valens betydelse.  

 
Beauvoir ger också existentialismen en politisk innebörd, där subjektet/individen även har ett 

ansvar för andra subjekt/individer. Då kan etiska ställningstaganden betyda att inskränka eller 

kämpa emot den enskildes frihet för gruppens, samhällets bästa. Vi måste göra val även i dessa 

hänseenden. Att bli autentisk eller att leva autentiskt är att kämpa även för den andres/de andras 

 
87 De Beauvoir 1992, s. 49-50. 
88 De Beauvoir 1992, s. 54-57. 
89 De Beauvoir 1992, s. 58-61. 
90 De Beauvoir 1992, s. 61-64. 
91 De Beauvoir, 1992, s. 46, s. 29. 
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frihet, att handla i den riktningen.92 Vad innebär detta resonemang för mig i min chefsroll? I 

kapitlet bakgrund och sammanhang har jag beskrivit hur Sullivan gör en tillbakablick på 

ledarskap inom socialt arbete. Han drar slutsatsen att ledare inom socialt arbete behöver ha det 

samhälleliga goda och individernas goda som ledstjärna i sitt arbete.93 Det innebär att arbeta 

för de svagare. Den kunskap som jag och mina medarbetare bidrar med är viktig för de invånare 

som är mottagare av den delen av välfärdens tjänster och service. Jag kan se mitt val på två sätt. 

Jag underlåter att kämpa för de svagare, eftersom jag låter mina punkter på dagordningen väljas 

bort. Eller jag kan se på mitt görande som att jag väljer att stanna kvar i mötet eftersom jag vet 

att min kunskap och det jag företräder behövs i andra diskussioner. Går jag därifrån så 

undandrar jag den möjligheten. I min yrkesroll som chef i social välfärd har jag gjort val och 

ställningstaganden, inte bara för min egen persons räkning, utan också för andra personer; 

medarbetare, brukare och deras anhöriga. Jag har gjort val och ställningstaganden i förhållanden 

till lagar, regler och förgivetantaganden. När jag ingår i en grupp, i berättelsen en 

ledningsgrupp, gör jag också val som subjekt. Jag kan inte gömma mig bakom att det är 

gruppens ställningstaganden som gäller. Har jag deltagit aktivt eller passivt, har jag bejakat 

eller sagt nej, oavsett vilket är det mina val. Här lämnas jag åt mig själv att bedöma mina 

ställningstaganden och mitt personliga ansvar. Jag tar hjälp av min erfarenhet och mitt omdöme.  

 

Reflektion 
 
I min essä återkommer begreppet reflektion. I mina samtal och mitt görande reflekterar jag över 

mitt handlande. Vad innebär det att reflektera? Jag har i metodkapitlet tagit hjälp av Maria 

Hammarén för att beskriva hur mitt skrivande av den här uppsatsen är en form av reflektion.94 

En reflektion-över-handling med Donald Schöns begrepp.95 I de teorier jag diskuterat är 

reflektion ett återkommande begrepp. Jag återvänder till Schön och hans teorier om tänkande 

och reflektionens betydelse för yrkespraktiker.96 Han använder sig av begreppen reflektion-i-

handling och reflektion-över-handling. Reflektion-över-handling är något vi gör i efterhand, 

när vi tänker på något vi tidigare gjort. Reflektion-i-handling är, enligt Schön, något som sker 

i själva görandet, men som inte uppstår av sig självt. I vardagen använder vi oss av det som är 

 
92 De Beauvoir, 1992, s. 72. 
93 Sullivan, 2016. 
94 Hammaren, 2005. 
95 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling” i Klassiska texter om 
praktisk kunskap Huddinge: (Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2014), s. 361.  
96 Schön var professor vid Massachusetts Institute of Technology och skrev redan i början på 1980-talet boken, 
The reflective practitioner, som blivit en slags grundbok när det gäller hur vi kan se och tolka innebörden i 
tänkandet och reflektion. 
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vant och bekant, kunnande-i-handling, vi gör något utan att tänka på det. Kunnande-i-handling 

är något som sitter i kroppen, som vi förutsätter och lever med.97 Det är när något nytt inträffar, 

när ett överraskningsmoment tillkommer, vi tvingas reflektera över vårt handlande och kan 

förändra vårt görande. Schön betonar att det behöver finnas ett överraskningsmoment i 

reflektionen, något som överskrider det bekanta och invanda.98  

 
I mina berättelser återger jag möten med samtalet som verktyg. Förberedda möten, där jag 

använt min samlade kunskap och även min vana, mitt kunnande-i-handling. I mötet med 

människor uppstår oväntade situationer. Möten som innehåller mer eller mindre överraskande 

moment. För möjligheten att förstå måste jag också förhålla mig öppen för det nya, för det 

annorlunda än det vanda. I mitt görande registrerar jag hur min kropp reagerar på den kroppsliga 

och rumsliga kommunikationen och lyssnar in det talade språket. Det pågår en inre dialog, som 

inte alltid är medveten för mig själv. Denna inre dialog ser jag som reflektion-i-handling. Den 

påverkar och kan förändra samtalet och skeendet. Psykiatrikern Tom Andersen beskrev det som 

att det pågår flera dialoger samtidigt i ett samtal; en inre och en yttre dialog i ett samspel mellan 

kroppslig och språklig kommunikation.99 Jag tänker att man skulle kunna likna samtalet vid en 

slags improvisation, där nya frågor skapar nya slingor i dialogen.  

 
Handledning innehåller både reflektion-över-handling även reflektion-i-handling, tänker jag.100 

När yrkesverksamma inom människorelaterade yrken, i detta fall jag som chef, diskuterar och 

reflekterar över en pågående relation och kontakt med medarbetare och kollegor eller 

brukare/klient/patient, så kommer den relationen och processen att kunna påverkas genom ett 

förändrat görande. För reflektion-i-handling resonerar Schön om tidsutrymmet, ett handlings-

nu, där tiden kan variera, men som fortfarande innebär en möjlighet att förändra handlingen.101 

Frågan är förstås hur långt ett handlings-nu kan vara, vilket för mig framstår som lite oklart. 

Det viktiga som jag ser det är möjligheten till ett förändrat görande. Min kontakt med Eva 

utspelade sig för länge sedan, men minnet är tydligt. Genom utmaningen och reflektionen i 

samtalen med henne kunde jag manövrera i den extrema situation det innebär att lägga ner och 

omorganisera en verksamhet. Jag fick syn på möjliga vägar i handlandet i min chefsroll. 

Andersen menade att reflektion i handledning kräver ”lagom ovanliga frågor” för att öppna upp 

 
97 Schön, 2014, s. 360. 
98 Schön, 2014, s. 360-361. 
99 Andersen, 2003, s. 185.  
100 Handledning används här i betydelsen organiserad regelbunden avsatt tid för reflektion enskilt eller i grupper 
med professionella. Se även Gerge, 2010. 
101 Schön, 2014, s. 361. 
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för nya förhållningssätt, något som jag ser som de överraskningsmoment Schön menar krävs 

för reflektion-i-handling.102 En viktig aspekt som Andersen lyfter i sina senare arbeten är 

kopplingen till de kroppsliga reaktioner som speglar samtalet, hur andning och rörelsemönster 

förändras.103 Schön betonar att reflektion inte behöver vara en intellektuell aktivitet, utan något 

vi känner eller erfar i händer eller i kroppen.104 Jag ser det som att reflektionen ger möjlighet 

att koppla ihop tanken och känslan i handling. 

 
 

Avslutande diskussion 
 

Mitt syfte med den här essän var att undersöka och reflektera över chefers praktiska kunskap 

inom social välfärd. En av mina frågeställningar var hur den praktiska kunskapen hos dessa 

chefer kan förstås.  I min undersökning har jag använt min egen chefserfarenhet. Genom att 

försöka ringa in görandet i mina berättelser har jag identifierat fyra teman som jag sedan 

diskuterat med mig själv och med de filosofiska texter jag valt. De teman som framkom i 

berättelserna och som jag valt att arbeta vidare med är omdöme, förståelse, personligt ansvar 

och reflektion. Jag har försökt ringa in vad analogiskt tänkande och omdöme betyder för den 

praktiska kunskapen. Förståelse har jag bearbetat ur ett hermeneutiskt och språkligt perspektiv. 

Jag har diskuterat personligt ansvar utifrån bland annat existentialismens idéer och ställt detta 

mot det kollektiva ansvaret. Har min undersökning bidragit till att tydliggöra hur chefer i 

välfärdens praktiska kunskap kan förstås? Jag menar att jag visat hur chefens personliga 

omdöme har en avgörande roll, hur ledare behöver ha en god förmåga och vilja att förstå, kunna 

tänka strategiskt där enskildheter och helhet hänger ihop. Chefer verkar i och representerar en 

organisation, en kontext, som kan begränsa eller gynna utveckling. Chefer i den sociala 

välfärden har ett personligt ansvar för den riktning och förhållningssätt som den sociala 

välfärden tar. För att klara sin yrkesroll och vara en välfungerande chef, behövs yrkesmässigt 

stöd och personlig utveckling.105 

 

Ytterligare en frågeställning jag hade var hur den praktiska kunskapen hos dessa chefer kan 

utvecklas och vilken betydelse reflektionen har. Reflektion är ett återkommande tema i essän 

och jag har diskuterat vilken roll reflektion har i utvecklingen av det praktiska kunnandet i den 

 
102 Andersen, 2003, s. 85-86. 
103 Andersen, 2003, s. 145-146. 
104 Schön, 2014, s. 355-358. 
105 Gerge, 2010. 
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komplicerade roll som välfärdens chefer har, där det ställs stora krav på personens egen 

omdömesförmåga. Som jag beskrivit så är reflektion en del av det analogiska tänkandet och 

finns med i träning och förfining av omdömet. Att göra en erfarenhet kräver även det reflektion. 

Förutom den reflektion som var och en gör i sitt vardagsarbete så har jag lyft fram betydelsen 

av att det finns utrymme och möjlighet till reflektion-över-handling och reflektion-i-handling 

genom regelbunden handledning. Där kan tankar och känslor mötas, där kan det mellanrum 

skapas som ger möjlighet till ny förståelse och leda till ett förändrat görande.  

 

Marcia sá Cavalcante fördjupar hermeneutikens sätt att resonera kring förståelsen. Hon 

beskriver ett skeende, ett mellanrum, där den tidigare förståelsen främmandegörs och bildar 

möjlighet till självförvandling. Hon skriver: "Att tänka skulle således innebära att 

tänka ur och med erfarenheten, snarare än att tänka om det som erfars. Att tänka är att förvandla 

sig själv".106 När hon för in begreppet mellanrum, intet, fortsätter hon; "Detta mittemellan 

beskriver själva övergångens skeende, snarare än "något" som övergår från ett tillstånd till ett 

annat, eller från en position till en annan. På så vis är det tomt på innehåll och preciseringar. 

Det är en intighet".107 Jag uppfattar att hon ställer detta i motsats till ett tänkande som bygger 

på jämförande till något redan befintligt. Hennes resonemang ger mig ett fördjupat värde till 

reflektion och handledning. Öppenheten att låta sig själv förändras och utvecklas för att kunna 

stödja andra till förändring och utveckling. Jag ser det som det främsta argumentet för att 

reflektera i den ordnade form som handledning innebär, det ger möjlighet att se 

manöverutrymme framåt när vi arbetar i yrken där vi möter och interagerar med mänskliga 

processer och relationer. Det stärker också förmågan och den personliga kraften att urskilja 

möjligheter och öppningar i det styrda, att träna och utveckla det personliga omdömet. 

 

 
  

 
106 Sá Cavalcante Schuback, 2006, s. 156 
107 Sá Cavalcante Schuback, 2006, s. 159 
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