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Förord

Under senare år har intresset för forsknings- och utvecklingsarbete, FoU, och
relationen forskning-praktik tilltagit. Högskolorna har fått en tredje uppgift att
samverka med det omgivande samhället och ett ökande antal icke-akademiska
myndigheter och organisationer uppträder på det forskningspolitiska fältet och
driver FoU-frågor och tar initiativ till FoU-verksamhet. På ett regionalt och lokalt
plan kommer detta till uttryck i form av ett antal FoU-enheter där kommuner,
landsting och ytterligare aktörer finns med som intressenter bakom olika FoU-
initiativ. Vårt eget Centrum för Välfärdsforskning (CVF) med sin historia och
framväxt utgör ett exempel på detta.

Lokala FoU-enheter med inriktning mot socialt arbete och kommunalt välfärds-
arbete är en ung företeelse som fått ökad spridning under senare år. Frågan är vad
som sker i gränslandet mellan forskningen och den kommunala verksamhets-
världen. I denna studie har Mats Ekermo, doktorand i socialt arbete och knuten
till Centrum för Välfärdsforskning vid Mälardalens Högskola, intresserat sig för
frågan varför denna typ av FoU-enheter växer fram, vad som karaktäriserar verk-
samheten och vilka problem FoU-enheterna ses som lösningar på. Eftersom FoU-
enheter är ett outforskat fält har denna studie fått en empirisk utforskande karak-
tär. Studien baseras på tio FoU-enheter i form av fallstudier. Rapporten ger en
bred och inträngande bild av FoU-fenomenet där de konkreta uttrycken uppvisar
både likheter och olikheter.

Ett stort tack riktas till Socialstyrelsen som inom ramen för socialtjänstavdel-
ningens program Forskning-Praktik finansierat studien. Rapporten har semina-
riebehandlats vid CVF och ett tack riktas till opponenterna Rolf Å Gustavsson
och Lars G Persson.

Januari 2001-01-30

Göran Sidebäck
Föreståndare för CVF
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Författarens förord

Denna rapport redovisar resultatet från en studie av FoU-enheter som har en
inriktning mot socialt arbete. Den empiriska studien genomfördes höst och vår
1998/99 och kompletterades våren 2000 med upplysningar om läget i verk-
samheten. Jag vill tacka föreståndare och medarbetare vid berörda FoU-enheter
för att ni tagit er tid och ställt upp på intervjuer och tillhandahållit olika slags
material om FoU-verksamheten. Ett särskilt tack riktas till Hans Edvard Roos vid
Lunds universitet som bistått med handledning under arbetets gång. Ett tack
riktas också till Socialstyrelsen som genom medel från programområdet
”Forskning-praktik” möjliggjort denna studie. Vid Socialstyrelsen vill jag särskilt
omnämna Lars-Erik Lundmark som även delat med sig av sin inblick och
kunskaper i ämnet för denna studie.

Rapporten vänder sig till personer, forskare som praktiker, som är allmänt
intresserade av FoU-frågor och hur man kan organisera FoU-verksamhet för att
få till stånd olika former av utbyte mellan kommunalt socialt arbete och
högskolor/universitet. De mest intresserade läsarna bör vara personer och
”intressenter” vid olika former av FoU-enheter där man idag bedriver FoU-
verksamhet eller där man håller på att planera för att starta någon form av FoU-
enhet.

Rapporten har seminariebehandlats vid Centrum för Välfärdsforskning (CVF),
Mälardalens Högskola och för värdefulla synpunkter vill jag tacka Rolf Å
Gustavsson och Lars G Persson.

Mats Ekermo
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Sammanfattning

Bakgrund
FoU-enheter inom socialt arbete är, med några enskilda undantag i landet, ett
ungt fenomen. Det är först under de senaste 3-4 åren som fenomenet kommit att
expandera och få en spridning, bland annat tack vare etablerings- och projektstöd
från Socialstyrelsens program ”Forskning-praktik”. Eftersom det handlar om ett
relativt ”nytt” fenomen har denna FoU-studie intresserat sig för grundläggande
frågor om varför FoU-enheter växer fram, vilka problem man försöker lösa och
hur kunskapsutvecklingen organiseras vid FoU-enheterna.

Syfte och uppläggning
Mot bakgrund av att det finns få studier gjorda kring FoU-enheter har denna
studie fått en empirisk utforskande karaktär med begränsade teorianknytningar.
Ett strategiskt urval av tio FoU-enheter har studerats, tre inom högskolan, interna
enheter, och övriga med kommunförbund och kommuner/socialtjänsten som
huvudmän, externa enheter. Gemensamt är att de initierats och vuxit fram utanför
de akademiska strukturerna. FoU-enheterna har en inriktning mot socialt arbete i
vid mening. Det empiriska materialet insamlades höst och vår 1998/99 och
utgörs av dokumentation och intervjuer med föreståndare och medarbetare vid
FoU-enheterna med fokus på den aktuella FoU-verksamheten. På så sätt baseras
FoU-studien på aktörernas bilder och beskrivningar. Resultatet och utfallet av
den faktiskt bedrivna verksamheten säger således denna studie inget om.

Resultat och slutsatser
Vad är det då för drivkrafter som ligger bakom kommunernas intressen för FoU-
enheter? FoU-enheterna kan inramas i en motiv- och kravbild bestående av
”inifrån” och ”utifrån” kommande krav, som dessutom kan komma ”uppifrån”
och ”nerifrån”. De inifrån/uppifrån kommande motiven handlar om en resurs-
knapphet och ekonomiska besparingar i den kommunala organisationen, som
medför krav på en ändamålsenlig och effektivt bedriven verksamhet. Parallellt
har förändrad lagstiftning och socialpolitiska reformer, utifrån/uppifrån
kommande motiv, medfört att kommunerna fått nya arbetsuppgifter och krav på
sig att verksamheter ska vara av ”god kvalitet”. Motiven inifrån/nerifrån kommer
från en verksamhetsnivå där anställda behöver utveckla sitt yrkeskunnande, både
för att göra ett bra jobb och för att man ska kunna behålla och rekrytera
kompetent personal. Motiven utifrån/nerifrån handlar om att man i socialt arbete
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konfronteras med nya klientgrupper och komplexa sociala problem som kräver
bättre lösningar. Till denna motiv- och kravbild kommer en allmän kritik mot
den akademiska forskningens otillräcklighet som uttrycks från olika håll. Den
forskning som bedrivs vid universitet och högskolor har inte lyckats tillgodose
den stora efterfrågan på praktiskt tillämpad forskning som finns i det sociala
arbetet. Den forskning som produceras stannar inte i eller kommer till
användning inom den kommunala verksamheten. Från flera håll riktas kritik mot
att forskningens kunskapssyn är för snäv. Man missar därigenom ett viktigt
objekt i socialarbetares erfarenhetsbaserade kunskaper och kunnande i yrkesut-
övandet.

FoU-enheterna uppvisar en projektverksamhet med hög grad av verksamhets-
och sektorsanknytning. Man ägnar sig åt resultatuppföljning och metod- och
kompetensutveckling av personalgrupper och frågor som återfinns inom olika
verksamhetssektorer. Ett stort antal projekt har en sektorsövergripande karaktär i
den meningen att de omfattar samverkan mellan olika myndigheter och aktörer.
Det förekommer också ett stort antal projekt i form av olika undersökningar som
inte har någon direkt verksamhets- eller sektorsanknytning. Dessa bedrivs till
största delen av högskoleinterna enheter i mitt urval. Vid sidan om projekt-
verksamheten framstår information och kunskapsförmedling som en central
verksamhet vid FoU-enheterna.

Man kan säga att FoU-enheterna medverkar i en organisations- och
verksamhetsutveckling av det sociala arbetet. Studien tar inte ställning till hur
utfallet av denna medverkan ser ut. Man kan också säga att FoU-enheterna
medverkar i en professionsutveckling. FoU-enheterna talar om sig själva i termer
av reflektion och lärande, som man bland annat kopplar till olika former av
egenutvärdering, modeller för kvalitetssäkring/-utveckling och kollegiala
revisions- och granskningsmetoder. En trend tycks vara att det är professionerna
själva som ska sköta granskning, utvärdering och uppföljning av sin verksamhet.

När det gäller hur verksamheten organiseras kan fyra olika principer urskiljas,
som i olika utsträckning återfinns vid de olika FoU-enheterna. Handlednings-
principen bygger på en forskarledd FoU-enhet där forskarkompetensen används
till att handleda praktiker, som i sin tur genomför projekt. Nätverksprincipen
innebär att en administrativ FoU-samordnare utgör spindeln i ett regionalt
nätverk som organiserar och koordinerar olika intressen, utvärderings- och
utbildningsbehov så att uppdrag utformas och utförare i form av praktiker och
forskare anlitas inom nätverket. Förvaltningsprincipen innebär att verksamheten
är helt inordnad i den kommunala förvaltningen där föreståndare och
medarbetare utgörs av kommunala tjänstemän. Genom avtal med högskolor och
universitet tillförsäkrar man sig forskarinsatser i verksamheten. Den akademiska
principen motsvaras av en forskartät miljö där FoU-verksamheten är inriktad på
att vinna vetenskaplig legitimitet och ha ett vetenskapligt meriteringsvärde för
medarbetarna.
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En summering
FoU-enheter utgör ett föränderligt och svårfångat fenomen där uppgifter om
verksamheten ändras snabbt. Samtidigt som de är lika är de olika. FoU-enheterna
uppvisar en mångfald av organiserings- och verksamhetsformer och olika
relationer till sina moders- och intressentorganisationer. Man kan därför inte på
ett enkelt sätt behandla dem som en homogen grupp och inte heller dra
generaliserande slutsatser ur denna FoU-studie. FoU-verksamheten är i hög grad
beroende av enskilda personer och deras nätverk. Enskilda personers värderingar
och föreställningar påverkar också kulturen vid FoU-enheterna. FoU-verk-
samheten kan i olika utsträckning utgöra frizoner där man samtidigt i olika grad
”frikopplas” från kommunala verksamhetskrav och/eller akademiska krav.

I slutet på 1970- och början på 1980-talet etablerades fältstationer där
initiativet kom från Göteborgs universitet och institutionen för socialt arbete med
idéer och tankar kring utbyte forskning-fält och samverkan forskare-social-
arbetare. Fältstationerna byggde på visionära föreställningar om att forskningen
behövde fältstationerna för utvecklingen av socialt arbete som akademiskt ämne
och disciplin. I de FoU-enheter som vuxit fram under 1990-talet förekommer
varken institutioner för socialt arbete eller andra akademiska institutioner som
initiativtagare, och samarbetet och kontaktytorna mellan FoU-enheter och
institutioner för socialt arbete är generellt sett begränsade. Från mitten av 1990-
talet framträder en bild där FoU-enheter efterfrågas för att det sociala arbetets
organisation ska kunna utvecklas och anställda utveckla sin kunskap och
kompetens så att verksamheter, efter de förutsättningar som råder, bedrivs på ett
så rationellt och ändamålsenligt sätt som möjligt.
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Rapportens uppläggning och
läsanvisning

Rapporten är relativt omfattande och kan delas in i tre olika delar. Därför kan det
vara på sin plats att inledningsvis ge en läsanvisning. Man kan beroende på
intresse läsa rapporten på olika sätt.

Den första delen omfattar de två första kapitlen, inledning och under-
sökningens uppläggning och genomförande. Här presenteras som rubrikerna
anger bakgrund, syfte och hur studien lagts upp och genomförts. Här diskuteras
begreppsanvändningen i rapporten, eftersom det förekommer ett antal olika
begrepp och beteckningar som är svåra att entydigt definiera. FoU-begreppet är
ett sådant begrepp. Ett par sidor ägnas åt att redogöra för kunskapsläget kring
FoU-enheter, vad för slags studier som finns gjorda i fältet, vad som finns sagt
och skrivet tidigare. FoU-enheter är ett svårfångat fenomen vilket innebär att
studier av dem är behäftade med olika slags begränsningar. Därför ägnas några
sidor åt min undersökningsmetod och de svårigheter och begränsningar som
denna typ av studier är förenade med. Avsnittet avslutas med en översiktlig bild
av de tio FoU-enheterna som ingår i mitt urval för denna studie.

Den andra delen innehåller tio fallbeskrivningar. Ett syfte med studien har
varit att ta fram beskrivningar av FoU-enheterna och deras verksamhet och
presentera dem i en sammanhållen framställning. Resultatet av detta har blivit tio
fallbeskrivningar, en empiriskt beskrivande del i rapporten. Ambitionen har i
mycket varit att presentera FoU-enheterna på deras egna villkor. Beskrivningarna
bygger på dokumentationsmaterial och intervjuer med föreståndare och
medarbetare vid enheterna. På så sätt är det aktörer i FoU-enheterna och deras
beskrivningar, intentioner och avsikter med FoU-verksamheten som kommer
fram. Varje framställning avrundas med några summerande kommentarer kring
respektive FoU-enhets karaktär. Den empiriska studien genomfördes höst och vår
1998/99. Eftersom uppgifter om FoU-enheter är färskvara följer ett efterord där
respektive FoU-enhet givits möjlighet att inkomma med en uppdatering när det
gäller verksamhetsförändringar, hur det ser ut våren 2000. Är man som läsare
mest intresserad av enskilda FoU-enheter, kan man gå rakt in på enskilda FoU-
enheter där texten innehåller uppgifter kring organisation, verksamhetsinriktning
och projektverksamhet.

I den tredje delen, diskussionen, tar jag ett steg tillbaka och diskuterar olika
teman och frågor som framträder i fallbeskrivningarna. Det tredje avsnittet utgör
på så sätt en uppsummerande och reflekterande del där jag med hjälp av
innehållet i fallbeskrivningarna för en diskussion kring varför FoU-enheterna
växer fram, vilka problem man försöker lösa och hur kunskapsutvecklingen
organiseras vid enheterna. Mot bakgrund av att det finns väldigt få studier kring
mitt forskningsobjekt har denna FoU-studie en empirisk utforskande karaktär.
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Den avslutande diskussionen ligger därför i första hand på en empiriskt
uppsamlande och strukturerande nivå. De teoretiska kopplingarna är begränsade
och får anstå till kommande arbeten och fördjupningar.



Centrum för Välfärdsforskning

15

Del 1



Centrum för Välfärdsforskning

16



Centrum för Välfärdsforskning

17

Inledning

Bakgrund
Lokala FoU-enheter med anknytning till socialt arbete och kommunal socialtjänst
är en relativt ung företeelse som har fått en tilltagande spridning under de senaste
åren. Om man överhuvudtaget kan tala om någon tradition i fältet så
genomfördes en del försök med sociala fältstationer under slutet av 1970-talet
och början på 1980-talet där institutionen för socialt arbete vid Göteborgs
universitet var initiativtagare. Det vi ser under 1990-talet är ett växande antal
FoU-enheter där bland annat kommuner är initiativtagare. De flesta FoU-
enheterna har med några undantag en historia som begränsas till 1990-talet, och
Socialstyrelsen (1998) omnämner i en inventering gjord 1996 15 ”kunskaps-
centra inom kommunernas socialtjänst” som existerar och ytterligare ett 10-tal
som är under planering. Om mottot på 1970-talet var ”Forskningen i socialt
arbete behöver fältstationer!” tycks devisen på 1990-talet vara ”Det kommunala
sociala arbetet behöver FoU-enheter!”

Föreliggande rapport presenterar en studie av FoU-enheter med en inriktning
mot socialt arbete. Den empiriska delen genomfördes under höst och vår 1998-
99. Vissa basuppgifter har uppdaterats fram till år 2000. Studien har finansierats
av Socialstyrelsen genom utvecklingsmedel som beviljats inom ramen för dess
programområde ”Forskning-praktik”. Denna studie kan ses som en uppföljning
av en tidigare genomförd studie (Socialstyrelsen 1998) som resulterade i SoS
rapporten ”Två världar - skilda perspektiv?”

Vad motiverar då denna studie? För det första är FoU-enheter relativt litet
belysta och diskuterade i empiriska studier. För det andra utgör FoU-enheter en
föränderlig verksamhet som förändras snabbt vilket gör det intressant att följa
upp enheter som tidigare belysts. För det tredje tycks intresset för att inrätta FoU-
enheter ha tilltagit under de senaste åren.

Syfte
Syftet med denna studie är att närmare utforska FoU-enheter som har en
inriktning mot socialt arbete. Huvudintresset är att söka förståelse för och
diskutera varför FoU-enheterna växer fram, vilka problem man försöker lösa och
hur kunskapsutvecklingen organiseras vid dessa enheter. Utgångspunkten är att
FoU-enheterna inte växer fram i ett vakuum utan att de utgör ett svar på
någonting och fyller olika funktioner.

Denna rapport består av en beskrivande del där tio FoU-enheter presenteras
och följs av en diskussion där ett antal frågor följs upp. Den beskrivande delen är
ganska omfattande med syftet att varje FoU-enhets specifika särdrag ska
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framträda. Samtidigt är presentationerna mycket komprimerade. FoU-enheterna
låter sig inte på ett enkelt sätt slås ihop och behandlas som en homogen grupp, i
sina självbeteckningar går de inte ens under beteckningen FoU-enheter. Frågan är
snarare om enheterna har något gemensamt och vad det i så fall kan vara.
Tidigare studier och försök att kartlägga FoU-enheter kommer fram till i första
hand en slutsats, nämligen att enheterna är olika. Genom att intervjua före-
ståndare och medarbetare vid FoU-enheterna och ta del av programförklaringar,
verksamhetsberättelser och informationsmaterial har avsikten varit att få fram ett
underlag för en  diskussion om detta.

Empiriska studier om FoU-enheter utgör färskvara med begränsad hållbarhet
och det är ett problem som denna studie dras med. När denna rapport kommer ut
är de empiriska uppgifterna om FoU-enheterna drygt ett år gamla. FoU-enheter är
ett föränderligt fenomen där mycket hinner hända under ett år. I samband med
denna rapports utgivning har därför företrädarna för de tio FoU-enheterna
erbjudits att skriva ett ”efterord” i anslutning till respektive fallstudie där man
uppdaterar läsaren med uppgifter om hur FoU-enhetens verksamhet ser ut våren
2000.

Inledningsvis behöver också omnämnas att författaren till denna rapport har
en egen bakgrund i en FoU-enhet. Det betyder att jag själv är präglad av olika
erfarenheter och intryck från Centrum för Välfärdsforskning där jag varit
verksam under 1990-talet. Dessa erfarenheter och den förförståelse jag har med
mig in i studien kan ses både som en nackdel och som en tillgång. Till
nackdelarna kan anföras att jag är färgad och låst av personliga erfarenheter och
uppfattningar om FoU-enheter vilket gör att jag riskerar att begränsas av min
egen förförståelse och att inte uppfatta nya perspektiv. Till fördelarna kan å andra
sidan anföras att jag med min bakgrund har en del gratis med mig in i studien och
kan på så sätt komma längre och djupare i en diskussion om FoU-enheter.

Om begreppsanvändningen
För att läsningen ska fungera krävs inledningsvis att några ord sägs om begrepps-
användningen i denna rapport. Min studie dras med en problematik där
beteckningarna är mångtydiga vilket bidrar till att skapa osäkerheter och
oklarheter kring mitt studieobjekt, FoU-enheter och den verksamhet som bedrivs
vid dessa enheter.

FoU-enheter och FoU-begreppet
Med FoU-enhet avses i denna studie en typ av organisation, som kan vara mer
eller mindre formell, som etablerats enligt egna uttalade syften att åstadkomma
någon form av utbyte och samverkan mellan forsknings- och utvecklingsarbete,
forskning-praktik, forskare-praktiker, universitet/högskolor-kommuner/kommu-
nal verksamhet. Av och till förekommer tillägget lokal FoU-enhet med avsikten
att framhäva enheternas relation till en geografisk och institutionellt bestämd
omgivning, t ex kommuner, enskilda förvaltningar eller institutioner. Ibland



Centrum för Välfärdsforskning

19

förekommer tillägget regional då omgivningen är större och utgörs av flera
kommuner eller ett län. FoU-enheternas relation till omgivningen är
”förpliktigande” till följd av att icke-akademiska aktörer i omvärlden medverkat
till FoU-enheternas tillkomst, att man finansierar verksamheten och/eller deltar i
styrnings-/ledningsfunktioner med olika förväntningar på vad utbytet och
samverkansformerna ska resultera i.

Hur ska man förstå FoU-begreppet? Det vedertagna är forskning och utveck-
lingsarbete. Forskningsbegreppet används i det dagliga språkbruket i en vidare
betydelse än vetenskap och Jernelöv (1997 s18) talar om forskningsbegreppets
trivialisering. Hur definieras utvecklingsarbete närmare? Kan ”U”-et stå för
utbildning och för utvärdering, och hur är det med utredningsarbete? Ett sätt att
komma till rätta med språkförbistringen är att söka sig tillbaka till ursprungliga
definitioner och försöka återupprätta en stringens och tydlighet i begreppen, om
det nu är möjligt. Den FoU-definition som ofta återges är OECD:s och lyder

FoU delas in i grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete... Med
grundforskning avses, med den definition OECD och SCB använder, att systematiskt och
metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte.
Begreppet inrymmer även forskning vars inriktning är att lägga en grund som kan tänkas
ge tillämpning. I begreppet tillämpad forskning ligger forskning med bestämda tillämp-
ningar i sikte. Utvecklingsarbete avser att utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig
kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, processer, system eller
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. (Prop 1996/97:5 s. 26)

OECD:s indelning har ifrågasatts och uppdelningen i grundforskning, tillämpad
forskning och utvecklingsarbete har efterhand kommit att utökas med begrepp
som tillämpad grundforskning, riktad grundforskning, strategisk forskning osv.
Detta kan bland annat ses som en återspegling av förändringar som forsknings-
och utvecklingsprocessen genomgått under de senaste årtiondena i form av ökad
gränsupplösning mellan olika forsknings- och utvecklingsstadier (Prop
1992/93:171). I ett par rapporter från utbildningsdepartementet och närings-
departementet (1999, 1999) kritiseras OECD:s indelning och Bergström m fl
(2000) vill istället diskutera frågan om forskning och vetenskap i termer av olika
typer av verksamhetsrelevans.

Det visar sig således vara ett svårt projekt att komma fram till entydiga FoU-
definitioner och avgränsningar, något som andra redan har konstaterat (se bland
annat Socialstyrelsen 1998, Boström 1998, Arvidsson m fl 1995, Nilsson &
Sunesson 1988). Det är en komplicerad uppgift att bringa klarhet i ett språkbruk
när det florerar ett stort antal begrepp som hela tiden utvecklas genom att nya
tillkommer, t ex ”praktiknära forskning”, ”praktikens FoU” etc. Det blir proble-
matiskt när uttryck och begrepp i vardagsspråket samtidigt ska användas som
analytiska begrepp.

Konsekvens av det ovanstående blir att FoU och intilliggande begrepp
används i framställningen i dess vida och allmänna betydelse. När så är möjligt
söker jag använda synonymer. I stället för forskning använder jag med förkärlek
begreppet kunskapsutveckling alternativt kunskapsproduktion. Kunskapsutveck-
ling är ett vidare begrepp som lämnar frågan obesvarad huruvida kunskaps-
produktionen uppfyller vetenskapliga krav. Begreppsparet forskare-praktiker
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söker jag också undvika men där det förekommer avses en särskillnad i personers
identiteter och tillhörigheter i en akademisk utbildnings- och forskningskultur
respektive kommunal verksamhetskultur, utan att därmed säga något om åsyftade
personers formella utbildning och kompetens.

Begreppsproblematiken handlar egentligen om språkets begränsningar där den
gängse begreppsapparaten är otillräcklig när det gäller att beskriva nya fenomen
och verkligheter som uppträder. Det faktiska förhållandet att det växt fram ett
antal FoU-enheter utanför de akademiska strukturerna under 1980- och 90-talet
som en nyligen gjord inventering visar på (Bergström m fl 2000) innebär att den
”institutionella ordningen” utmanas även när det gäller språkbruket. Med olika
benämningar och språkbruk följer också olika status och legitimitet åt verksam-
heten. Frågan är egentligen vilka ord och begrepp som ska användas som bäst
beskriver och ger rättvisa åt verksamheten vid dessa enheter.

Kunskapsläget kring FoU-enheter
De studier som gjorts kring FoU-enheter med inriktning mot socialt arbete är
ytterst få. I princip handlar det om en inventering av ”kunskapscentra inom
kommunernas socialtjänst” som genomfördes 1996 av Socialstyrelsen (1998)
som redan refererats till. Ternhag omnämner 15 enheter som existerar och
ytterligare ett 10-tal som är under planering som kommenteras kortfattat i inven-
teringen. Översikten åtföljs av en diskussion där det bland annat konstateras att
de flesta enheterna med några undantag har en historia som begränsas till 1990-
talet. Ternhag konstaterar att det föreligger en mångfald av enheter ”där ingen är
den andra lik”, att enheterna är föränderliga och flera enheter arbetar med korta
tidsperioder, ofta tre år. Det är därför svårt att besvara frågan om enheternas
beständighet och Ternhag frågar sig om det är en dynamik till döds enheterna
uppvisar. Ternhags inventering innehåller också en delstudie där han med hjälp
av tre kunskapscentra diskuterar hur utbytet av kunskap mellan forskning och
praktik går till, vad FoU-arbetet betyder för praktiken och vad som avgör ett
kunskapscentrums framgång. Frågorna besvaras med röster från tre FoU-enheter
som Ternhag i sin tur kommenterar utan att de centrala begreppen i diskussionen
definieras närmare.

Med underlag från tre FoU-enheter reflekterar Odbratt (1998) i en skrift av
mer kunskapsfilosofisk karaktär kring FoU, dess mening och relationen
forskning-praktik. I en C-uppsats från socialhögskolan i Lund diskuterar
Samuelsson (1999) FoU-enheters syfte och effekter för det praktiska sociala
arbetet samt frågor om kunskapssyn, frihet och styrning och relationer till
universitet och högskolor. Det empiriska materialet utgörs av sex intervjuer med
representanter från två FoU-enheter samt en intervju med en forskare vid Lunds
universitetet. Urvalet av forskare förklaras med ”att han var en av ganska få inom
universitetet som visste något om FoU-enheter”.

De ovanstående studierna är de enda som fokuserar på FoU-enheter med
inriktning mot socialt arbete och man kan därför tala om att FoU-enheter med
inriktning mot socialt arbete utgör en vit fläck på kartan när det gäller mer
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fristående studier. Däremot förekommer ett antal rapporter från olika FoU-
enheter och texter från enskilda forskare verksamma vid FoU-enheter där man
beskriver sin policy och verksamhetsidé. Blekinge FoU (1997) beskriver i en
skrift med titeln ”I praktikens tjänst” sin verksamhet. En framträdande forskare i
detta sammanhang är Peter Westlund (1997) som i rapporten ”Praktikens FoU,
socialtjänst i utveckling” beskriver ”vad som utmärker och karaktäriserar en på
praktikens villkor arbetande FoU-enhet inom socialtjänstens verksamhets-
område”. Westlunds rapport och idéer har fått spridning och anammats av flera
nybildade FoU-enheter. Vid Wigforssinstitutet (WI) har man med hjälp av en
journalist sammanställt en rapport (Lundgren 1997) där man låter medarbetare
vid institutet och samverkande parter i form av tjänstemän och politiker i
regionen komma till tals liksom forskare vid samarbetande institutioner. Även ett
problematiskt projekt och kritiska röster kommer till tals. På några håll föreligger
utvärderingar av FoU-enheter som har en intern karaktär, t ex har landstings-
revisionen i Värmland utvärderat Centrum för folkhälsoforskning (Arvidsson &
Magnusson 1996) och socialtjänstens utvecklings- och ekonomienhet i Umeå
kommun har utvärderat sin Utvecklings- och fältforskningsenhet - UFFE (Jilder
1996). Centrum för Välfärdsforsknings första tre års verksamhet har varit
föremål för en extern utvärdering där verksamheten granskats ur ett vetenskapligt
perspektiv och ur ett avnämarperspektiv (Eikeland & Lundahl 1996).

Om man vidgar perspektivet på FoU-enheter till att omfatta även annan
inriktning förekommer FoU-enheter inom landstingets verksamheter och inom
skolans område i form av regionala utvecklingscentra. Inom det privata närings-
livet och företagssektorn förekommer ett stort antal FoU-enheter. När det gäller
landstingssektorn förekommer ett par studier som undersökt landstingets FoU-
verksamhet i en något bredare mening. Ternhag (1994) har studerat landstingens
satsningar på FoU och redovisar i en inventering gjord 1993 närmare 90
landstingsanknutna FoU-organisationer. Denna studie utgör en uppföljande
studie till landstingsförbundets engagemang i början på 1990-talet att stödja
landstingen att utveckla sin FoU-verksamhet. Studien baseras i huvudsak på en
enkät och redovisningen håller sig på en övergripande summerande nivå där
motiv, ambitioner och inriktning på FoU-satsningarna i landstingen redovisas
liksom den ekonomiska omslutningen. Denna studie följs upp av en studie där tre
utvalda landsting studeras närmare avseende sin FoU-verksamhet (Ternhag m fl
1995). Där konstaterar man bland annat att landstingets FoU-insatser är inriktade
mot landstingets egen verksamhet och att man från landstingens sida är mer
intresserad av FoU-arbetets indirekta följder i form av personalens kompetens-
höjning, förmåga att möta förändringar och att arbetsplatsernas attraktionskraft
höjs än av att FoU-satsningarna ska leda till ny kunskap.

I en nyligen gjord inventering har Bergström m fl (2000) identifierat 82
regionala FoU-miljöer utanför universitet och högskolor med inriktning på
offentlig verksamhet och tillägger samtidigt att det finns ett stort mörkertal av
FoU-enheter i gränslandet mellan universitet/högskolor och den offentliga
sektorn. Inventeringen är översiktlig med uppgifter om FoU-enheternas huvud-
sakliga verksamhetsinriktning, organisationsform, finansiering och personal.
Författarna vill visa på ett växande engagemang hos landsting och kommuner när
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det gäller forskning och forskningspolitik och att FoU-enheterna uppvisar en
omfattande verksamhet som är underskattad och ej uppmärksammad av den
statliga forskningspolitiken. Författarna menar också att framväxten av FoU-
enheter återspeglar ett behov av en ny typ av kunskapsproduktion som på ett
bättre sätt än forskningen vid högskolor och universitet förmår möta samhällets
ökade och breddade behov av FoU inom den offentliga sektorn. Studien kan ses
som ett inlägg i den forskningspolitiska diskussionen där man väcker frågan om
regionala FoU-institutioners plats och status i det nationella FoU-systemet.
Författarna refererar till den statliga forskningspolitiken och ett långtgående
innovations- och stödsystem till FoU-enheter inom näringslivet och före-
tagssektorn i form av teknikcentra, teknikbyar, teknikbrostiftelser, industriella
utvecklingscentra etc. Något motsvarande finns inte för FoU-organisationer med
inriktning på den offentliga sektorn.

Om man talar om stöd till och uppmärksamhet kring FoU-frågor i en bredare
mening och inte enbart avser etablering av FoU-enheter kan konstateras att
Svenska kommunförbundet har inrättat ett forskningsråd i början av 1990-talet
som inom ramen för ett FoU-program i första hand fördelar forskningsanslag till
studier inom olika områden som handlar om den offentliga sektorns problem.
Detta program har varit föremål för en utvärdering (Arvidsson m fl 1995). Ett
nytt exempel på en statlig FoU-satsning utgör Nationell handlingsplan för
äldrepolitiken (Prop 1997/98:113) där regeringen i en tredelad strategi för
kunskapsutveckling inom äldreområdet avsatt medel för universitetsbaserade
forskningsinstitut, regionala FoU-centra och lokala stimulansåtgärder.

Varför har man från akademins horisont inte ägnat FoU-enheterna någon
uppmärksamhet? Det kan dels ha att göra med att det handlar om ett relativt nytt
fenomen och att det i den meningen inte hunnit framträda som något enhetligt
eller gripbart objekt. Man kan inte utesluta en attityd inom akademin att FoU-
enheter är mindre intressanta. Det har på sina håll framskymtat i anslutning till
denna FoU-studie att man vid FoU-enheter upplever sig betraktade och bemötta
som mindre värda i akademins ögon. Att från en akademisk institutions sida gå
in i en närmare relation till en lokal FoU-enhet kan vara problematiskt. Samtidigt
som en vistelse och ett uppdrag vid en FoU-enhet för en kommunal praktiker kan
vara utvecklande och statushöjande kan det för en forskare vid en akademisk
institution vara problematiskt i det akademiska belöningssystemet.

Vad ligger då bakom FoU-enheters tillkomst och vad handlar verksamheten
vid FoU-enheterna om? De mer övergripande inventeringarna och studierna
(Ternhag 1994, Ternhag m fl 1995, Bergström m fl 2000) talar i termer av en
allmän samhällsutveckling där beroendet av forskning och vetenskaplig kunskap
ökar. Man talar om informations- och kunskapssamhällets utveckling, om ett
ökat behov av forskningsinformation i verksamheter och om behov av att kunna
hantera en ökande mängd kunskap inom verksamheterna. Man talar vidare om
flexibla och lärande organisationer med nya kunskapsbehov och om
regionalpolitiska och personalstrategiska motiv bakom satsningar på FoU. När
det gäller FoU-enheter med inriktning på socialt arbete, kunskapscentra inom
kommunernas socialtjänst, lämnar Ternhag (1998) i sin inventering frågan öppen
när det gäller vad som ligger bakom FoU-enheters tillkomst. Det behövs
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fördjupade studier för att besvara denna fråga. I detta sammanhang kan min
studie betraktas, som ett försök att mer konkret besvara frågan om varför FoU-
enheter med inriktning mot socialt arbete växer fram.
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Undersökningens uppläggning och
genomförande

Några utgångspunkter
Utforskande intresse
Utgångspunkten för denna studie har utgjorts av ett explorativt, utforskande
intresse. Jag har velat närma mig ett urval av lokala FoU-enheter för att närmare
ta del av organisation och verksamhet. Min FoU-studie har därmed en kvalitativ
ansats där den tematiserade intervjun utgjort mitt huvudredskap. Till detta
kommer studier av texter från FoU-enheterna i form av mål- och policyprogram,
utredningsunderlag inför bildande, verksamhetsrapporter, avtalstexter, informa-
tionsmaterial och motsvarande. Jag har med andra ord börjat i empirin, i studier
av konkreta FoU-enheter och deras verksamhet och inte i teorin, i teoretiska
modeller och förklaringar. Man kan säga att jag arbetat efter en ”grounded
theory-ansats” (Glaser & Strauss 1967) även om ambitionen i denna studie inte
varit att utveckla ny teori. Dahlgren m fl (1988) talar om ”upptäcktens väg” som
innebär att man startar sin undersökning med så öppna ögon som möjligt inför
det fält och den verksamhet man avser studera. Som nämndes inledningsvis kan
min egen erfarenhet från en lokal FoU-enhet, Centrum för Välfärdsforskning,
diskuteras och hur den påverkat mitt seende. Min ambition har varit att i en
beskrivande del av denna studie presentera ett urval FoU-enheter på ”deras egna
villkor” genom att låta deras bilder och beskrivningar framträda. Genom
tillgången till ett antal fall i form av tio FoU-enheter har jag därefter kunnat ”ta
ett steg tillbaka” och betrakta de olika FoU-enheterna och söka efter mönster och
sammanhang.

Inte utvärdering
Det är dags att i ett tidigt skede anmäla vad min studie inte är. Min studie är inte
en utvärdering av lokala FoU-enheter. Jag har inte varit ute efter att utvärdera de
lokala FoU-enheterna, att t ex ställa utfall mot mål och uttala mig om huruvida
man gör ett bra arbete eller inte, huruvida man är vetenskaplig eller inte, om man
lyckas eller inte. En sådan ambition hade krävt en annan uppläggning än den nu
valda. Det hade inneburit att jag skulle t ex i en måluppfyllelseanalys ha
fokuserat på FoU-enheternas mål, utvecklat kriterier för måluppfyllelse och
försökt mäta och värdera FoU-enheternas utfall mot detta. Mot bakgrund av
FoU-enheternas svårfångade och föränderliga karaktär ställer utvärderings-
perspektivet forskaren inför komplicerade metodproblem och arbetskrävande
processer, något som inte rymts inom ramen för denna studies ramar.
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Inte heltäckande
Min studie gör ej heller anspråk på att ge en heltäckande bild av företeelsen
lokala FoU-enheter. Detta är viktigt att framhålla eftersom FoU-enheter
förekommer i olika organisatoriska former och sammanhang och är olika till sin
karaktär. Genom att samtidigt göra ett strategiskt urval av FoU-enheter i denna
studie har min ambition varit att fånga en bredd avseende olikheter. Urvals-
principerna diskuteras närmare under kommande avsnitt population och urval.

Uppläggning
FoU-studien baseras på tio FoU-enheter som har en verksamhetsinriktning mot
socialt arbete. En längre huvudintervju gjordes vid varje FoU-enhet där
föreståndaren eller motsvarande intervjuades vid respektive enhet. Därtill gjordes
intervjuer på projektnivå med projektledare eller motsvarande där uppgifter om
pågående projekt inhämtades. Totalt har 86 personer intervjuats, 10 föreståndare
och 76 medarbetare vid enheterna. Utöver detta har olika slags dokumentation
från FoU-enheterna studerats. Det empiriska materialets insamlande skedde
under hösten och våren 1998/1999.

Tio föreståndarintervjuer
I samband med att intervjutid bokades ombads den intervjuade att översända
informationsmaterial, verksamhetsberättelser, målskrivningar mm från FoU-
enheten. Intervjun bandades och genomfördes på plats genom personliga besök
vid varje FoU-enhet, med ett undantag där intervjun genomfördes i en angrän-
sande FoU-enhets lokaler. Efter utskrift och genomläsning av intervjuns utfall
och annan dokumentation gjordes i samtliga fall kompletterande intervjuer via
telefon som också togs upp på band. Föreståndarintervjun genomfördes som en
tematiserad intervju där olika frågeområden gicks igenom kring enhetens
tillkomst och organisation, ledning-styrning-samarbetsparter, anställda och
personalpolitik, ekonomi och finansiering, verksamhetens inriktning och
karaktär, institutionsmiljö/-kultur. Den totala intervjutiden med respektive
föreståndare var 3-4 timmar.

76 medarbetarintervjuer
Därefter intervjuades projektledare och medarbetare i aktuella pågående projekt.
Även projektintervjuerna genomfördes som tematiserade intervjuer med frågor
om projektets innehåll, tillkomst och syfte, samverkansparter, hur projektet
redovisades samt den egna rollen i projektet. Genom projektintervjuerna fick jag
en bild av FoU-enheten ”in action”, av dess faktiska göromål på projektnivå som
ett komplement till föreståndarens beskrivning. Skälet att begränsa intervjuerna
till aktuella pågående projekt var rent arbetsmässigt. Jag ville undvika att hamna
i en situation där enhetens hela historik av projekt presenterades inklusive
framtida planer och projektidéer. Genom att avgränsa projektstudiedelen till att
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gälla aktuella pågående projekt utgör min undersökning ett slags tvärsnittsstudie
med ett fokus på ”här och nu” vid den aktuella tidpunkten. Eftersom
projektstudien begränsades till aktuella pågående projekt har det inneburit att
enskilda medarbetare vid FoU-enheter som vid tidpunkten inte var involverade i
något aktuellt projekt inte heller intervjuats. När flera medarbetare förekommit i
ett och samma projekt har jag också nöjt mig med uppgifter från en av dem.

Projektintervjuerna genomfördes med något undantag via telefon och varade
mellan 15-20 minuter. Ett flertal intervjuer varade dock längre då projektledaren
var involverad i flera projekt och sammanhang. Vid ett par FoU-enheter
förekommer ett internt bortfall, några enskilda projektledare har jag helt enkelt
inte lyckats få kontakt med. Oftast har det dock funnits andrahandsuppgifter att
tillgå som inneburit att jag fått en del basuppgifter besvarade ändå.

Population och urval
Min population, objektet i denna studie, utgörs av FoU-enheter med inriktning
mot socialt arbete. Bestämningen ”med inriktningen mot socialt arbete” innebär
att jag talar om socialt arbete i en vidare mening än enbart kommunal socialtjänst
samtidigt som det innebär en avgränsning mot FoU-enheter med annan inriktning
inom offentlig sektor som näringsliv och företagssektor. Min population
sammanfaller med Socialstyrelsen (1998) ”kunskapscentra inom kommunernas
socialtjänst” där Ternhag samtidigt reserverar sig när det gäller hur väl enskilda
kunskapscentra motsvarar beteckningen ”kunskapscentra inom kommunernas
socialtjänst”.

Man skulle också kunna säga att min population utgörs av enheter som
befinner sig någonstans i en gränszon mellan en akademisk värld och en lokal
kommunal verksamhetsvärld. Frågan är var man befinner sig i detta fält och vilka
positioner och förhållningssätt man intar till akademin och till den lokala
kommunala verksamhetsvärlden. Formellt sett är det ingen gränszon utan FoU-
enheterna har en juridisk identitet tillhörande den ena eller andra huvudmannen.
Men FoU-enheterna bedriver en verksamhet av ”gränskaraktär” där enheten i
olika utsträckning utgörs av en blandform av kommunal förvaltningskultur och
akademisk forskningskultur där olika professioner och kulturer möts. Och det är
om detta gränsland som denna studie handlar.

Mitt strategiska urval av FoU-enheter gjordes utifrån kriterierna organisations-
form, storlek i ekonomisk mening, ålder och huruvida enheten var att betrakta
som permanent verksamhet eller om det handlade om en försöksverksamhet. En
översikt av urvalet med gällande uppgifter vid tidpunkten för studiens
genomförande ger följande bild.
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Figur 1. Översikt, FoU-studiens urval av FoU-enheter. Uppgifterna gäller vid tidpunkten för
FoU-studiens genomförande vid respektive FoU-enhet höst och vår 98/99.

FoU-enhet: Organisation: Storlek: Startår

Mimer – centrum för
verksamhets- och
kompetensutveckling

Norrköpings kommun.
Enhet direkt under kommunstyrelsen
som 990101 flyttades ned under KS
produktionsutskott.

Årsomslutn
ca 21 milj kr

1992
Permanent alltsedan dess
start

FoU-Södertörn 3-kommunerssamarbete mellan
Botkyrka, Huddinge, Södertälje
socialtjänster med organisatorisk
placering vid socialtjänsten i Botkyrka
kommun.

Årsomslutn
ca 4 milj kr

1997
2,5-årig
försöksverksamhet (som
permanentats från
000101)

FoU-lektorat i Örebro En tjänstekonstruktion vid
samhällsvetenskapliga institutionen,
Högskolan i Örebro, samfinansierad
av högskolan och Örebro kommun.

Årsomslutn
ca 0,5 milj
kr

1996
3-årig konstruktion (har
under hösten 99 upphört)

FoU-Kronoberg Enhet/nätverk med avtal mellan länets
kommuner, landsting, FK, Lan, Lst,
Växjö högskola med organisatorisk
placering vid Kommunförbundet
Kronoberg.

Årsomslutn
ca 1 milj kr

1997
Försöksverksamhet som
permanentades 990101

UFFE – Utvecklings-
och fältforsknings-
enheten

Umeå kommun.
Enhet tillhörande socialtjänstens stab.

Årsomslutn
ca 3 milj kr

1994
Försöksverksamhet som
permanentades 1997

SOFO-mitt
Socialtjänstens
forskningsenhet

Samarbete mellan Sundsvalls och
Timrå kommuns socialtjänster,
organisatorisk placering vid
Sundsvalls socialtjänst.

Årsomslutn
ca 1,8 milj
kr

1998
Har inrättats som en
permanent enhet

Centrum för Folkhälso-
forskning

Enhet med landstingsbakgrund som
980701 övergick till en
centrumbildning vid Högskolan i
Karlstad med Landstinget i Värmland
som huvudfinansiär.

Årsomslutn
ca 14 milj kr

1989
Permanent

FoU Skåne Enhet/nätverk med avtal mellan 31
kommuner/intressenter i
Skåneregionen, organisatorisk
placering vid Kommunförbundet
Skåne.

Årsomslutn
ca 1,7 milj
kr

1998
Treårig
försöksverksamhet

Blekinge FoU Enhet för socialtjänst, primärvård och
psykiatri för Blekinge läns kommuner
och landsting, organisatorisk
placering vid landstinget.

Årsomslutn
ca 8 milj kr

1988
Permanent

Wigforssinstitutet Enhet med
kommunförbundsbakgrund som 1992
övergick till centrumbildning vid
institutionen för samhälls- och
beteendevetenskap, Halmstads
högskola.

Årsomslutn
ca 2 milj kr

1988
Institutet har 000101 upp-
lösts, verksamheten ingår
i sektionen ”Hälsa och
Samhälle” vid högskolan

Idén med ett strategiskt urval av enheter är att få en intern spridning avseende
olikheter. Detta har inneburit att jag tagit med FoU-enheter som är olika och
därmed också fått med enheter som på olika sätt utgör ”gränsfall” i förhållande
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till min populationsbestämning. Eftersom min studie har ett utforskande syfte
utgör detta inte ett problem utan kan snarare bidra till att fördjupa diskussionen
om FoU-enheter. Mimer har i sitt namn ingen FoU-beteckning men utgör en
enhet inom Norrköpings kommun som togs med i urvalet på grund av sitt ”rykte”
där enheten i andra sammanhang omnämnts som exempel på lokala och
regionala FoU-organisationer. FoU-Södertörn utgör ett ”idealtypiskt” exempel på
min population och här kan noteras att enheten har permanentats efter det att
studien genomförts. FoU-lektoratet i Örebro utgör ingen egentlig enhet utan
istället en tjänstekonstruktion som bemannas av en disputerad forskare. FoU-
lektoratet utgör på så sätt ett specialfall i mitt urval där jag mött en enskild
forskare som arbetar i spänningsfältet forskning-praktik, högskola-kommunal
verksamhet. Noteras kan här att FoU-lektoratet efter sin gångna treårsperiod har
upphört. FoU-Kronoberg är en regional enhet för hela länet med en bredare
välfärdsinriktning. UFFE och SOFO-mitt synes vara oproblematiska när det
gäller mina populationskriterier. Centrum för Folkhälsoforskning utgör en
landstingsenhet som sedermera blivit en enhet inom Karlstads universitet med
bland annat flera forskare i socialt arbete och en inriktning mot sociala
välfärdsfrågor. FoU Skåne har likt FoU Kronoberg en regional profil men med
inriktning på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Blekinge FoU utgör en
äldre etablerad FoU-enhet kring vilken landstinget och blekingekommunerna
samverkar och Wigforssinstitutet har en kommunförbundsbakgrund som övergått
till en centrumbildning vid Halmstads högskola med en välfärdsinriktning. Här
kan noteras att Wigforssinstitutet upplösts 000101 och medarbetare och projekt-
verksamhet återfinns inom sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i
Halmstad.

Begränsningar
Min undersökning har en fallstudiekaraktär (Yin 1994) vilket innebär jag
studerar 10 FoU-enheter i sin egen kontext med syftet att fånga en
helhetsförståelse av respektive FoU-enhet. FoU-enheter är komplexa fenomen
vilket kräver olika metoder och användandet av olika datakällor. Jag har valt att
intervjua föreståndare och projektmedarbetare som företräder enheterna och olika
projekt för att få olika bilder. De intervjuade personerna har själva fått beskriva
det de gör och definiera det generella värdet och intresset i verksamheten. Jag har
studerat dokumentation i form av planeringsunderlag, verksamhetsberättelser,
nyhetsbrev mm. I förekommande fall har jag deltagit på konferenser där FoU-
enheter har presenterats.

Ett aktörsperspektiv
En begränsning i FoU-studien består av att det är aktörer i form av föreståndare
och projektledare/-medarbetare vid enheterna som intervjuats och därmed
kommit till tals. FoU-enheterna skulle ha kunnat beskrivas mer allsidigt genom
att låta andra intressenters beskrivningar komma fram. Mitt urval betyder att ett
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flertal personer och intressenter ej hörts, t ex medarbetare som vid tidpunkten för
studiens genomförande inte hade något aktuellt pågående projekt, deltagare i
ledningsgrupper, medlemmar i vetenskapliga råd och/eller referensgrupper och
inte heller avnämare i form av t ex politiker eller ledande tjänstemän bland FoU-
enheternas intressenter inte heller deltagare i form av praktiker i olika projekt
eller andra samarbetande parter till FoU-enheterna. Med flera intressenter hade
följt även andra bilder. En sådan vidgad studie hade fått till följd att tiden endast
räckt till att belysa ett fåtal FoU-enheter.

Som aktör och föreståndare för en FoU-enhet har man ett intresse av att
framställa sin verksamhet och det man gör i en positiv dager. Forskning och FoU
är begrepp med mycket positiva laddningar och det finns mycket ”investeringar”
nerlagda i FoU-enheterna. Man kan därför misstänka att det är förskönande
bilder av FoU-enheternas företrädare förmedlat och att beskrivningarna snarare
motsvaras av hur man egentligen önskade att verksamheten såg ut. Min
upplevelse är att det också funnits en sådan tendens i intervjuerna, särskilt vid
yngre FoU-enheter med begränsad verksamhetshistoria där intervjusvaren
tenderade handla mer om ambitioner och målsättningar än vad man för när-
varande gjorde. Tendensen till förskönande bilder utgör därför ett problem i en
studie av detta slag. Samtidigt kan man se dessa beskrivningar som mål och
eftersträvansvärda ideal vid enheterna och ur det perspektivet är de också
intressanta. För att motverka alltför ensidiga och onyanserade bilder har
föreståndarintervjuerna varit relativt omfattande där frågor och resonemang
”dragits ned” på en konkretiserande nivå med exempel och konkreta erfarenheter
som illustrationer. Därtill har intervjuerna på projektnivån handlat om uppgifter
kring de enskilda projektens uppläggning och inriktning. På så sätt har jag fått
kompletterande bilder av FoU-enheternas faktiska göromål. Eftersom projekt-
intervjuerna begränsats till aktuella pågående projekt har dessa inte kunnat följas
upp med studier av dokumentation från projekten då förekomsten av dokumenta-
tion varierat. Det normala är att dokumentation i ett presentabelt och tillgängligt
skick kommer först efter att projekten avslutats, när resultat och erfarenheter
hunnit summeras och analyseras.

Fallstudier med olika närhet till objektet
Den ovanstående översiktsbilden av mitt urval av FoU-enheter ger vid handen att
det är enheter med olika storlek och organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar där ytterligheterna i mitt material utgörs av Mimer och FoU-
lektoratet i Örebro. Det förekommer ett antal projekt vid Mimer som är större i
ekonomisk mening än hela FoU-lektoratet och även större än hela FoU-enheter i
mitt urval. För min studies räkning har detta inneburit att jag kommit olika nära
de respektive FoU-enheterna. Ju större och mer omfattande FoU-enheterna varit,
desto större har mitt avstånd varit till detaljer och nyanser i enskilda projekt, och
motsatt, ju mindre enheter desto närmare har jag kommit verksamheten och de
bedrivna projekten och fler nyanser och detaljer har kunnat urskiljas. Detta
innebär att beskrivningarna av fallstudierna under redovisningsdelen skiljer sig
avseende avstånd och närhet till den konkreta verksamheten. Eftersom min studie
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har ett utforskande syfte utgör detta dock inget avgörande problem för mitt syfte
att belysa och diskutera FoU-fenomenet ur olika aspekter, däremot innebär det
begränsningar när det gäller att ge de respektive FoU-enheterna rättvisa i
framställningen.
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Del 2
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Tio FoU-enheter

I detta avsnitt presenteras resultatet av min studie i form av tio fallbeskrivningar.
Redovisningen fokuserar på förhållanden som i olika meningar varit typiska och
profilerande för respektive FoU-enhet i jämförelse med övriga enheter.
Fallbeskrivningarna ska alltså inte läsas som utvärderingar utan som beskriv-
ningar av olika typer av FoU-enheter. När enskilda citat återges är det i syfte att
illustrera ett karaktärsdrag, ett specifikt förhållande, ett särskilt dilemma eller en
fråga som jag återkommer till i de summerande kommentarerna till varje FoU-
enhet eller i den efterföljande diskussionsdelen. Avsikten är inte att hänga ut
enskilda personer. När problem och dilemman lyfts fram skall det inte läsas eller
förstås som att det handlar om dåliga eller misslyckade FoU-enheter. Det har
överhuvudtaget inte varit mitt syfte att värdera FoU-enheterna i sådana termer.
Därtill ska läsaren ha i åminne att de intervjuade personerna inte med säkerhet är
helt representativa. Om andra medarbetare och aktörer i FoU-enheterna hade
tillfrågats skulle beskrivningarna nyanserats på ett annat sätt. Mitt intresse har
snarare varit att fånga in problem och frågeställningar som kan ha ett generellt
intresse att belysa och diskutera. Förhoppningsvis kan det ligga ett värde i att
lyfta fram dilemman och konflikter som finns i FoU-enheterna och som man kan
anta flera andra FoU-enheter också står inför och har att hantera på ett eller annat
sätt.

Redovisningen av de tio FoU-enheterna följer en struktur som innebär följande.

• Ett inledande citat illustrerar en fråga, en aspekt eller ett särdrag vid FoU-
enheten

• Uppgifter om situationen vid FoU-enheten vid tidpunkten för studien och
vilka som intervjuats

• FoU-enhetens tillkomst, organisation, ekonomi och personal

• Översiktlig presentation av aktuella pågående projekt samt ”karaktärsprojekt”

• Summerande kommentarer; vad är objektet för FoU-enheten, hur organiseras
kunskapsutvecklingen och vilka problem löser man?

• Efterord med en uppdatering avseende FoU-verksamhetens utseende våren
2000.

Beteckningen projekt används i denna studie i en vid mening som en samlings-
beteckning för olika slags verksamheter och aktiviteter vid FoU-enheterna.
Enstaka aktiviteter som ett seminarium, en konferens eller motsvarande har inte
räknats som projekt, däremot om det varit frågan om en över tiden sammanhållen
seminarieserie kring ett tema. De intervjuade föreståndarna har ombetts nämna
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projekt som enligt dem på ett bra sätt illustrerar FoU-enhetens profil och
inriktning respektive problem och svårigheter i verksamheten, något som
redovisas under ”karaktärsprojekt”.

Några uppgifter
om FoU-fenomenets utbredning
Nedanstående uppgifter ger en bild av FoU-fenomenets utbredning.

15 existerande och ett 10-tal enheter, kunskapscentra inom socialtjänsten,
under planering omnämner Socialstyrelsen (1998) i den tidigare refererade
studien som genomfördes 1996.

”Det långsiktiga målet är att varje kommun ska ha tillgång till FoU-
kompetens” säger Socialstyrelsen (1999) i en rapport. Hösten 1999 fanns enligt
samma rapport 33 FoU-miljöer. Dessa 33 motsvarar vid närmare efterforskningar
olika organisationer, ej nödvändigtvis FoU-enheter, som under 1999 fått någon
form av planerings-, etablerings- eller verksamhetsanslag till FoU-verksamhet
från Socialstyrelsen.

82 FoU-miljöer utanför universitet och högskolor med inriktning mot offentlig
verksamhet redovisar Bergström m fl (2000) i en aktuell inventering. De 82 utgör
en blandning av olika organisationer med mer eller mindre urskiljbar FoU-verk-
samhet och specifika FoU-enheter. Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen
för dessa FoU-miljöer anges till följande:

• 18 med inriktning mot äldrefrågor

• 14 med inriktning mot socialtjänsten

• 12 mot hälso- och sjukvård

• 10 med inriktning mot primärvård

När det gäller FoU-enheternas ålder hamnar ca 50 procent av enheterna under
kategorin ”under uppbyggnad” eller ”1-4 år”. Inbegrips kategorin ”5-8 år” ingår
ca 75 procent av enheterna. FoU-enheter handlar sålunda om ett i hög grad ungt
fenomen under uppbyggnad. Det gäller i synnerhet FoU-enheter med inriktning
mot socialtjänsten.

Inför läsningen av följande tio fallbeskrivningar finns det anledning att
påminna läsaren om det som sades inledningsvis, nämligen att studier av detta
slag är färskvara där uppgifter och olika förhållanden åldras snabbt. Fallbeskriv-
ningarna tar upp och beskriver FoU-enheterna och verksamheten så som den
såg ut vid respektive tidpunkt under hösten och våren 1998/1999 då studien
genomfördes. Vid enskilda FoU-enheter har förändringarna inte varit så stora
medan det vid andra enheter hänt en hel del vilket framkommer på sina håll i
efterorden.
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Mimer
– centrum för verksamhets-
och kompetensutveckling

Vi är ju oerhört mycket en kommunal verksamhet som har valt att knyta universitetet till
oss.

Mimer utgör en enhet inom Norrköpings kommun som inrättades 1992 direkt
under kommunstyrelsen (KS). Mimer utgör en ”etablerad” enhet som omnämns
bland annat i ett delbetänkande av socialtjänstkommittén under rubriken
”Exempel på lokala och regionala FoU-organisationer” (SOU 1995:58 s207). I
regeringens proposition Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (1997/98:113
s107) omnämns Mimer under rubriken ”Regionala forskningscentra - lokalt FoU-
arbete” som ett exempel på lokala utvecklingsenheter som kan ses som en länk
mellan forskning och praktik. FoU-studien genomfördes under hösten 1998 då
totalt 15 personer intervjuades vid Mimer, dess föreståndare Ingvar Almrot och
14 medarbetare. Det ovanstående citatet utgör en reflektion från Almrot mot
slutet av en längre intervju. Intervjustudien sammanföll med en organisationsför-
ändring från årsskiftet 1998/99. Från att ha stått direkt under KS skulle Mimer
flyttas neråt i organisationen och hamna under KS:s produktionsutskott och dess
teknik- och servicenämnd. Almrot, som varit föreståndare sedan Mimers start
1992, lämnade sin tjänst under hösten 1998 för en annan kommunal chefstjänst.
Enligt Almrot hade detta dock inget med organisationsförändringen att göra.
Efterträdaren hade inte utsetts under tiden för studien.

Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
Under 1980-talet hade Norrköpings kommun en kommundelsorganisation med
både kommundelsnämnder och centrala facknämnder. För att bromsa kostnadsut-
vecklingen och få bukt med den kommunala ekonomin genomfördes i början på
1990-talet en organisationsförändring som innebar att man tog bort facknämn-
derna och införde ett beställar-utförarkoncept parallellt med att man behöll den
decentraliserade organisationen med kommundelsnämnder. Med facknämndernas
försvinnande aktualiserades frågor om var de långsiktiga utvecklingsfrågorna
hamnade. Var det rimligt att man på varje kommundel skulle ansvara för dessa
eller behövde man en sammanhållen enhet i kommunen som arbetade med
utvecklingsfrågorna utifrån ett mer långsiktigt, övergripande och strategiskt
perspektiv? Så tillsattes av KS en utredning som resulterade i ett förslag och
sedermera beslut om att inrätta en enhet direkt underställd KS. 1992 bildades
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Mimer, centrum för verksamhets- och kompetensutveckling i Norrköpings
kommun, där utredningens sekreterare Ingvar Almrot tillträdde som dess chef.

Mimer lydde vid tidpunkten för FoU-studien direkt under KS. Det har aldrig
funnits någon särskilt utsedd styrgrupp eller motsvarande till Mimer. Vid etable-
ringen bildade man däremot ett FoU-råd bestående av tjänstemän från
kommunen och forskare från Linköpings universitet och Örebro högskola. FoU-
rådet var tänkt skulle fungera som ett slags idé-råd till Mimer. FoU-rådet lades
ned efter ca två år. Man fick det inte att fungera, det var svårt att få till stånd
diskussioner och idéutbyte så som det var tänkt. Alltsedan starten har Mimer haft
egna friliggande lokaler med administrations- och verksamhetsutrymmen
utspridda i kommunen. Mimer har för 1998 en ekonomisk omslutning på ca 21
miljoner kronor. Man får ett årligt anslag ur kommunstyrelsens budget på ca 3
miljoner kronor som ska täcka administration, fast personal, lokaler och
samarbetsavtal med universitet. 18 miljoner kronor utgör en projektbudget som i
huvudsak motsvaras av uppdrag från kommunen. Anslagsfinansieringen har
krympt med en miljon kronor sedan starten med ökade krav på egenfinansiering
som följd.

En personalförteckning vid halvårsskiftet 1998 innehåller sexton verksamhets-
personal inklusive föreståndaren samt två administrativa tjänster. Utöver dessa
sexton personer förekommer ett antal kortare projektanställningar. Mimers
föreståndare Ingvar Almrot har en bakgrund som förskollärare med lång
erfarenhet av kommunalt arbete på olika nivåer. Almrots bakgrund är
representativ för personalen då elva av de sexton har en lärarbakgrund på
förskole-, grund- eller gymnasienivå. Fyra personer har annan beteende-
vetenskaplig bakgrund och en person har datateknisk bakgrund. Av de sexton
personerna kan fem sägas ha en fast anställning och elva projektanställningar,
tretton arbetar heltid och tre deltid. Genomgående har personalen lång erfarenhet
från kommunalt arbete från i första hand barnomsorgens och skolans värld med
diverse påbyggnads- och vidareutbildning. När det gäller formell forsknings-
kompetens har en person bland de fast anställda magisterutbildning. Bland de
projektanställda återfinns en doktorand och en disputerad person, den sistnämnda
slutade dock vid halvårsskiftet för annat kommunalt uppdrag.

När jag startade upp det här fanns de här två vägarna: Ska vi se till att det är forskare som
sitter här eller ska vi vara praktiker... Vi valde praktiker, mästare... Vi fångar upp de
mästare som finns, för vi har goda kontakter med verksamheterna och vi vet vilka det är
som är kreativa, driver utvecklingsarbete ute i skolor och äldreomsorg. Då fångar vi upp
dom och knyter dom till oss.

Med ”mästare” avser Almrot personer som besitter en kommunal
kulturkompetens från olika verksamheter, som är duktiga pedagoger, som kan
kommunicera och som har omgivningens förtroden. Man ska också ha en
kunskap om vetenskapligt arbete, man ”ska kunna kritiskt granska det man gör
och dokumentera det och formulera sitt reflekterande”.

Mimer har inga fast anställda forskare i sin organisation. Behovet av forskar-
kompetens tillgodoser Mimer genom långsiktiga samarbetsavtal med universitet
och akademiska institutioner. Den främsta samarbetsparten utgör Linköpings
universitet/Campus Norrköping. Almrot talar om tre typer av avtalsrelationer.
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Den första handlar om ”miljöstöd” och innebär att Mimer under en sexårsperiod
ekonomiskt stöder etableringen av centrum för handikappforskning vid
Linköpings universitet. Miljöstödet innebär inga direkta krav på motprestationer
men en allmän förväntan att verksamheten ska resultera i kunskap och kompe-
tens som kommer Norrköpings kommun tillgodo. För det andra handlar det om
”avtal med resursram” där Mimer tecknat samarbetsavtal med gerontologiska
institutionen vid Jönköpings högskola med handledning, föreläsningar och
seminarier kring äldrefrågor i utbyte. Ett motsvarande avtal med hälso-
universitetet vid Linköpings universitet är under utformning kring
omsorgsfrågor. För det tredje talar Almrot om samarbete med enskilda forskare
på projektnivå och säger sig kunna namnge ett 20-tal forskare involverade i olika
projekt och åtaganden vid Mimer. Om Almrot hade medel för en nyanställning,
skulle han vilja anställa en seniorforskare vid Mimer, professor eller lektor för att
tillgodose ett behov av forsknings- och vetenskaplig kompetens vid Mimer, en
forskare med en bred samhällsvetenskaplig kompetens som vill vara med och
stödja och fördjupa verksamheten.

Verksamhetens mål och inriktning
Mimers uppdrag formas både ur kommunledningens behov av strategisk styrning,
utveckling och utvärdering och ur den kommunala organisationens behov av service och
stöd i verksamhetens och personalens utveckling. I tider av stram ekonomi och hög
förändringstakt riktas särskilt höga krav på en ökad sastning på utbildning och
kompetensutveckling, vilket Mimer som en av kommunens enheter aktivt kan bidra till.

Ovanstående citat är hämtat ur förordet till verksamhetsplanen för 1995-97. När
Mimer bildades 1992 formulerade KS fyra uppdrag som sedermera
kompletterades med ett femte

1. att utveckla långsiktiga och fördjupade kontakter med universitet och
högskola

2. att driva eller stödja avgränsade FoU-projekt

3. att på uppdrag driva kompetensutveckling

4. att sprida kunskaper och driva opinionsbildning i frågor där kommunen
finner detta angeläget.

5. att starta ett centrum för lärande och kommunikation

Almrots kommentarer till dessa uppdrag är att tre av uppdragen (1,2,4) var givna
direkt medan nr 3, att på uppdrag driva kompetensutveckling, innebar att man var
tvungen att få ytterligare specificeringar från den kommunala organisationen och
ekonomi för att genomföra uppdragen. Det femte uppdraget tillkom 1996 i
anslutning till att kommunen beslutade inrätta ett IT-centrum med inriktning mot
barnomsorg och skola. I de fem uppdragen från KS sägs inget om
sektorsavgränsningar, i praktiken har dock Mimer kommit att avgränsa sig till
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skola, vård och omsorg vilket också återspeglas i personalens kompetens-
sammansättning.

Hur vill då Almrot beskriva Mimers huvudsakliga uppgift? Den är menar han
att fånga mötet mellan verksamhet och forskning och att se till att det blir ett
erfarenhetsutbyte och en dialog mellan de två världarna. Almrot vill därför värna
om Mimers forsknings- och universitetskontakter vilket förutsätter att Mimer
även efter den kommande organisationsförändringen vid årsskiftet 98/99 får ett
strategiskt uppdrag från KS och medel för kontakter med universitetsvärlden i
enlighet med uppdrag 1 ovan.

Vid Mimer skriver man verksamhetsplaner för tre år i taget. I dessa säger man
att man vill skapa en forsknings- och utvecklingsmiljö, utbildningsmiljö och
samtalsmiljö. Där talar man också om vad man vill få ut av Mimer i termer av
utveckling av kommunens verksamhet och personalens kompetens. I början av
Mimers verksamhet hade man indelat verksamheten i olika programområden
som följde den kommunala sektorsindelningen barnomsorg, äldreomsorg, skola
osv. Almrot menar att de kommunala verksamheterna har integrerats på ett sätt
att en sådan programindelning inte längre är meningsfull.

Aktuella projekt hösten 1998
35 projekt
Mimer uppvisar en omfattande ekonomi och projektverksamhet där enskilda
projekt har en budget som i en jämförelse överstiger andra FoU-enheters hela
ekonomi i denna studie. Med tanke på Mimers projektomfattning och ett
begränsat utrymme för denna framställning återges i det följande ytterst
summariskt en bild av 35 aktuella pågående projekt vid Mimer.

Hälften av projekten, 18 st, kan sorteras under beteckningen ”projekt med
utbildnings-, metod- och kompetensutvecklingsinslag”. Den primära målgruppen
utgörs av anställda inom Norrköpings kommun med några undantag där det
handlar om sektorsövergripande och flerkommunala samarbetsprojekt. I nämnd
ordning dominerar barn och ungdom/förskola-skola-frågor, flykting/invandrare,
äldreomsorg, funktionshindrade, chefs-/ledarskapsutvecklingsfrågor. I projekten
förekommer olika former av utbildningsinsatser som direkt eller indirekt kan
kopplas till utveckling av pedagogik och arbetssätt inom olika verksamheter.
Projektekonomin ligger inom intervallet 0,1 miljoner kronor – 5 miljoner kronor
där de största projekten handlar om avtalsbaserade fortbildnings- och
kompetensutvecklingsprogram för lärare inom grundskola respektive gymnasie-
skola som Mimer organiserar och som i sig rymmer ett antal delprojekt.
Projektuppdragen kommer i stor utsträckning från kommunledningen och
beställarnämnden, och kommunen är också huvudfinansiär i de flesta projekten.
Därtill förekommer enskilda projekt som finansieras genom externa medel och
statliga projektmedel. I de flesta projekten ingår kontakter med universitet och
forskare där man i första hand medverkar i utbildningsverksamhet, seminarier
och föreläsningar och även anlitas för utvärderings- och dokumentationsinsatser
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som tillgodoser krav på återrapportering och redovisningar till ”beställarna”. Den
mest framträdande rollen Mimers medarbetare intar är att man går in och
administrerar och organiserar projekten i sin helhet med kurser, konferenser,
föreläsare, seminarier mm och så att säga håller ihop det hela. I hälften av
projekten kan man också tala om en handledarroll, i en tredjedel av projekten går
man även in som utbildare. I några projekt går man även in på en praktisk
konkret nivå och deltar i utarbetande av nya rutiner och metoder i enskilda
verksamheter.

Fem av de 35 projekten kan grupperas under kategorin ”utvärderingar och
studier”. Tre av dessa är utvärderingsuppdrag givna från kommunledningen och
handlar om kommunaliseringen av omsorgen, verksamhet vid dagcentraler och
kunskapslyftet. Medarbetare vid Mimer har under årens lopp gått kurser i
utvärdering så att man besitter en kompetens att hantera utvärderingsuppdrag.
Ambitionsnivån i utvärderingsuppdragen ligger på en rapport till beställarna och
återkopplingar till berörda aktörer, ”fast man skulle kunna tänka sig mer, det
finns mer att skriva om på en vetenskaplig nivå” som en medarbetare vid Mimer
uttrycker det. Med studier avses två projekt som leds av forskare vid Linköpings
universitet. I det ena projektet ”Folkhälsa och välfärd” har Mimer i samarbete
med Linköpings universitet genom en enkätstudie byggt upp en databank med
uppgifter kring människors hälsa. I projektet har funnits förhoppningar om att
materialet skall komma kommunen tillgodo i form av kopplingar till praktiska
projekt i folkhälsoarbete, något som inte infriats då projektet ”gått i stå” p g a
uteblivna programanslag. Den andra studien handlar om ”Norrköpings historia
under 1900-talet”. Det är en fyraårig studie som finansieras genom särskilda
kommunala fonder och genomförs av en forskargrupp vid universitetet. I detta
sammanhang kan också nämnas att Mimer köper en 10 poängs utbildning i
lokalhistorisk forskning från Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings
universitet.

En grupp bestående av fem projekt som Mimer redovisar utgörs av
vänortsutbyten med Riga där Norrköpings kommun ger stöd till utveckling inom
socialt arbete, barn och ungdom, äldreomsorg och demokratifrågor. Ytterligare
ett projekt har en internationell utbyteskaraktär, ett skolutbyte med
gymnasieskolor i Tyskland och Frankrike. Dessa utbytesprojekt sker på en
kommunal nivå utan inblandning av akademiska institutioner. Mimers
medarbetare går i vänortsutbytet in i organiserande uppgifter och funktioner.
Flera projekt har löpt över ett antal år och för enskilda personer har utbytet och
kontakterna under årens lopp också utvecklats till en vänskap på ett personligt
plan.

Fem projekt rör större konferenser/mässor/utställningar varav vissa är åter-
kommande arrangemang. Så genomförde man under 1998 för 14:e året
”Barndagar i Östergötland”, en konferens om forskning och utveckling under
temat ”I barnens och de ungas värld”. Andra konferenser går under temat
”Äldredagar” och ”Kulturfestival” där fokus ligger på äldreomsorgsfrågor
respektive funktionshindrades skapande verksamhet. Den samverkan som
förekommer med akademiska aktörer i dessa projekt är forskarmedverkan genom
föreläsningar och seminarier och från Mimers sida kopplar man dessa
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konferenser till uppdraget från KS att bedriva opinionsbildande verksamhet. Två
projekt, ”Framtidsskeppet” och ”Barn- och demokratiprojektet” är aktivitetsin-
riktade där personal och barn/ungdomar tillsammans genomför festival
respektive utställning vid Arbetets museum. När det gäller ovanstående
konferenser går Mimers medarbetare in som organisatörer av arrangemangen i
samarbete med andra aktörer.

Utöver ovan nämnda projekt återfinns ett projekt som kan kopplas till det av
KS givna uppdraget nr 5, att starta ett centrum för lärande och kommunikation.
Detta projekt handlar om etablering och drift av ett kommunalt utvecklings-
centrum till stöd för lärare och den pedagogiska utvecklingen inom förskola och
skola. I anslutning till detta ingår även att etablera en interaktiv utbildningsstudio
med IT-stöd. Inom ramen för denna verksamhet förekommer samarbete med
Linköpings universitet och dess lärarutbildning genom kurser, seminarier och
utbildningar.

Karaktärsprojekt
På frågan om projekt som Almrot vill framhålla och som på ett bra sätt illustrerar
Mimers profil omnämner Almrot ett projekt om samverkan kring samlad och
öppen skolbarnomsorg. Projektets syfte är att utveckla en modell för verksamhet
riktad till 10-12 åringar, en öppen skolbarnsverksamhet inom ramen för skolans
ansvar. Projektet samfinansieras av kommunen och Socialstyrelsen och
genomförs i fyra kommundelar under Mimers projektledning. Det är ett projekt
”som svarar mot en vilja i kommunen att utveckla ett område, barnomsorgen, där
Norrköping av tradition varit starka”. Projektledarna beskriver projektet som ett
utvecklingsarbete. En viss samverkan har förekommit med universitetet som
gjort en delutvärdering och projektet har också resulterat i en 5 poängs kurs
”Fritidspedagogen år 2000”.

Finns det projekt vid Mimer som illustrerar problem och svårigheter i Mimers
verksamhet? Almrot omnämner exempel på ett tidsfördröjningsdilemma där
Mimer kopplades in på en flyktingbarnproblematik i kommunen. Under tiden
som Mimer tillsammans med berörda aktörer formulerade problemet, utarbetade
en projektplan och sökte finansiering för att slutligen genomföra projektet hann
den sociala situationen förändras, problemet fanns inte kvar på samma sätt
längre.

Summerande kommentarer
Organisering av en stor kommuns utvecklingsarbete
Mimer redovisar en omfattande verksamhet, både i antal projekt och ekonomisk
omslutning. Projekten spänner över ett brett fält, från avgränsade projekt för
personal inom förskola-skola och äldreomsorg till ledarskapsutveckling för
kommunala chefer, vänortsutbyten, arrangemang av konferenser, uppbyggnad av
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kommunala utbildningsenheter, egna utvärderingsuppdrag och studier utlagda på
universitetet och stöd till etablering av centrumbildning vid universitetet.

Mimer framträder som en strategisk enhet centralt placerad under
kommunstyrelsen. Mimers projektverksamhet har i mycket en kommunöver-
gripande karaktär och inbegriper sammantaget ett stort antal deltagare på olika
nivåer i den kommunala organisationen. Flertalet av projekten kommer som
uppdrag från kommunledningen med en åtföljande kommunal finansiering.
Mimer framträder här som en förvaltning som på uppdrag av kommunledningen
organiserar och genomför olika projekt som i praktiken kommit att avgränsa sig
till skola, vård och omsorg. Det är också en homogen kommunal personalgrupp
vid Mimer med erfarenhet och kulturkompetens från dessa sektorer som
organiserar och svarar för projektens genomförande.

Mimers omfattande verksamhet kan förstås mot att Norrköping utgör en stor
kommun med 120 000 invånare och 8 000 kommunanställda enligt uppgift.
Mimer kan därför ses som en enhet som organiserar en stor kommuns
utvecklingsarbete och dess kontakter med högskolor och universitet.

Vad är objektet för Mimers verksamhet?
Den fullständiga benämningen på enheten är ”Mimer - centrum för verksamhets-
och kompetensutveckling”. Benämningen illustrerar vad flertalet av projekten
handlar om, nämligen om kompetensutveckling bland olika kommunala
personalgrupper som företrädesvis återfinns inom förskola/skola och inom vård
och omsorg. Det huvudsakliga objektet kan därför sägas utgöras av kommunens
verksamhet inom förskola-skola, äldrevård och handikappomsorg och personal
vid dessa verksamheter.

Kommunen har under senare år fått överta ett antal uppgifter från andra
huvudmän. Skolan är kommunaliserad sedan ett antal år tillbaka och har följts av
en integreringspolitik avseende förskola-skolaverksamhet. Genom ädel- och
psykiatrireformen har kommunen fått ett vidgat ansvar för olika målgrupper
liksom övertagandet av särskolan och omsorgsverksamhet för utvecklingsstörda.
Dessa förändringar aktualiserar behov av organisations- och kompetens-
utveckling inom verksamheter och bland personalgrupper vilket återspeglas i
flertalet av projekten vid Mimer.

Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
Frågan om hur kunskapsutvecklingen organiseras vid Mimer är komplicerad och
kan inte besvaras entydigt, svaren ser olika ut från projekt till projekt där det
skiljer sig vad gäller uppläggning och genomförande. Några generella mönster
framträder dock. I projekten går Mimers medarbetare oftast in i rollen som
administratörer där man organiserar processer och olika aktörers medverkan. I en
del fall går man också in som handledare och det händer även att man själv står
för egna utbildningsinsatser. När det gäller utbildning är det dock mer vanligt att
andra anlitas, inte minst forskare och lärare vid universitet och institutioner med
vilka Mimer har avtal. Hur utbildningsverksamheten närmare är upplagd varierar



Centrum för Välfärdsforskning

42

också från att man lägger över hela utbildningsuppdrag på universitet som ger
akademiska poäng till att man vid Mimer själv organiserar ”utbildningar” där
man syr ihop föreläsningar, grupprocesser och uppföljningar med ambitioner att
insatserna mer direkt ska generera utveckling i de kommunala verksamheterna. I
några projekt refererar man till problembaserat lärande och forskningscirkel som
metoder som används.

Vilka problem löser man?
Till varje enskilt projekt vid Mimer finns problembilder med bristande kunskap
och kompetens inom den kommunala verksamheten som man i olika meningar
söker lösa. Huruvida man faktiskt löser problemen tar denna FoU-studie inte
ställning till. Om man betraktar Mimer i sin helhet kan man säga att Mimer tycks
lösa en stor kommuns behov av att organisera ett stort antal projekt och
utvecklingsarbeten. Genom långsiktiga samarbetsavtal och mer institutiona-
liserade samarbetsformer med akademiska institutioner skapar man en ”ordning”
som ger kommunen möjligheter att styra vad dessa relationer och kontakter ska
användas till. Här handlar det om ett generellt behov av verksamhets- och
kompetensutveckling inom verksamheter och bland personalgrupper, något som
också återfinns i Mimers beteckning, ”centrum för verksamhets- och kompetens-
utveckling”.

Efterord från föreståndare Anders Heijl 000406
Ändrade förutsättningar för Mimers roll och verksamhet.
Den successiva förändringen av Mimers organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar har medfört en otydlighet i uppdraget och i relationen till
kommunstyrelsens kontor; ett (minskande) grundanslag som betingats av Mimers
roll i det strategiska utvecklingsarbetet har bibehållits samtidigt som Mimer
kommit att ingå som en ren utförarenhet inom produktionen.

Samtidigt har etableringen av Campus Norrköping och Arbetslivsinstitutets
forskningsstation i Norrköping på olika sätt ökat förutsättningarna dels för att
utveckla samverkan mellan kommunen och Linköpings universitet, dels för att
utnyttja forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) som ett stöd för
kommunens utveckling.

Kommunstyrelsen har bl.a. mot denna bakgrund beslutat att under år 2000
tillsammans med Linköpings universitet ta fram ett förslag till en gemensam
forsknings- och utvecklingsstrategi. I detta sammanhang kommer Mimers roll i
kommunens FoU-arbete att tydliggöras.



Centrum för Välfärdsforskning

43

FoU-Södertörn

Bakgrunden till projektets tillkomst är den alarmerande utvecklingen vad gäller
arbetsbelastningen inom IFO med bl.a. allt flera och tyngre familjeärenden i öppenvård.
Den här situationen präglar speciellt flera söderkommuner med hög invandrartäthet, hög
arbetslöshet och stor andel socialbidragstagare. Personalens arbetssituation kännetecknas
av akutinsatser/utredningar, inte minst i samband med det kraftigt ökande antalet ärenden
rörande misshandel av barn och kvinnor.

Vid tidpunkten för FoU-studien utgjorde FoU-Södertörn ett samverkansprojekt
på två och ett halvt år mellan tre södertörnskommuners socialtjänster, Botkyrka,
Huddinge och Södertälje kommun med inriktning mot socialtjänstens individ-
och familjeomsorg. Enheten startades 1997 efter ett utredningsarbete varifrån
ovanstående citat är hämtat och FoU-enheten skall efter treårsperioden utvärderas
innan beslut om fortsatt verksamhet fattas. (Fr o m 000101 har FoU-Södertörn
permanentats.) Intervjuerna med enhetens forskningsledare och ”projektmakare”,
socialarbetare involverade i projekt, genomfördes under perioden augusti-
november 1998, sammantaget intervjuades nio personer. Därtill deltog jag vid
Socialstyrelsens konferens ”praktikrelaterade forskningsmiljöer” 981112-13 där
socialchefen vid Botkyrka kommun gav en bakgrundsbild till kommunernas
initiativ. Vid tidpunkten för intervjuerna hade FoU Södertörn två forsknings-
ledare, Matts Mattsson 40 procent med föreståndaransvar och Elsie C. Franzén
60 procent, fil dr i socialt arbete resp docent i pedagogik. Eftersom Franzén bara
varit anställd ett halvt år valde jag att intervjua Mattsson som kunde förväntas ha
en bättre överblick beträffande historik och sammanhang. I januari 1999 slutade
Mattsson och efterträddes som föreståndare av Franzén. I maj samma år
anställdes ytterligare en forskningsledare, fil dr Eva Nyberg på halvtid. Under
hösten 1998 höll man också på att rekrytera en forskningsassistent till
verksamheten, en allmän resursförstärkning till verksamheten, vilket ytterligare
förstärkte intrycket av FoU Södertörn som en ung enhet under uppbyggnad.

Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
Idéerna till FoU-Södertörn växte fram under 1995-96. Det ursprungliga initiativet
kommer från socialförvaltningen i Botkyrka. Lotta Persson, socialchef i
Botkyrka, tecknar en bild av tre södertörnskommuner med höga socialbidrags-
kostnader, stor koncentration av invandrare i vissa områden med åtföljande
etnisk problematik, hög arbetslöshet med stora påfrestningar på familjer. Inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg möter man problem i samband med
familjer som återförenas efter lång särlevnad på grund av flyktingskap och
svårigheter att vid familjehemsplaceringar hitta familjehem som motsvarar
barnens kulturella bakgrund. Allt tillsammans skapar en arbetstyngd personal och
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en akutstyrd verksamhet inom socialtjänsten enligt Persson. ”Vi har lite personal
som förbrukar mycket pengar”. Personalen har stor kunskap men har sällan tid att
strukturera den och tid till fördjupningar samtidigt som kompetensutveckling och
kunskapssökning är viktigt för att personalen ska kunna göra ett bra jobb. Det är
utifrån detta sammanhang som idéerna att starta en FoU-enhet väcktes.

Botkyrka kommun vände sig till övriga södertörnskommuner med en
förfrågan om intresse att bilda en gemensam FoU-enhet. Av tillfrågade
kommuner visade Huddinge och Södertälje intresse och ett samarbetsavtal
tecknades dem emellan i januari 1997. I anslutning till det fick en arbetsgrupp av
mellanchefer i uppgift att leda uppbyggnadsarbetet, anskaffa lokaler och
rekrytera personal. Under uppbyggnadstiden konsulterades en professor vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Under hösten-97
anställdes Mattsson på tjänsten som forskningsledare. Att forskningsledaren
skulle vara disputerad var ett krav som uttalades i samarbetsavtalet.

FoU-Södertörn är organisatoriskt placerad inom socialförvaltningen i
Botkyrka. Enheten leds av en styrgrupp bestående av kommunalråd och
socialchef eller motsvarande från respektive kommun. De tre förvaltnings-
cheferna utgör samtidigt arbetsutskott. Personalbilden innebär följande. Den
dagliga verksamheten leds av två forskningsledare som delar på en heltidstjänst
och på övrig tid innehar lektorstjänster vid lärarhögskolan och pedagogiska
institutionen vid Stockholms universitet. Vid tidpunkten för FoU-studien var en
forskningsassistenttjänst under tillsättning som en allmän förstärkning till en
växande verksamhet. Därtill tillkom en halvtids assistent och en arbets-
marknadspraktikant. Till detta kom en speciell konstruktion med vikariemedel
som skapade utrymme för ett antal socialarbetare inom de tre kommunerna att få
tjänstledigt från sina ordinarie tjänster. Varje kommun anslår resurser
motsvarande tolv heltids- månader för ändamålet. Som socialarbetare går man in
som ”projektmakare” under t.ex. tre månader. Under denna tid får man
tjänstledigt för att genomföra sitt projekt, viss omkostnadstäckning till projektet,
möjlighet till arbetsplats vid FOU-enhetens lokaler samt handledning av enhetens
forskningsledare eller externt rekryterade genom forskningsledarnas kontaktytor
vid Stockholms universitet. Ekonomiskt har FoU-Södertörn en årsomslutning på
knappt fyra miljoner kronor där kommunerna står för huvuddelen.
Socialstyrelsen ger ett etableringsstöd på en halv miljon kronor per år under två
år, bidrag till seminarieverksamhet och har tidigare givit ett utredningsbidrag i
planeringsfasen. Stödet från Socialstyrelsen har inte varit avgörande för enhetens
bildande enligt Mattsson men ”givit vind i seglen”.

Verksamhetens mål och inriktning
I samarbetsavtalet mellan Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner säger
man följande om FoU-samverkan mellan de tre kommunernas socialtjänster

Syftet är att utnyttja forskning och utveckling till stöd för det vardagliga arbetet och att
utveckla effektiva system och rutiner för utvärdering och uppföljning.
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En regional FoU-enhet tillskapas för att säkerställa, utveckla och utvärdera socialt
arbete. Syftet med fältförlagd forskning är att öka de anställdas kompetens och utveckla
kvaliteten i arbetet med fokus på individ- och familjeomsorgens målgrupper.

I andra bakgrundstexter talar man även om att FoU-verksamheten ska skapa
tydliga samband mellan kostnader och kvalitet och befrämja det personalpoli-
tiska arbetet och en lärande organisation. Detta ska ske genom nära samverkan
mellan kommuner och universitet och på ett sätt som integrerar forskning och
metodutveckling. Därtill sägs att FoU Södertörns verksamhet ska avgränsas till
kommunernas individ- och familjeomsorg.

Forskningsledaren Mattsson säger i anslutning till detta

Här landar jag i en miljö där det finns ganska bestämda förväntningar på vad alltihop ska
innebära, på gott och ont. En del av de förväntningarna vill jag skjuta åt sidan eftersom jag
bedömer dem som orimliga, medan andra är väl värda att uppmuntras

Men hur ser då Mattson på FoU Södertörns huvudsakliga uppgift

Det är ju att öka förmågan att kritiskt reflektera över det sociala arbetet som utförs och
som skulle kunna utföras inom de här tre kommunerna. Vi når inte längre än så. Om vår
avsikt vore att förändra det sociala arbetet vore det en överambition. Vi räcker ju inte in i
de olika förvaltningarna. Däremot når vi personer som genom sin reflektion och sina nya
kunskaper härifrån kan bidra till en viss förändring av det sociala arbetet.

Projektmakeri
En bärande verksamhetsidé som framhålls i bakgrundstexterna till FoU-
Södertörns bildande är att socialarbetare inom de tre kommunernas individ- och
familjeomsorg ska få hjälp och stöd att utveckla och genomföra projektarbeten.
Vid FoU-Södertörn har man under 1997-98 organiserat detta på följande sätt: I
ett första steg har man gått ut och genomfört introduktionsseminarier där man
presenterat FoU-enhetens verksamhetsidé och inbjudit socialarbetare att inkomna
med projektidéer. Utifrån de inkomna projektidéerna har man i ett nästa steg
anordnat seminarier där socialarbetarna mötts i mindre grupper och i en
grupphandledningsform tillsammans med forskare diskuterat hur idéerna kan
utvecklas och preciseras. Nästa steg har inneburit att socialarbetare inkommit
med en formell projektansökan till vilken har funnits särskilda anvisningar och
riktlinjer innehållande bland annat krav på förankring av projektet vid den egna
arbetsplatsen och en prövning av projektet utifrån forskningsetiska principer.
Ansökningarna har sedan behandlats av FoU Södertörns styrgrupp. Två sådana
”projektidéuppsamlingsvarv” har man fram till hösten -98 hunnit med att
genomföra. Besluten har i enskilda fall inneburit allt från avslag till att man fått
en månad för att utveckla en ofullständig projektidé till ett 3-6 månaders
utrymme att genomföra sitt projekt med handledning och stöd från FoU-
Södertörn. Till kraven på projektmakarna hör enligt Mattsson att projekten ska
resultera i en rapport som motsvarar en uppsats på C-nivå och därmed tål en
motsvarande granskning vid socialhögskolan. Vid tidpunkten för FoU-studien
hade ännu ingen rapport givits ut, den första var på gång under hösten 98.
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Aktuella projekt hösten 1998
Åtta pågående och tio under planering
Vid tidpunkten för FoU-studien pågick åtta projekt som socialarbetare bedrev
och ytterligare ett tiotal projekt omnämndes som ännu ej startats. De åtta
projekten återspeglar i huvudsak problem och frågeställningar som är
sektorsspecifika och handlar om samverkan inom individ- och familjeomsorgen,
barnperspektiv i barnavårdsutredningar, adoptionsproblem, barnfamiljers
attityder till en familjecentral, kontaktfamiljens betydelse, hyresskuld- och
avhysningsproblem, biologiska barns uppväxtvillkor i familjer som bedriver
jourverksamhet och kvinnliga socialarbetares vardagsverklighet.

Projekten handlar om studier som projektmakarna ”designar”, genomför,
analyserar och skriver en rapport kring. Alla projektmakare har disputerade
handledare varav de flesta kommer från institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet. Det visar sig också att fyra projektmakare går magister-
utbildning och för dem innebär projektet att arbetet ska resultera i en
magisteruppsats. Tiden för de olika projekten varierar mellan tre och sex
månader och i ett par fall är man två projektmakare i projektet. Det handlar
sålunda om korta projektperioder och flera projektmakare anger att tiden inte
räcker till och att man avser söka förlängning. Idéerna till de aktuella pågående
projekten kommer samtliga från socialarbetarna själva.

Jag har jobbat som socionom i 15 år med vuxna och ekonomiskt bistånd. Vi har ju
diskuterat det här länge, hur kan det komma sig att folk får hyresskulder, vilket
handlingsutrymme upplever de att de haft?

Projektmakarna är genomgående glada över att få denna möjlighet att under
handledning få ägna sig åt projekt och tid att tänka och reflektera ”vi är inte vana
att sitta ner och få göra det”. Man upplever det stimulerande och ser det som en
förmån. Samtidigt uttrycker man motstridiga känslor, projekten är arbets-
krävande och tar längre tid än beräknat och att skriva och formulera texter tar
också tid. Socialarbetarnas möte med FoU-Södertörn innebär olika kulturkrockar,
en projektmakare uttrycker det så här

Våra chefer har synpunkter på hur länge man kan vara ledig. Samtidigt befinner vi oss på
FOU-Södertörn i en vetenskaplig kultur där allt måste ta sin tid... På vårt vanliga jobb är vi
vana vid och försöker ha en gemensam ideologi och vara eniga, en gemensam kultur. Men
här har vi en massa forskare som tycker, och därtill tycker de olika sig emellan, och det är
annorlunda.

FoU-Södertörns tillkomst och vad det betyder väcker också funderingar bland
enskilda projektmakare

Samtidigt som man säger nej till vidareutbildning av personal på arbetstid inrättar man
FoU-Södertörn. Jag har försökt tidigare att få tid till mina studier på magisterutbildning
men inte fått en timma på betald arbetstid. Så inrättar man FoU-Södertörn, och då får man
tid.

Utöver projektmakarnas projekt bedriver man vid FoU-Södertörn seminarier
kring dessa och genomför kurser och konferenser av olika slag, dels i egen regi
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och dels i samverkan med akademiska institutioner. Under hösten 1998 har man
inlett ”Metoddagar” var tredje onsdag för projektmakare och i anslutning till
denna också en forskningscirkel, ”Praxisorienterade metoder” som Mattsson
leder. Man ger ut ett nyhetsblad, FoU-Nytt, där man informerar om den egna
verksamheten och även om ”externt” utbud av kurser mm av relevans för social-
tjänsten.

Mattsson talar i bilder när han beskriver FoU-Södertörns inledande projekt-
strategi att låta ”tusen blommor blomma” och behovet av en ämnesprofil och
större projekt som skulle ge en stadga och stabilitet åt verksamheten

Nu har vi fått ihop en blomsterrabatt där en massa blommor växer där var och en lyser på
sitt sätt, så nu är vi mer intresserade av att plantera ett träd som växer så högt att vi ger
skydd åt många under en lång period... Man behöver ha både ett stort träd och en rik flora
av blommor. Har man bara blommor riskerar det att vissna snabbt.

Karaktärsprojekt
När Mattsson ombeds nämna projekt som på ett bra sätt illustrerar FoU-
Södertörns profil nämner han ett projekt med titeln ”Den kvinnliga rösten, en
studie i kvinnliga socialarbetares vardagsverklighet”, ett projekt där två
projektmakare fått medel för en sex månaders period. ”Det är ett projekt av
grundforskningskaraktär, där man är begreppsutredande, där man vill komma åt
det sociala arbetets innebörd… Detta projekt leder knappast till någon praktisk
omedelbar nytta utan är mer begreppsutredande, lite idéhistoriskt och
filosofiskt.” Ett annat projekt som Mattsson omnämner är ett projekt med titeln
”Alby barn”, ett tre månaders projekt som just avslutats och som kommer att
resultera i den första projektrapporten från FoU-Södertörn. ”Hon hade tänkt sig
ett instrumentellt syfte men landade i ett mer öppet reflekterande syfte... Hon gav
sig in i ett konkret och avgränsat projekt men fick anledning att lägga om studien
så att den blev mera reflekterande över arbetets förutsättningar.” På frågan om
Mattsson kan ge exempel på projekt som illustrerar problem och svårigheter som
är förknippade med FoU-Södertörns verksamhetskonstruktion omnämner
Mattsson två projekt som illustrerar ett och samma problem. Projektmakare som
beviljats medel för projekt har inte kunnat genomföra dem på grund av att
vikariefrågan inte lösts. Projektmakarna har därmed inte kunnat frigöras från sina
ordinarie arbetsuppgifter och projekten har skjutits på framtiden.

Summerande kommentarer
Projektmakeri med forskarhandledning
I motiven bakom FoU-Södertörns bildande framhålls sociala problem som
socialtjänsten möter och måste hantera och som kräver kunskap och kompetens
hos socialarbetarna. Till detta finns problem inom socialtjänstens organisation
med arbetstyngd personal och en akutstyrd verksamhet där utrymme för
eftertanke, uppföljning och utvärdering saknas. Socialtjänsten befinner sig i en
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”negativ spiral” som innebär att problemen hotar kvaliteten i verksamheten, det
leder till att personal slits ut och till svårigheter att rekrytera ny kvalificerad
personal. Mot denna bakgrund har FoU-Södertörn motiverats och ett koncept
utarbetats för hur verksamheten ska organiseras. Grundstommen består av att
enheten ska ledas av disputerade forskare och att socialarbetarna i de tre
kommunerna ska driva projekt med handledning och stöd från forskare.

Vid tiden för min FoU-studie hösten -98 har man kommit halvvägs på den 2,5
åriga verksamhetsperioden och man tycks så långt följa grundkonceptet för
verksamheten. Man skulle kunna säga att FoU-Södertörns verksamhet framstår
som en kvalificerad projekt- och utbildningsverksamhet med forskarstöd.

Vad är objektet för FoU-Södertörns verksamhet?
FoU-Södertörns fokus är riktat mot verksamheten inom socialtjänstens individ-
och familjeomsorg och de anställda socialarbeternas kompetens. Respektive
projekt vid FoU Södertörn handlar om frågor och förhållanden hämtade från
individ- och familjeomsorgens verksamhetsfält och spänner över ett fält från
frågor av utvärderingskaraktär till mer öppet kunskapssökande frågor. I FoU-
Södertörn framträder ett professionaliseringsperspektiv, den kunskaps- och
kompetensutveckling hos socialarbetarna som är målet är en nyckel till att de
problem man står inför inom socialtjänsten klaras av.

Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
I FoU-Södertörn har man under den inledande verksamhetsperioden utvecklat ett
koncept med projektmakeri som utgör ett nav kring vilket mycket av FoU-
Södertörns verksamhet med handledning och seminarier organiseras. Social-
arbetarna inom de tre kommunerna har stimulerats och fått särskild tid, utrymme
och stöd att utveckla och genomföra projektidéer i form av olika studier.
Socialarbetarna utgör på så sätt en huvudaktör i projekten vid FoU-Södertörn.
Detta koncept kan ses mot idén i FoU-Södertörn som innebär att enhetens
verksamhet ska integreras i det dagliga sociala arbetet. Detta ska ske genom att
socialarbetare får tjänstledigt under begränsad tid från sina ordinarie
arbetsuppgifter för att gå in som projektmakare med handledning och stöd från
FoU-Södertörns forskningsledare. Man studerar delar av socialtjänstens
verksamheter ur olika infallsvinklar och efter tjänstledigheten återvänder man till
sin ordinarie tjänst.

En fråga som kan ställas efter det inledande verksamhetsårets erfarenheter är
hur FoU-Södertörns koncept att organisera sin verksamhet och kunskaps-
utveckling håller i ett längre tidsperspektiv? Flera projektmakares erfarenheter
hittills tycks vara att den anslagna projekttiden på tre månader inte räcker. Om
enskilda projektmakare får förlängda vikarieanslag för att fullfölja projekten
innebär det samtidigt att man blockerar resurser för andra som har projektidéer.
Ett strukturellt dilemma tycks infinna sig där FoU-Södertörn riskerar bli en
verksamhet som endast omfattar ett fåtal socialarbetare.
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Vilka problem löser man?
Talet i utredningstexterna om att utveckla effektiva system och rutiner för
utvärdering och uppföljning och skapa tydliga samband mellan kostnad och
kvalitet finner inga direkta motsvarigheter hittills i bedrivna projekt vid FoU-
Södertörn. Vad som mer direkt framträder vid FoU-Södertörn är social-
arbetarnas, eller projektmakarnas tillfredsställelse över att på arbetstid under
handledning få ägna sig åt projektstudier, att få fördjupa sig i frågor som man
brottas med i vardagen. FoU-Södertörn tycks på så sätt fylla en personalstrategisk
funktion av personalutveckling där enskilda socialarbetare får tid och utrymme
att stanna upp och hämta andan från sin dagliga verksamhet. För några
socialarbetare innebär det också att den egna pågående magisterutbildningen i
socialt arbete underlättas. Detta utesluter inte att enskilda projektstudier
samtidigt kan bidra till lösningar på andra mer direkta problem inom
socialtjänstens verksamhet, något som denna FoU-studie dock inte tar ställning
till.

Efterord från föreståndare Elsie C. Franzén
000403.
Hur verksamheten har utvecklats sedan hösten 1998.
Behovet att bredda verksamheten med större och mer övergripande projekt hade
redan under det första arbetsåret växt fram både ute i kommunerna och vid FoU-
enheten. Tre-fyra månader var för kort tid att genomföra FoU-projekt med
forskningsmässiga ambitioner och denna tanke övergavs i slutet av 1998. De
projekt som nu genomförs är minst sex månader långa. Fortfarande finns
möjlighet för enskilda socialarbetare att söka stöd för arbete med egna projekt.
Man tar kontakt med någon av forskningsledarna och diskuterar sin projektidé.
Denna kan sedan leda till idéskiss och senare formell ansökan om projektstöd.
Ett par sådana projekt per år och kommun beviljas. Information om hur man
söker ges kontinuerligt vid seminarier och träffar och finns också tillgänglig på
den nya hemsidan: www.fou-sodertorn.nu. Flera projekt som pågår ute i
kommunerna har särskilt handledningsstöd från FoU.

Därutöver har FoU-enhetens medarbetare, ensamma eller tillsammans med
socialarbetare på fältet, engagerats i olika "storprojekt". Alla tre ägarkom-
munerna har särskilda medel för arbete inom s. k. utsatta områden. De har haft
"Blommanpengar", varit "nationella exempel" och är nu engagerade i
"storstadssatsningen". För FoU-Södertörn, som fått en viss forskningsprofilering
mot internationell migration, är det naturligt att genom handledning och
konsultinsatser gå in i dessa projekt och därmed bidra till metod- och
kompetensutveckling. För ett projekt med syfte att närmare studera hur de
flyktingar/invandrare som är föremål för alla dessa insatser ser på saken har FoU-
enheten också sökt och fått särskilda forskningsmedel. Arbetet genomförs av en
av FoU:s forskningsassistenter.
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Verksamheten har också breddats med externa projekt, hittills fem stycken.
Tre av dessa avser utvärdering och uppföljning av behandlingsverksamheter
inom socialt arbete i grannkommunen Haninge. Ett avsåg handledning och
konsultation i ett EU-projekt "Edge Cities", i Sverige representerat av Nacka
kommun. Ett större, nu avslutat, arbete genomfördes på uppdrag av Integrations-
verket och avsåg integrationsarbete i Östergötlands län. Resultaten av detta
arbete kan naturligtvis ha god nytta för liknande insatser i FoU:s ägarkommuner.
För att kunna genomföra dessa externa projekt har personalstyrkan temporärt
utökats med särskilda projektanställningar för forskare och forskningsassistenter.

Utbildningsverksamheten har byggts ut och under det gångna året omfattat tre
kurser (forskningsmetod, utvärdering i teori och praktik – riktad till chefer inom
socialt arbete, och en forskarkurs i Lokalt förändringsarbete och medborgar-
inflytande inom ramen för Södertörns sommaruniversitet). Möjligheten att, för
den som så önskar, examineras för 5 poäng på universitetsnivå har givits för
dessa kurser. Därutöver har seminarieserier och seminarier ordnats. En social-
högskolepraktikant med forskningsintresse har också genomfört sin sista-termins
praktik vid FoU-Södertörn.

Sju rapporter, varav en bok, har hittills givits ut i FoU-Södertörns skriftserie.
Ett litet informationsblad, FoU-nytt, ges ut varannan månad och kommer också
att läggas på den nyöppnade hemsidan.

Personalstyrkan har ökats till 2 forskningsledare, 2 forskningsassistenter och 1
FoU-assistent.
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FoU-lektorat i Örebro

Jag ser mycket av den här tjänsten som att den ska vända sig till dom på golvet.
Verksamheten kommer inte att bli bättre om man inte kommer att få socialsekreterarna att
öka sin professionalitet, om det så är bara en millimeter. Ökar de den en millimeter
betyder det att de har lagt ner en massa tankemöda bakom det att öka sin professionalitet
och det i sig har startat en process.

I Örebro inrättades 1996 en FoU-tjänst i samarbete mellan Örebro kommun och
Högskolan i Örebro, ett treårigt FoU-lektorat i socialt arbete vid samhälls-
vetenskapliga institutionen. FoU-lektoratet utgjordes av en tjänst och denna
redovisning bygger i huvudsak på en längre intervju med tjänstens innehavare, fil
dr Christian Kullberg, som också citeras ovan. Intervjun genomfördes med en
uppföljning vid två tillfällen under september-oktober 1998. Därtill har jag varit i
kontakt med en enskild forskare vid högskolan som Kullberg hänvisade till för
kompletterande uppgifter kring FoU-lektoratets tillkomst. När det gäller FoU-
lektoratet var det oklart vad som skulle ske efter de tre åren, det fanns inget klart
uttalat huruvida lektoratet skulle utvärderas och ej heller hur en eventuell
fortsättning var tänkt (FoU-lektoratet har under hösten -99 upphört). Parallellt
genomförde under hösten 1998 kommunförbundet i Örebro län en utredning om
behov av ”forskning och utveckling i socialtjänsten”. Jag bevistade i februari
1999 en konferensdag då utredningsresultatet presenterades och diskuterades
med politiker och socialchefer från länets kommuner. Vid denna konferensdag
medverkade bland annat Christian Kullberg med att delge erfarenheter från FoU-
lektoratet. Därtill bör omnämnas att Högskolan i Örebro sedan min intervju-
undersökning genomfördes har fått universitetsstatus vilket innebär att den rätta
beteckningen fr.o.m. 1999 är Örebro universitet. Eftersom min studie refererar
till förhållanden under 1998 använder jag i denna framställning genomgående
beteckningen högskola/Högskolan i Örebro.

Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
Socialtjänsten i Örebro kommun och enheten för socialt arbete vid högskolan i
Örebro har under ett antal år samarbetat i olika former. I detta samarbete har
enskilda forskare vid högskolan och tjänstemän och politiker i kommunen spelat
mer framträdande roller i olika projekt. Under åren har samtal förts om hur man
kan ge detta samarbete fastare former. Kullberg kom in i bilden då han sökte en
utannonserad tjänst som FoU-lektor. Han uppfattade ett pragmatiskt motiv
bakom tillkomsten där högskole- och kommunrepresentanterna i referensgruppen
till FoU-lektorstjänsten presenterade den på ungefär följande sätt, ”diskussioner
om ett fastare samarbete mellan fält och forskning har pågått i 10 år nu så nu är
det dags att vi kommer till skott.”
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I samband med att Kullberg sökte tjänsten deltog han i diskussioner med
ämnesföreträdare för socialt arbete vid högskolan respektive från socialtjänsten i
kommunen om hur tjänsten skulle utformas. Eftersom Kullberg var med i
processen då tjänsten utformades fick han sista ordet när det gällde var den
organisatoriskt skulle placeras. Alternativet till högskolan var en placering på
kommundelsnämndens stab (Kdn-stab) eller en delad arbetsplatskonstruktion.
Det sistnämnda såg inte Kullberg som något reellt alternativ.

Nästa argument var att jag utgick från mig själv personligen. Jag känner mig mer trygg i
den akademiska världen. Min tolkning var att min profession och mitt kunnande utgår från
den här världen. Flyttar jag ut från den så försvagas jag, och jag vet att det är så, jag är helt
övertygad även om man inte vill lyssna på det i kommunen, så försvagas min
professionella kompetens... Här finns en miljö som jag vet vad den går för... Jag utgår från
min egen profession i mitt arbete, och det är i den här miljön som det finns stöd för den.

FoU-lektoratet huserar i samma korridor som ämnesgruppen för socialt arbete
vid högskolan. Till FoU-lektoratet finns en referensgrupp bestående av tre
personer från socialt arbete, ämnesansvarig, linjeledare och lärare och tre
personer från kommunen, Kdn-stabens chef samt två socialsekreterare från två
kommundelar. Kullberg har drivit frågan dithän att benämna referensgruppen
”styrgrupp” för att därmed betona att den också har ett ansvar för verksamheten.
FoU-lektoratet tillhör den samhällsvetenskapliga institutionen och i praktiken
enheten eller ämnesgruppen för socialt arbete vid högskolan som också utgör
institutionens representation i referensgruppen.

Den totala ekonomin stannar för 1998 under en halv miljon kronor vilket
täcker tjänsten samt en mindre omkostnadsdel. Huvudmännen, högskolan och
kommunen, har anslagit medel motsvarande en heltidstjänst. I praktiken har
Kullberg arbetat 70 procent på FoU-lektoratet och varit tjänstledig på övrig tid på
grund av annat forskningsuppdrag. Kullberg har begärt att de resterande 30
procent skulle finansiera en medarbetare på deltid utan att få gehör.

Bara det om jag ska meddela om ett seminarium som är intressant för kommunen så har
jag 50-60-70 utskick att göra. Då ska jag själv skriva ut det på datorn. Jag tycker det är
meningslöst att min tid går åt till administration. Jag skriver ut det, kopierar det, skriver
breven, lägger i och skickar iväg. Efter alla år jag läst på högskolan ska så mycket tid gå
till administration. Jag ska ju vara länken mellan praktik och forskning men jag ska inte
behöva springa med breven, det är ju absurt.

Vad skulle Kullberg önska sig om han fick pengar för att utöka verksamheten
med en anställning? För det första skulle Kullberg vilja anställa en sekreterare,
en administrativ resurs. Därefter skulle han vilja knyta ytterligare en forskare till
verksamheten som var intresserad av att utveckla nya former för mötet mellan
praktik och forskning, hur balansen ska se ut och vad som händer inom
forskningsområdet.

Verksamhetens mål och inriktning
I samband med FoU-lektoratets tillsättning formulerade referensgruppen
tillsammans med Kullberg följande befattningsbeskrivning.
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Arbetsbeskrivning för FoU-lektorat i socialt arbete

1. Utveckla och vidareföra kunskaper i socialt arbete.

• bidra till att för socialt arbete viktiga forskningsresultat vidareförs till
fältet, t ex genom att seminarier och andra utbildningsinsatser genomförs

• bidra till teoriutveckling/kunskapsutveckling och integrering av/koppling
mellan det sociala arbetets teori och praktik

2. Handleda, inventera och stimulera till FoU-projekt inom området socialt
arbete

• stödja initiativ till FoU-projekt på fältet, och bidra till att handledning
organiseras så att pågående projekt kan slutföras

3. Stimulera och bidra till

• inventeringar av befintlig kompetens samt utbildningsbehovet hos huvud-
männen, med tanke på kopplingen mellan fält och forskning alternativt
teori och praktik

• organisera utbildning inom särskilt viktiga fält som t ex utvärderings- och
metodutveckling- och kvalitetsfrågor

4. Arbetet sker i samråd med en av huvudmännen utsedd referensgrupp

Tjänsten utformades med inriktning mot socialtjänsten i Örebro kommun och
mer specifikt mot socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen vid
socialbidragsenheten, enskilda verksamheter och projekt av olika slag där
socialsekreterare är involverade. En grundtanke är att FoU-lektoratet ska utgöra
en länk mellan det sociala arbetet i kommunen som socialsekreterare bedriver
och socionomutbildningen vid högskolan, ”Integration av teori och praktik... det
gäller att få de här fälten att kommunicera på något sätt” enligt Kullberg. Inom
detta ser han olika former av insatser, utbildningar, handledare för social-
sekreterares utvecklingsprojekt, att driva egna utvecklingsprojekt, seminarier.
Beträffande sin egen roll ser Kullberg sig som ett slags fristående funktion där
han är inne och ”petar i en del saker och försöker vara en motor i och driva en del
saker”. Samtidigt framhåller han att han också har ett slags suveränitet. Man kan
inte från socialsekreterarnas håll lägga ut beställningar på FoU-lektoratet hur som
helst. Uppdrag och åtaganden måste utformas i en diskussion. Den begränsade
ekonomin sätter också begränsningar.
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Aktuella projekt hösten 1998
Nio projekt
Projektbeteckningen används i denna FoU-studie i en vid mening och vid
tidpunkten för FoU-studien var FoU-lektoratet involverat i nio olika projekt,
nämligen

• 3 handledningsuppdrag, varav ett med utbildningsinslag

• 3 seminarieserier, varav ett med utbildningsinslag

• 2 nätverk

• 1 utvärderingsuppdrag

 Projektens innehåll återspeglar FoU-lektoratets inriktning på socialtjänsten och
socialsekreterarnas verksamhetsområde och tycks rimma ganska väl med de
uttalade intentionerna i FoU-lektoratets tjänstebeskrivningen. När det gäller
handledningsuppdragen ger Kullberg i ett uppdrag handledning till en enskild
socialsekreterare som driver ett projekt kring skuldsatta familjer. Ett uppdrag går
ut på att ge grupphandledning till socialsekreterare med ofullbordade C- och D-
uppsatser inom socionomutbildningen. Det tredje uppdraget är ett åtagande med
utbildningsinslag där Kullberg har gått in i ett nära samarbete med handläggare
vid socialbidragsenheten för att utveckla och implementera en modell för
utvärdering. Projektet som går under beteckningen ”socialbidrag med kvalitet”
kommenteras ytterligare under avsnittet karaktärsprojekt nedan. De tre
seminarieserierna har också olika karaktär. Två är mer öppna med inbjudna
medverkande och vänder sig till intresserade inom kommunen och högskolan av
samhällsarbete respektive förhållandet forskning-praktik. En seminarieserie har
utformats specifikt för socialsekreterare vid kommunens rättsenhet och kan
närmast liknas vid en utbildning med ett fokus på utvärdering och
dokumentation. Syftet är att enheten ska bli bättre på att utreda tvångs-
omhändertaganden. Kullberg är också involverad i två nätverk med ambitionen
att utveckla former av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, det ena nätverket
försöker man hitta former för utbyte mellan socialarbetare och forskare i form av
en ”socialarbetarpub”. Det andra nätverket går ut på att utveckla utbytesformer
mellan socialarbetare inom några kommunala socialtjänster i mellansverige
genom ”kollegial granskning”. Utvärderingsuppdraget innebär att Kullberg på
uppdrag från ämnesgruppen i socialt arbete vid Högskolan i Örebro utvärderar
socionomutbildningens studiepraktik.

 Utöver de ovan nämnda projekten redovisar Kullberg tid och arbete som åtgått
till allmänt informations- och kontaktarbete, deltagande och medverkan vid
enskilda seminarier och konferenser internt vid institutionen för socialt arbete, i
Örebro kommun och i externa sammanhang. Därtill har Kullberg skrivit
rapporter utifrån projekt och erfarenheter från FoU-lektoratet, en artikel om
utvärdering har publicerats i anslutning till en forskarkonferens/FORSA och en
artikel om forskningsresultats användning är under arbete med ambitionen att få
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den publicerad. I dessa artiklar vänder sig Kullberg till forskarsamhället och
reflekterar över två teman som återfinns i FoU-lektoratets verksamhet.

 Karaktärsprojekt.
 Kullberg har svårt att på frågan omnämna ett projekt som han tycker på ett bra
sätt illustrerar FoU-lektoratets profil och inriktning då verksamheten består av så
olika inslag. På frågan om exempel på projekt som illustrerar svårigheter och
problem omnämner Kullberg projektet ”Socialbidrag med kvalitet”. Projektet
handlade ursprungligen om att stödja kommunens socialbidragsenhet och dess
handläggare att utveckla utvärderingsmodeller i sitt arbete. Projektet tog sin
utgångspunkt i att Kullberg introducerade en generell modell för utvärdering som
skulle implementeras genom en arbetsordning som byggde på deltagande från
handläggarna med idéseminarier, forskningscirkel och dialogkonferenser.
Projektet tog efterhand en annan vändning, den modell för utvärdering som
ursprungligen introducerades frångicks och Kullberg skriver i en rapport från
projektet

 ...relativt tidigt framkom det i diskussionerna att den ”design” som jag som forskare tänkt
mig att skulle vara ideal att arbeta utifrån inte passade in i de behov som gruppen hade. De
frågor som ständigt återkom rörde både i tid och rum mycket mer ”verksamhetsnära” frågor
än vad jag föreställt mig gruppen skulle syssla med... den ursprungliga projektdesignen har
varit formulerad utifrån i första hand ett forskarperspektiv och inte varit tillräckligt attraktiv
för socialarbetarna som ingår i arbetsgruppen.

 I en verksamhetsrapport kommenterar Kullberg ytterligare utvecklingen i
projektet där deltagarna övergått till aktioner för att påverka missförhållanden i
organisationen. I denna situation har Kullberg bidragit med resultat från
vetenskapliga undersökningar som givit socialsekreterarna argument i konflikten
med ledningen. Kullberg menar att problemen som illustreras i projektet handlar
om att två världar möts, forskning och praktiskt socialt arbete. De två världarna
som möts har olika kunskapsintressen, olika tidshorisonter och olika sätt att
jobba och syn på vad som är jobb och produkt.

 På frågan om det förekommit några laddade diskussioner eller konflikter i
verksamheten säger Kullberg att de båda huvudmännen har en tendens till att
definiera FoU-lektoratets uppgifter snävt utifrån sina respektive ansvarsområden.

 Ämnesansvarig och linjeledare i socialt arbete ser att det jag gör måste kunna gynna
utbildningen. Man är rädd för att mitt arbete ska väga över och gynna den andra
huvudmannen för mycket... Man återkommer hela tiden till det här, hur kan vi veta att det du
gör är bra för oss.

 Diskussioner om tjänstens placering har återkommande kommit upp där
kommunen kritiserar högskolan för overheadkostnader. Kommunens represen-
tanter har svårt att förstå de höga administrationspåslagen högskolan tar ut. Från
kommunen ser man en lösning som innebär att FoU-lektoratet placerades i
kommunen, då skulle man slippa betala ut helt onödiga pengar.
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 Summerande kommentarer
 En utsatt position i en ofärdig konstruktion
 FoU-lektoratet i Örebro utgör i mitt urval av FoU-enheter ett ”specialfall” då det
i omfattning handlar om en tjänst, en tjänstekonstruktion i form av ett FoU-
lektorat. Genom FoU-lektoratet har jag kommit nära en enskild forskare som
befinner sig i gränszonen mellan en högskola och en kommunal socialtjänst och
där olika dilemman förknippade med denna position illustreras på ett tydligt sätt.
FoU-lektoratet är en treårig tjänstekonstruktion vid den samhällsvetenskapliga
institutionen på Högskolan i Örebro och har tillkommit som resultatet av en
längre historisk process i kontakter mellan Örebro kommun och högskolan.
Kullberg själv reserverade sig inför historiken och den forskare som jag
hänvisades till gav sin bild med reservationer för att det fanns andra aktörer som
hade sina bilder. Mina historiska efterforskningar stannade vid detta. FoU-
lektoratets tillkomst tycks utgöra resultatet av diskussioner och en idé som
funnits en längre tid och som i ett skede ”administreras fram” för att det ska
hända något, nu är dags att komma till skott.

 FoU-lektoratet har tilldelats begränsade resurser och därmed ett starkt
begränsat handlingsutrymme för tjänstens innehavare. Ur huvudmännens
perspektiv tycks de administrativa frågorna inte ha fått någon tillfredsställande
lösning eftersom diskussionerna återkommit om tjänstens placering och missnöje
angående administrationspåslag. Överhuvudtaget präglades intervjun med
Kullberg av en frustration inför olika förväntningar på FoU-lektoratet och en
osäkerhet vad som skulle ske framöver. Inget var sagt om vare sig utvärdering
eller hur en eventuell fortsättning var tänkt. FoU-lektoratet utgörs av en tjänst
och en person. Vad är rimligt att förvänta sig av en sådan resurs och vad innebär
det att vara ensam i en position där olika intressen möts?

 Vad är objektet för FoU-lektoratets verksamhet?
 FoU-lektoratets objekt eller fokus ligger på socialtjänstens verksamhet och mer
specifikt på socialsekreterarnas verksamhet inom Örebro kommuns socialtjänst.
Det handlar om socialt arbete i professionell mening, det sociala arbete som
socialsekreterare bedriver inom den kommunala socialtjänsten. Det kommer till
uttryck i de projekt där socialsekreterare utgör målgruppen. Det är också de
projekten som tagit mest tid och resurser i anspråk från FoU-lektoratet. I dessa
framträder ett professionaliseringsperspektiv, det handlar om att social-
sekreterarna ska bli bättre på att göra utredningar och att utvärdera och följa upp
verksamheterna. Detta perspektiv förstärks också i FoU-lektoratets
befattningsbeskrivning när man omnämner utvärderings-, metod- och kvalitets-
frågor som viktiga områden att organisera utbildningsinsatser kring.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 I befattningsbeskrivningen för FoU-lektoratet sägs att kunskapsutvecklingen vid
FoU-lektoratet ska ske på ett sådant sätt att det sker en integrering och koppling
mellan det sociala arbetets teori och praktik, mellan forskning och fält. De
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aktuella pågående projekten vid FoU-lektoratet uppvisar en variation där olika
arbetsformer tillämpas. Flera av projekten tycks innebära att socialsekreterare
och andra deltagare möts i mer eller mindre kortvariga kunskaps- och
erfarenhetsutbyten. Så är fallet i ett par seminarieserier där gästande föreläsare
och forskare medverkar. Med utgångspunkt från några projekts ambitioner skulle
man kunna tala om att kunskapsutvecklingen har en metodutvecklingskaraktär.
Detta innebär att man från FoU-lektoratets sida går in i mer förpliktigande
arbetsformer och en mer varaktig relation till enskilda eller grupper av
socialsekreterare för att utveckla lösningar på konkreta problem och frågor. Så är
till exempel fallet i seminarieserien med rättsenheten och projektet socialbidrag
med kvalitet där det handlar om att utveckla former för dokumentation och
utvärdering i verksamheten. I ett par projekt kan man tala om en kunskaps-
utveckling på individnivå som organiseras genom en handledningsrelation där
man från FoU-lektoratet går in som handledare till socialsekreterare som driver
projekt och uppsatsskrivande studenter och socialsekreterare.

 Vilka problem löser man?
 FoU-lektoratet framstår som en allmän resursförstärkning för de två
huvudmännen där man på var sin sida får hjälp med att lösa olika problem. För
kommunen tycks FoU-lektoratet bidra till en kompetensutveckling bland
socialsekreterare avseende utredningsrutiner, utvärdering och dokumentation
inom olika socialtjänstverksamheter. För högskolans del medverkar FoU-
lektoratet med insatser som, om de är framgångsrika, bidrar till att utveckla
socionomutbildningen och att studenter gör klart sina resterande C- och D-
uppsatser. Till detta kommer ett utbud av seminarier och öppna verksamheter
som innebär att de båda huvudmännen erbjuds ”mötesplatser” för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.

 Efterord från Christian Kullberg 000414
 Jag slutade på FoU-lektoratet när jag blev erbjuden en forskarassistent i socialt
arbete finansierad av SFR. Detta skedde i augusti 1999. Någon ny FoU-lektor
anställdes aldrig på de sista tre månader som då kvarstod av tjänsten. Innan jag
tillträdde forskarassistenttjänsten förde jag diskussioner med de båda
huvudmännen gällande en förlängning av FoU-tjänsten. Jag fick dock inte sådana
garantier för fortsatt anställning att jag ansåg det värt att överväga en
förlängning. Forskarassistenttjänsten var mycket mer attraktiv. När det gällde
förlängning fick jag inget stöd från ämnesgruppen i socialt arbete, varken
ämnesansvarig, professor eller övriga arbetsgruppen som helhet. Kommunens
representanter ville förlänga tjänsten fram tills att pengar från socialstyrelsen
skulle erhållas för en regional FoU-satsning på socialtjänsten. Denna regionala
FoU-miljö för socialt arbete skall man, om jag förstått saken rätt, nu våren 2000
söka pengar för från socialstyrelsen. Dessutom fanns det röster i kommunen, då
jag aktualiserade frågan om förlängning under våren 1999, som var tveksamma
till att kommunen "själva" skulle skjuta till pengar om inte "universitetet var med
på tåget".
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 FoU-Kronoberg

 Det är ofta i gränssnittet mellan olika huvudmäns ansvarsområde som bristerna i vårt
välfärdssystem blir tydliga. För den enskilde betyder det i sämsta fall att antingen hamna
mellan stolarna eller att bollas mellan olika myndigheter. Det är utifrån detta
individperspektiv vi valt att ha en bred samverkan i vårt FoU-arbete.

 FoU-Kronoberg är en ung enhet vid Kronobergs kommunförbund med en bred
sektorsövergripande inriktning på välfärdsfrågor. Enheten bildades 1997 och
föregicks av ett utredningsarbete. Citatet ovan är hämtat ur en ansökan till
Socialstyrelsen om etableringsmedel. FoU-studien genomfördes i november 1998
och omfattar en längre intervju med Lena Lernå, projektledare vid FoU
Kronoberg under uppbyggnadsfasen och sedermera FoU-samordnare vid
enheten, samt intervjuer med ytterligare sju projektledare eller motsvarande i
pågående projekt. Vid årsskiftet 1998/99 kom FoU-Kronoberg att permanentas
och Lernå säger symtomatiskt att ”Jag kan svara på varför enheten uppstod, men
hur den ska fortsätta är inte självklart”. I anslutning till intervjun med Lernå vid
FoU-Kronoberg närvarade jag vid en konferens som FoU-Kronoberg var
arrangör till. Sedan FoU-studien genomfördes har Växjö högskola fått univer-
sitetsstatus vilket innebär att den rätta beteckningen fr o m 1999 är Växjö
universitet. Eftersom min studie refererar till förhållanden under 1998 använder
jag i denna framställning genomgående beteckningen högskola/Växjö högskola.

 Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
 Idéerna till FoU-Kronoberg kan spåras tillbaka till 1995 och samtal mellan
förvaltningschefer inom kronobergskommuners socialförvaltningar och
kommunförbundet i länet. En arbetsgrupp bildades som utvidgades efterhand till
att även omfatta länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, försäkringskassan, lands-
tinget, vårdhögskolan och högskolan. Man anordnade informationsmöten för
kommunerna och etablerade kontakter med Socialstyrelsen. Kommunförbundet
var en drivande kraft och försäkringskassan visade också ett stort engagemang.
Februari 1997 gick man in till Socialstyrelsen med en ansökan om ”Medel för
projektering och planering av en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
välfärdsområdet i Kronobergs län” undertecknad av kommunförbundet,
landstinget, försäkringskassan, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, vårdhögskolan
och högskolan i Växjö.

 I ansökan till Socialstyrelsen tecknas en bakgrundsbild där man talar om
förändrade ansvarsområden för huvudmännens verksamhet och behov av upp-
följning, utvärdering och forskning både inom respektive huvudmans
verksamhetsområde och i gränssnittet mellan sina verksamhetsområden.
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 Flera nya uppgifter, förändringar av ansvarsgränser mellan olika huvudmän och en alltmer
ansträngd ekonomi, reser krav på bra beslutsunderlag, d v s som kan ge en uppfattning om
resultat och ge underlag för förändringar. De resurser som finns måste organiseras och
användas på ett så ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt för att göra största
möjliga nytta. Detta kräver kunskaper om hur verksamheten dokumenteras och systematiskt
och målmedvetet utvärderas.

 FoU-Kronoberg presenterar sig själv som en nätverksorganisation och som ”ett
samverkansprojekt i Kronobergs län mellan kommunerna, landstinget, försäk-
ringskassan, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, kommunförbundet, vårdhögsko-
lan och högskolan”. Man har sökt hitta så enkla och obyråkratiska organisations-
och driftsformer som möjligt och har därför valt att låta kommunförbundet i länet
utgöra den administrativa hemvisten för enheten vilket kompletteras med ett
avtal mellan huvudmännen. Till enheten finns en styrgrupp med representanter
från FoU-Kronobergs huvudmän vilket i FoU-Kronobergs fall innebär personer
på lednings-/förvaltningschefsnivå. Från högskolan och landstinget ingår även
disputerade personer; professor från samhällsvetenskapliga institutionen, docent i
vårdvetenskap och socialt arbete samt en disputerad barnläkare från landstinget.

 FoU-Kronoberg har sina lokaler i landstingets lokaler i Växjö, i samma
korridor som landstingets eget FoU-centrum. Ekonomiskt omslöt verksamheten
1998 ca 1 miljon kronor kronor där kommunerna och övriga huvudmän under
starten 1997-98 gick in med ett anslag på 40 000 kronor vardera. Till detta kom
ett etableringsstöd från Socialstyrelsen samt inkomster från kurser och
konferenser. Ett mindre kansli organiserar verksamheten och koordinerar olika
aktiviteter. Kansliet bestod då av projektledaren Lena Lernå, socionomutbildad
med lång erfarenhet från kommunalt arbete på olika nivåer. ”När man var ute och
sökte projektledare till FoU-Kronoberg var man ute efter en praktiker som
vågade ha en fot på båda ställena.” Till enheten kom en disputerad allmänläkare
från landstingets FoU-centrum in på 20-25 procent med huvudsakliga uppgifter
att svara för samhällsmedicinsk sakkunskap, handleda i projektarbete och
rapportförfattande samt medverka vid seminarier. I budgeten fanns utöver detta
ett ekonomiskt utrymme motsvarande ca en och en halv tjänst för objekts-
anställningar och köp av handledning och olika tjänster, vilket inneburit att
yrkesverksamma, studenter och forskare anlitats för olika uppdrag under 1998,
särskilt från högskolan i Växjö med vilken man har många kontakter på olika
nivåer. FoU-Kronoberg tillämpar en pragmatisk personalpolicy vid uppdrag, man
ska ha en kompetens att utföra uppdragen. Vare sig det är en forskare eller
praktiker kräver man samtidigt en öppenhet för den andra världen. ”Vi har ingen
nytta av en praktiker som bara är praktiker och inte är beredd att reflektera över
sina kunskaper. Och inte heller en teoretiker som är enbart teoretiker och som
inte är beredd att reflektera över dom kunskaperna ute i praktiken” enligt Lernå.
Personalpolicyn vid FoU-Kronoberg innebar vid denna tidpunkt att man inte
hade ambitionen att expandera i form av fast anställd personal vid FoU-
Kronobergs kansli. Så på frågan om vad FoU-samordnaren skulle göra om hon
hade pengar för en personalutökning blev svaret att hon inte skulle anställa någon
på fast tjänst utan istället använda dessa medel till att ”leja” människor.
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 Verksamhetens mål och inriktning
 I en informationsfolder presenterar FoU-Kronoberg de övergripande målen i
följande satser

• Stimulera och stödja integrationsinriktad verksamhet inom välfärdsområdet

• Sprida kunskap om forskningsläge, vunna erfarenheter och resultat

• Ge impulser till förnyelse och utveckling

 När projektledaren kommenterar målen framhåller hon att den huvudsakliga
uppgiften är att stimulera en forskning och utveckling inom välfärdsområdet.
FoU-Kronoberg ska betraktas som en länk eller mötesplats mellan forskning och
praktik och med uppgift att uppmuntra till samverkan mellan intressenterna.
FoU-samordnaren säger vidare i anslutning till verksamhetens inriktning ”Det här
ska vara en integrationsinriktad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Och då
handlar det om mötet mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring
och arbetsmarknad - de fyra parterna”.

 Den integrationsinriktade profilen innebär inte att FoU-Kronoberg säger nej
till projekt eller uppdrag som kommer från en enskild förvaltning och berör
endast en huvudman eller intressent. FoU-samordnaren refererar till situationer
där FoU-Kronoberg gått in och förmedlat kontakter, t.ex. hjälpt till att rekrytera
utvärderare som utfört utvärderingsuppdrag som bekostats av enskilda
intressenter. Den vanligaste situationen är att intressenter kontaktar FoU-enheten
med olika förfrågningar. FoU-samordnaren går då in i en diskussion med
intressenten, där man tillsammans resonerar sig fram till ett uppdrag. Om det
gäller ett utvärderingsuppdrag formuleras detta i en utvärderingsplan med
uppdragsbeskrivning, tids- och kostnadsplan. Detta ligger sedan till grund för ett
uppdrag där FoU-Kronoberg anställer en utvärderare och en handledare från
högskolan, och intressenten betalar för uppdraget. Det har aldrig varit några
diskussioner om integrationsprofilens konsekvenser för hur FoU-Kronobergs
medel ska användas, FoU-Kronobergs intressenter har varit överens om att FoU-
enhetens basekonomi inte är till för att finansiera enskilda intressenters specifika
intressen.

 Aktuella projekt hösten 1998
 Nio projekt och en omfattande
seminarie- och konferensverksamhet
 Vid tidpunkten för FoU-studien redovisar FoU-Kronoberg nio aktuella pågående
projekt. Därtill redovisar man ett stort antal aktiviteter som återfinns i ett löpande
utbud under beteckningar som seminarium, konferens, FoU-konferens, forsk-
ningskonferens, nätverksträff, utbildningsdag mm. Under perioden september
1997 till november 1998 omnämns nitton arrangemang av detta slag
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 Vad handlar de nio projekten om? Fyra projekt gäller utvärdering, tre utvärde-
ringsuppdrag och en 10p utbildning i utvärdering på ¼-fart i samarbete med
Växjö högskola med deltagare från kommuner, landstinget, länsarbetsnämnden
och försäkringskassan. De tre utvärderingsuppdragen motsvarar i respektive fall
en arbetsinsats på ett par månader och handlar om olika verksamheter som
utvärderas, resursskolan i Växjö, ett vård och omsorgsprojekt ”bemötande i livets
slutskede” i Uppvidinge kommun samt Ljungby socialtjänsts insatser för barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd. I två projekt framträder en mer direkt
koppling till FoU-Kronobergs integrationsprofil. Ett av dessa går ut på att man ur
befintliga databaser sammanställer välfärdsdata över befolkningen i Kronobergs
län rörande arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring.
Det andra innebär att FoU-Kronoberg medverkar i ett projekt om att i länets
kommuner utveckla en lokal sektorsövergripande samverkan i folkhälsofrågor. I
ett projekt ger FoU-Kronoberg handledning till en inventering av den
kommunala hemsjukvården i länets kommuner som medicinskt ansvariga
sjuksköterskor är initiativtagare till och genomför. Ytterligare ett projekt handlar
om utbildning, en tredagars projektledarutbildning i samarbete med Växjö
högskola där man motiverar utbildningen med följande: ”Verksamheten inom
välfärdsområdet utvecklas och förändras hela tiden. Nya arbetsformer och arbets-
metoder kräver att vi arbetar tillsammans för den enskildes bästa. Vi arbetar över
gränser inom och utom organisationerna. Fler och fler får uppgifter att leda
och/eller samordna projekt. Många har efterfrågat en projektledarutbildning
anpassad till vår samverkansprofil, ”det nionde projektet genomför man en
”forskningsverkstad” med 10-talet deltagare från socialtjänst-psykiatri-landsting
under ledning av en forskare. Metoden forskningsverkstad har utvecklats vid
FoU Skåne och innebär att man möts kring deltagarnas erfarenhetsbaserade
kunskaper under sex dagar utspridda under en 3-månadersperiod. Syftet med en
forskningsverkstad är att tydliggöra en erfarenhetsbaserad kunskap som till sin
karaktär är icke verbalt formulerad.

 Karaktärsprojekt
 Projektet ”Välfärdsdata över Kronobergs län” handlar om att göra en
kartläggning av länet genom att sammanställa befintlig statistik över hälso- och
sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknad. Idén till projektet
kom fram på en ”uppstartkonferens” i anslutning till FoU-Kronobergs tillblivelse
hösten 1997 med deltagande från intressenterna i länet. Tanken är att man genom
statistikuppgifterna ska få fram en välfärdsprofil över länet och kunna göra
jämförelser mellan olika delar inom länet och med riket i övrigt. Statistik-
sammanställningen ska uppdateras årligen och man hoppas att materialet ska
generera frågor och uppslag till projekt och fördjupningsstudier.

 Har FoU-samordnaren något exempel på projekt som illustrerar problem och
svårigheter i FoU-Kronobergs verksamhet? Verksamheten har hållit på en så kort
tid hittills och projekten har oftast varit så små att det inte varit så lätt att
misslyckas med dem enligt Lernå. Däremot, när det gäller verksamhet mer
allmänt framhåller FoU-samordnaren ett informationsproblem som är förknippat
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med FoU:s breda verksamhetsområde och olika organisationer i hela länet. FoU-
Kronoberg ger regelbundet ut ett informationsblad i regionen med spridning till
samtliga intressenter och man har en hemsida på nätet. Informationsarbetet är
nödvändigt och tidskrävande.

 Summerande kommentarer
 En liten enhet med ett brett verksamhetsfält
 FoU-Kronoberg är en ung enhet som vid tidpunkten för FoU-studien varit igång
ett drygt år sedan starten vid halvårsskiftet 1997. Man har ett brett verk-
samhetsfält och intressenterna finns dessutom geografiskt utspridda i länet.
Verksamheten organiseras med projektledaren som ”spindeln i nätet” med
administrativa och koordinerande uppgifter. Den akademiska samarbetsparten
utgörs i första hand av Växjö högskola från vilken olika tjänster köps till uppdrag
och projekt.

 FoU-Kronoberg har tillkommit ur ett tjänstemannainitiativ och i problem-
bilderna och argumenteringen för FoU-Kronobergs verksamhetsinriktning talar
man om behovet att utveckla den offentliga verksamheten så att den bedrivs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Man lyfter särskilt fram en integrations-
problematik som innebär att enskilda människor i behov av hjälp och stöd från
samhällets sida riskerar hamna mellan stolarna. För att komma till rätta med detta
krävs att myndigheterna utvecklar en samverkan och det i sin tur kräver en ökad
kompetens bland de anställda.

 Vad är objektet för FoU Kronobergs verksamhet?
 FoU-Kronobegs objekt anges i programförklaringen till att handla om den
offentliga sektorns dilemma. Om man går till den konkreta projektverksamheten
framträder en en bild som kan beskrivas på följande sätt: Flera projekt har ett
fokus, direkt eller indirekt, på samverkansfrågor och utbildningsprojekten gäller
generella insatser för att höja kompetensen inom organisationerna avseende
utvärdering och projektledarskap. De konkreta utvärderingsprojekten är små till
sin omfattning från FoU-Kronobergs sida som förmedlat kontakter så att enskilda
intressenter får olika lokala projekt utvärderade inom socialtjänst, vård och
omsorg. Det breda utbudet av seminarier och konferenser spänner över en
mångfald teman och kan snarast ses mot bakgrund av FoU-Kronobergs allmänna
uppdrag att ”sprida kunskap om forskningsläge, vunna erfarenheter och resultat”.
Forskningsverkstaden skiljer ut sig från övriga projekt i det att deltagarna där får
reflektera över sina egna kunskaper och erfarenheter och synliggöra dessa utan
direkt koppling till en omvärldsnytta.
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 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 I en informationsfolder säger man från FoU-Kronoberg att verksamheten känne-
tecknas av utredningsarbete i samverkan, stark koppling mellan forskning och
praktik, kvalitetsutveckling, kompetenshöjning, lärande organisation, kunskap
och förändring, delaktighet. Denna deklaration med ”positiva laddningar” kan ses
som en policy för verksamheten. Hur organiseras verksamheten och
kunskapsutvecklingen vid enheten för att matcha denna policy?

 FoU-Kronobergs organisering av verksamheten utgår från idén om ett litet
administrativt kansli som organiserar en verksamhet för ett stort antal
intressenter. Man köper in olika tjänster för att genomföra projekt och utföra
uppdrag, man fångar upp intressen och behov och utformar tillsammans med
högskolan utbildningar, man objektsanställer utvärderare och köper handledning
från enskilda lärare och forskare. FoU-Kronoberg tillämpar en ”lejningsfilosofi”
som innebär att en av FoU-samordnarens centrala uppgifter blir att söka och hitta
lämpliga personer med rätt kompetens för uppdragen, att lösa ett
”matchningsproblem”. Detta innebär att FoU-Kronobergs verksamhet är
beroende av kompetens utifrån, att FoU-samordnaren hittar ”rätt” personer till
olika projekt då FoU-enhetens handledningsresurser är begränsade både i
omfattning och vad gäller medicinsk kompetens.

 Vilka problem löser man?
 Utvecklas mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter, utvecklas
mer samverkan mellan myndigheterna, slipper människor hamna mellan stolarna
och bollas mellan myndigheter? Detta är frågor som kan ställas mot bakgrund av
motiven för FoU-Kronobergs tillkomst. Samtidigt är de för tidigt väckta i
förhållande till FoU-Kronobergs korta verksamhetsperiod. Huvudintrycket är
dock inte att FoU-Kronoberg ägnar sig åt verksamheters ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet i en snävare betydelse. Ett annat intryck är starkare. FoU-
Kronoberg har snarare en ”regional” än en ”lokal” profil och tycks genom sin
verksamhet skapa ett antal mötesplatser för aktörer och intressenter från olika
håll i länet. Detta bygger i sin tur på ett antagande att dessa möten skapar kontakt
och kännedom om varandra och därmed underlättar och stimulerar till samverkan
i olika frågor. Flertalet av FoU-Kronobergs verksamheter och arrangemang
innebär att forskare från Växjö högskola dras in och involveras i olika uppdrag.
Man kan också säga att FoU-Kronoberg står i en beroenderelation till högskolan
när det gäller att genomföra olika projekt. FoU-Kronoberg tycks i hög grad
utgöra en förmedlande länk eller en ”kopplingsstation” mellan regionen och
högskolan och på så sätt bidrar man till att högskolan fullföljer sin tredje uppgift,
att samverka med sin omvärld.

 FoU-Kronobergs verksamhetsutbud har mycket av en smörgåsbordskaraktär.
Detta synes vara en tvingande nödvändighet som en konsekvens av att det är
många aktörer och intressenter inblandade i FoU-Kronoberg och enheten är
nyetablerad och behöver vinna legitimitet på många håll. Frågan är om
integrationsidén i FoU-Kronoberg också på sikt kan komma till uttryck i en
motsvarande ”kärnverksamhet” som handlar om att åtgärda konkreta problem där
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människor far illa till följd av rundgångs- och samverkansproblem mellan
myndigheter.

 Efterord från FoU-samordnare Lena Lernå
000419
 FoU-Kronoberg 1999 och 2000 i korthet.
 FoU-Kronoberg, ett nätverk för forskning och utveckling inom välfärdsområdet
(hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetsmarknad) har 1999
genomfört sitt första verksamhetsår efter att 1997 och 1998 förberett
verksamheten.

 En referensgrupp för folkhälsofrågor har initierat folkhälsofrågor och bl.a.
ordnat en länskonferens.

 Ett nätverk kring barns psykiska hälsa har samlats för att diskutera planer på
ett forsknings-, utvecklings- och/eller utbildningsprojekt kring barns psykiska
hälsa (barn med koncentrationssvårigheter med eller utan diagnoser som ex.
DAMP eller, populärt, bokstavsdiagnoser). Nätverket har träffats tre gånger
under 1999 och är bland annat bollplank till Gustavlundskolans projekt med
utbildning och handledning till samtlig personal. En föreläsning har ordnats med
rubriken ”trasiga barn behöver kloka vuxna”. 400 personer har tagit del av
föreläsningen och lika många väntar på ett tillfälle under 2000.

 Välfärdsdata – statistik över Kronobergs län 1998 har nytryckts och statistik-
gruppen planerar en ny version baserad på indelning av data i socioekonomiska
grupper.

 Begreppet ”arbetsför” har studerats ur olika myndigheters perspektiv.
 På temat etik och bemötande, ”Det goda mötet” har ett projekt med sex FoU-

cirklar där praktiker och forskare träffats och en konferens genomförts. Arbetet
håller på att dokumenteras i en FoU-rapport som skall kunna ligga till grund för
fortsatt arbete med etik och bemötande och möten i FoU-cirklar. 50 procent
finansieras av socialstyrelsen.

 FoU-Kronoberg äldre är ett regionalt center som till 50 procent finansieras av
Socialdepartementet. Hösten 1999 pågick rekrytering av forskningsledare.
Uppvidinges ”BIL-projekt” om vård i livets slutskede har utvärderats. Projektet
har redovisats på en konferens i Alstermo. Uppföljning av anhörigprojekt i länets
kommuner har påbörjats. Projektplan för inkontinensprojekt har gjorts. Två
konferenser ”Vård på äldre da´r” och ”Hälsa på äldre da´r” har genomförts.
Växjö kommun har genomfört demenscirklar med deltagande från FoU-
Kronoberg.
 Följande projekt finansierade inom FoU-Kronobergs budget pågår:

• Uppföljning av missbrukare som fått vård vid Navet.

• Studie av rehabilitering av långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.
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• Studie och reflekterande FoU-cirklar kring socialtjänstens val av åtgärd för
barn.

• Sjukvårdskonsumtion.

• Uppföljning av kommunal hemsjukvård.

 Följande uppdrag finansierade av uppdragsgivaren pågår:

• Uppföljning av missbruksvård enligt Minnesotamodellen, Markaryds
kommun

• Utvärdering av psykiatrireformen, landstinget, kommunerna och försäkrings-
kassan.

• Utvärdering av Gustavslundskolans utbildnings- och utvecklingsprojekt,
Växjö kommun.

• Utvärdering av länsarbetsnämndens jämställdhetsprojekt, ”mainstreaming”.

2000 finns ytterligare en forskare, en sjukgymnast som disputerat i medicinsk
vetenskap. Verksamhetsområdet är socialförsäkring, rehabilitering och folkhälsa.

FoU-Kronoberg har genom socialdepartementets särskilda medel 50 procent
och egna medel 50 procent fördjupat verksamheten inom äldreområdet och
anställt en utvecklingsledare samt anlitat en handledare från universitetet för
ändamålet.

En doktorand anlitas för fortsatt studie av begreppet arbetsför – den sociala
arbetsmarknaden.

Nya projekt har startat inom skilda områden, liksom nya uppdrag.
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UFFE - Utvecklings- och
fältforskningsenheten vid Umeå
socialtjänst

UFFE kan ge ökade kunskaper om det arbete socialtjänsten utför. UFFE kan därmed aktivt
bidra till att ta fram kunskap som behövs för att kunna utveckla socialtjänsten i rätt
riktning i tider av resursknapphet.

UFFE inleddes som en försöksverksamhet 1994 som en enhet inom Umeå
socialtjänst. Efter två års verksamhet utvärderades UFFE av socialtjänstens egen
utvecklings- och ekonomienhet. Därefter beslutade socialnämnden permanenta
UFFE. Ovanstående citat är hämtat från beslutsunderlaget där socialdirektören
refererar till utvärderingens slutsatser. FoU-studien genomfördes i januari-
februari 1999 då sammanlagt tio personer intervjuades, forskningsledaren Ulf
Hyvönen samt nio medarbetare, projektledare och motsvarande. Jämfört med
flera andra FoU-enheter i urvalet var situationen vid UFFE vid tidpunkten för
min studie ”stabil” i den meningen att organisationen var på plats och inga
organisationsförändringar stod för dörren som skapade osäkerheter beträffande
den närmaste framtiden, något som varit fallet vid flera andra FoU-enheter i
denna studie.

Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
UFFEs historik går tillbaka till 1980-talet och ett antal försök att få till stånd ett
närmande mellan socialtjänsten och universitetet i Umeå. Idéer till detta
hämtades bland annat från den dåvarande SOFU-stiftelsen, en FoU-enhet i
Sundsvall. Om idéer funnits en längre tid började saker och ting hända i början
på 1990-talet då socialdirektören i Umeå kommun engagerade sig i frågan, ett
förhållande som enligt Hyvönen spelade en avgörande betydelse för UFFEs
tillkomst.

I underlaget till socialnämndens beslut hösten 1993 om att inrätta ett
”fältforskningsprojekt” tecknas en bild av socialtjänsten där den offentliga
sektorn under 1990-talet blivit ifrågasatt och dess monopolställning avseende
olika tjänster har luckrats upp till följd av konkurrens från privata aktörer. Man
framhåller att kommunens resurser krympt och att det föreligger ett ökat behov
av uppföljning, utvärdering och kvalitetsmätningar av de offentliga tjänsterna.
Man menar att den förändrade situationen ställer helt andra krav på personalen
att kunna utveckla verksamheterna. ”Detta kräver kreativitet och nytänkande
samt förmåga att dra slutsatser och hitta alternativa lösningar ur de erfarenheter
som man fått i verksamheten.”
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Utöver socialdirektörens roll menar Hyvönen att inställningen och välvillig-
heten hos ämnesföreträdaren i socialt arbete vid Umeå universitet, professor
Lennart Nygren, har varit av betydelse. Detta har bland annat betytt att både den
nuvarande och den föregående föreståndaren för UFFE har rekryterats från
institutionen genom att man beviljats deltids tjänsledighet från lektors-
/forskarassistentjänster. Detta har också inneburit att det inte har rått några
motsättningar mellan UFFE och Umeå universitet. Universitetets inställning har
inneburit att UFFE ej heller känt sig betraktad som något B-lag i akademins ögon
enligt Hyvönen.

Vid bildandet 1994 hade man inriktningen att inte skapa någon vidlyftig
organisation. I organisationen sorterar UFFE under socialtjänstledningen.
Lokalmässigt befann sig enheten från början i stadshuset i samma korridor som
socialtjänstens stab. Därefter har man flyttat ut till socialtjänstens centrala sociala
distrikt och Hyvönen menar att den nuvarande lokalplaceringen är en avspegling
av UFFEs idé att finnas bokstavligt nära socialtjänstens verksamhet.

Till UFFE finns en ledningsgrupp bestående av socialnämndens ordförande
och vice ordförande samt socialdirektören från Umeå kommun och tre
professorer från institutionerna socialt arbete, omvårdnadsforskning respektive
tillämpad psykologi vid Umeå universitet. Tidigare fanns även en referensgrupp
knuten till enheten, men den har upphört då det varit svårt att få den att fungera.
”Det var ingen större poäng med den, de satt mest i en form av gisslan där man
inte tyckte att man hade någon funktion.” Istället förekommer referensgrupper till
enskilda verksamhetsområden eller ”profiler” vid UFFE där förankring sker inom
ramen för konkreta projekt.

Årsomslutningen vid UFFE ligger på cirka tre miljoner kronor varav en
miljon utgör basanslag från kommunen avsett att täcka grundläggande
bemanning samt administrativa kostnader. Två miljoner utgör uppdrag och
projektanslag där de största finansiärerna är Umeå kommun, Socialstyrelsen,
länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. Nämnas kan att Socialstyrelsen i ett
tidigare skede gått in med ett etableringsstöd till UFFE. Socialstyrelsens stöd
måste anses varit betydelsefullt då det i utvärderingen av de inledande årens
försöksverksamhet sägs att ”I stort kan man säga att projektet har bekostats med
projektbidrag från Socialstyrelsen”.

UFFE redovisar vid tidpunkten för FoU-studien en samlad personalstyrka på
tio personer på del- och heltider varav tre personer är att betrakta som mer
”permanent” anställda enligt Hyvönen och finansieras huvudsakligen av
kommunens basanslag. Övriga är projekt- eller objektsanställda. Verksamheten
leds av en forskarutbildad föreståndare på halvtid vilket varit en uttalad policy,
fil dr Ulf Hyvönen, med övrig halvtid på institutionen för socialt arbete vid
universitetet. Av de tio personerna är två disputerade, fem doktorander, en med
magisterutbildning, en socionom och en journalist. Åtta av tio har en koppling
till Umeå universitet i form av att man är inskriven doktorand och/eller har en
delad tjänst. De båda forskarutbildade har disputerat i socialt arbete och samtliga
doktorander är inskrivna vid Umeå universitet, varav fyra vid institutionen för
socialt arbete. Dock har bara en av doktoranderna en finansierad doktorandtjänst.
Frågan om tjänstebeteckningarna har diskuterats vid UFFEs ledningsgrupp med
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beslut om att föreståndartjänsten ska benämnas forskningschef och de
profilansvariga forskningsledare. Med profiler avses de sex programområden
eller teman UFFEs verksamhet är inriktad mot, se nedan. Vad krävs då för att
komma ifråga för en anställning vid UFFE? Hyvönen menar att det räcker inte att
vara en bra forskare

Att man är intresserad av den här schizofrena tillvaron, eller annorlunda uttryckt,
utmaningen att som forskare konfronteras med de här praktikerkraven som nytta… att vara
ständigt beredd att bli ifrågasatt och vara mottaglig också för en annan typ av anspråk och
krav

Angående de många doktoranderna vid UFFE pekar Hyvönen på ett problem
med att anställa doktorander som innebär att de inte får tid att skriva sina
avhandlingar.

Verksamhetens mål och inriktning
När socialnämnden i Umeå hösten 1993 beslutade inleda en försöksverksamhet
ville man skapa en smidig och obyråkratisk organisation för att öka samverkan
och utbytet mellan fält och forskning. Syftet angav man också till att skapa en
egen status och legitimitet för socialtjänstens kunskapsutveckling och som mål
formulerades bland annat följande satser

• att höja medvetenheten och kunskapen inom förvaltningen då det gäller
forskningsfrågor och deras knytning till det sociala arbetet

• att särskilt uppmärksamma frågor som rör metodutveckling, utvärdering,
uppföljning och kvalitetsmätning/kvalitetssäkring

 I underlaget som låg till grund för socialnämndens beslut i december 1996 att
permanenta UFFEs verksamhet säger man att ”UFFE skall vara en resurs för att
via forsknings-, utvecklings och utvärderingsarbete stödja och ansvara för
kunskaps- och kompetensutveckling i första hand inom socialtjänstens ansvars-
område”. Mot bakgrund av detta har UFFE indelat sin verksamhet i olika s k
profiler som mer eller mindre direkt återspeglar socialtjänstens verksamhets-
områden

• Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

• Barn, ungdom och familj

• Missbruk och missbrukarvård

• Kvalitet och kvalitetsarbete inom socialtjänsten

• Socialtjänstens vård och omsorg

• Samverkan kring människor med psykiska funktionshinder

 Varje profil leds av en forskningsledare vid UFFE och tanken har varit att det ska
finnas en referensgrupp till varje profil representerande olika intressenter från
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såväl fält som forskning. Vid tidpunkten för FoU-studien var ett par profiler mer
eller mindre vilande då profilledare saknades. Hyvönen menar att man inte kan
göra allt samtidigt, utan enskilda profiler prioriteras och är mer framträdande
medan andra är mer vilande och att detta skiftar över tiden. När det gällde
referensgrupper var det endast psykiatriprofilen som uppvisade en mer tydlig
referensgrupp enligt grundtanken. På andra håll var det snarare så att det till
enskilda projekt förekom referensgrupper av olika slag.

 På frågan hur UFFEs föreståndare vill beskriva enhetens huvudsakliga uppgift
talar han om UFFE som en mötesplats i både bokstavlig och symbolisk mening.
Att UFFE finns rumsligt nära socialsekreterarnas arbetsmiljö är viktigt då det
underlättar spontana möten och vardagssamtal vid kaffebord och att man som
forskare finns tillgänglig. I den symboliska meningen talar Hyvönen om mötet
mellan forskning och praktik i termer av möte mellan det formella och informella
lärandet. Hyvönen menar vidare att UFFE finns primärt till för socialtjänsten.
Den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor behövs och ska finnas
kvar, UFFE kan inte ersätta den. UFFE bygger däremot på ett delvis annat
koncept som innebär att man söker tillgodose socialtjänstens kunskapsintressen
och kunskapskrav i en större utsträckning.

 Aktuella projekt våren 1999
 Tretton projekt
 En genomgång av aktuella pågående projekt vid UFFE, tretton till antalet, visar
följdriktigt en klar socialtjänstprofil. Flertalet av projekten berör verksamheter
och frågor inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och äldre- och handi-
kappomsorg och har också kommit till genom uppdrag eller i samtal och
kontakter med socialtjänsten. En annan bild är att flera projekt handlar om
utvärdering och uppföljning av enskilda verksamheter i olika avseenden.

 Om man i utvärderingsbegreppet inkluderar projekt om kvalitet och
kvalitetsmätningar återfinns temat i sju av de tretton projekten. I utvärderings-
projekten går UFFE går in med olika former av insatser. Vid en
öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten går UFFE in som konsult och
handledare i relativt blygsam omfattning och ger stöd till utveckling av modeller
för dokumentation och egenutvärdering. Inom äldre- och handikapp- respektive
individ- och familjeomsorgen rör det sig om större projekt med en heltidsinsats
över ett par år där man ägnar sig åt kvalitetsmätningar och att tillsammans med
personalen diskutera och utveckla innebörderna i kvalitetsbegreppet. I ett projekt
söker man besvara vad kvalitet är i biståndshandläggningen, i ett projekt gör man
en uppföljning av ungdomar som varit placerade enligt SoL/LVU och i ett annat
projekt följer man ett kommunalt vårdutvecklingsprojekt kring korttidsboende
under 1,1/2 år. Ett av de sju utvärderingsprojekten är externt initierat genom
uppdrag från den statliga ungdomsstyrelsen och ingår som en delstudie i en
nationell uppföljning av 15 kommuners förebyggande insatser för ungdomar.
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 I anslutning till psykiatrins omvandling och kommunalisering har UFFE
genomfört ett antal utvärderingsuppdrag. Detta har lett vidare till att UFFE driver
ett projekt med inriktning på att beskriva den professionella kompetensen i
arbetet med gruppen psykiskt funktionshindrade. UFFE är dessutom involverad i
att tillsammans med landstingets psykiatri och ett ytterligare antal intressenter i
länet etablera en ny FoU-enhet i form av ett socialpsykiatriskt kunskapscentrum i
Västerbotten med statliga projektmedel som en grundplåt.

 I ett projekt går UFFE in med olika insatser och stöd till en metodutveckling
bland socialsekreterare i syfte att utveckla barnavårdsutredningar inom social-
tjänsten. Ett annat projekt har initierats externt där UFFE ingår som en av många
intressenter. Projektet, ”Gränsen som mötesplats”, har administrativt förlagts till
UFFE och handlar om att ”i bild och ord beskriva det sociala arbetets själ”. Flera
kommuner är involverade i projektet som är tänkt att resultera i en bok och en
utställning i Riksutställningars regi. Två projekt vid UFFE har en intern karaktär,
en seminarieserie ”FoU i det sociala arbetets tjänst” och ett ”antologiprojekt”.
Projekten är interna i den meningen att UFFE ägnar sig åt en ”självreflektion”
med ambitionen att ge ut en antologi om sin verksamhet och dess idéer.

 Man kan också säga att flera projekt illustrerar en kompetens hos UFFE att
utveckla projekt och hitta externa finansieringslösningar. Flera projekt är
samfinansierade mellan Umeå kommun och externa finansiärer som t ex
Socialstyrelsen.

 Karaktärsprojekt
 Hyvönen omnämner kvalitetsprojektet inom IFO och Klara-projektet som
karaktärsprojekt. Kvalitetsprojektet handlar om kvalitet inom socialtjänsten och
hur man kan mäta och fånga det och hur man kan utveckla kvalitet. Projektet
genomförs med ett antal ”fokus-grupper” som är sammansatta med företrädare
för hela individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten. I fokusgrupperna
problematiserar deltagarna med hjälp av forskare kvalitetsbegreppet, och kopplar
det till det man faktiskt gör i socialt arbete. I projektet finns en tanke att praktiker
och forskare jobbar tillsammans.

 Det är inte så enkelt att man går ut och ställer frågan ´vad är kvalitet?´ och så låter man
praktiker själva få definiera det. Utan det här sker i en ständig utmaning…Det är väldigt
starkt kopplat till det här med deltagarorientering och det är mindre av detta att man utgår
från deduktiva tankar där kvalitetsbegreppet fungerar som ´gå ut och mät´.

 Klaraprojektet handlar om att göra s k §50-utredningar i en lägenhet, barnavårds-
utredningar enligt socialtjänstlagen. I detta projekt är Hyvönen själv involverad
då han samtidigt är profilledare för barn, ungdom och familj. Projektet har vuxit
fram efter en seminarieserie som Hyvönen höll med en s k barngrupp inom
socialtjänsten.

 Och ur seminarieserien kom det fram denna vånda att göra dessa förbannade
barnavårdsutredningar, hur tråkigt det var och hur mycket tid det tog och hur plågsamt det
är. Så vi läste en del litteratur som anvisade alternativa sätt. Och så sa vi tillsammans ´va kul
det hade varit om man hade fått pröva på det här!´ Tillsammans med områdeschef,
gruppledare och gruppen så skrev vi en ansökan, skickade in och fick pengar från
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länsstyrelsen för att hyra en lägenhet och också för en person som skulle backa upp
socialsekreterarna under den tid som man då går ifrån för att göra utredningar.

 Hyvönen ser projektet som ett kunskapsprojekt och ett utvecklingsprojekt som
förenar många intressen. Det är ett sätt att tillgodose lagstiftarens krav på kvalitet
i utredningar, det är ett direkt svar på socialsekreterarnas önskemål och behov av
att komma ur en rutiniserad form för barnavårdsutredningar och projektet har
principiellt mycket generell kunskap att ge enligt Hyvönen. Projektets
organisering är av betydelse där områdeschefen inom socialtjänsten sitter med
vid UFFEs ”avstämnings- och reflektionsträffar” kring projektet. Områdeschefen
har mandat att styra och värna om projektet och kan prioritera om mellan
ordinarie jobb och projektet och argumentera gentemot socialnämnden.

 Kan då Hyvönen omnämna något projekt som i någon mening inte lyckats och
illustrerar problem och svårigheter vid UFFE? Hyvönen vill inte tala om
misslyckade projekt, däremot finns det exempel på projekt där UFFE dragit sig
ur på grund av att man upplevt uppdraget omöjligt. Hyvönen omnämner ett fall,
ett utvärderingsuppdrag, där problemet var att det fanns för många viljor:
Projektet blev för pompöst och det var svårt att göra det hanterbart och
genomförbart.

 Kan man tala om att vissa projekt är mer strategiska än andra vid UFFE?
Projekt som hjälper till att dokumentera det sociala arbetet så att socialarbetarnas
kunskaper inte stannar vid tysta intuitiva kunskaper. Det ideala är om detta kan
byggas in i den kontinuerliga verksamheten utan medverkan från forskare.

 Summerande kommentarer
 UFFE - en kommunal FoU-enhet
med många band till Umeå universitet
 UFFE är en FoU-enhet belägen i en stor kommun med ett universitet inom dess
gränser. UFFEs relationer och kontakter med Umeå universitet är många. I
ledningsgruppen ingår politiker från kommunens socialnämnd och professorer
från olika institutioner vid universitetet. Samtliga anställda utom två har,
kopplingar till Umeå universitet. Föreståndaren är en disputerad forskare som
delar sin tid mellan UFFE och insitutionen för socialt arbete och bland
medarbetarna återfinns fem doktorander inskrivna vid Umeå universitet varav
fyra vid institutionen för socialt arbete. Ytterligare ett par projektanställda har
sina grundtjänster vid universitetet. Ett exempel på inställningen från
institutionen för socialt arbetes sida utgör den doktorand som inom ramen för sin
doktorandtjänst fick de 20 procent institutionstjänstgöring förlagda till ett
projektuppdrag vid UFFE.

 Vad är objektet för UFFEs verksamhet?
 Det primära objektet för UFFE är socialtjänstens personal- och verksamhets-
frågor, att stödja en kompetens- och kunskapsutveckling inom socialtjänsten och
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dess medarbetare. Det uttrycks i dokumenten bakom enhetens tillblivelse,
föreståndaren uttalar detta och det kommer också till uttryck i UFFEs sex
profilområden som mer eller mindre direkt återspeglar socialtjänstens
verksamhetsområden. UFFEs föreståndare talar t.o.m. om ett partstagande när
han tar ställning för socialarbetarna och säger att UFFE inte är intresserad av att
medverka i projekt som har en kontrollfunktion, det kan i så fall socialtjänstens
ledning sköta genom sina ordinarie utredningsfunktioner. UFFEs objekt kan till
stor del sägas vara en professionsutveckling inom socialtjänsten.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 I beskrivningar framhåller föreståndare och profilledare att verksamheten
organiseras utifrån idéer om medverkan från anställda inom socialtjänsten där
kunskapsutvecklingen sker i samarbete med och med deltagande av de anställda.
I ett flertal av projekten redovisar man processer och olika former av samspel och
återkopplingar mellan UFFE och berörda anställda. Föreståndaren vid UFFE vill
också göra en poäng av att enheten är förlagd i samma lokaler som
socialtjänstens centrumdistrikt vilket i sin tur innebär att man är lättåtkomlig för
socialtjänstens anställda.

 Tanken med den deltagarorienterade strategin är att anställda inom
socialtjänsten själva ska lära sig utvärderingsmodeller, kvalitetsuppföljningar och
att stärka sin förmåga att reflektera över och utveckla verksamheterna. Enskilda
doktorander framträder som ”profilbärare” vid enheten i det avseendet att man
varit vid UFFE en längre tid och i ett antal projekt byggt upp kontakter och en
kompetens inom sina respektive profiler. Denna personkontinuitet innebär att
man som profilledare tar initiativ till nya projekt som bygger vidare på
hittillsvunna kunskaper och erfarenheter. På så sätt kan man tala om att man på
sina håll går in i mer långsiktiga problemlösningsrelationer som sträcker sig över
det enskilda projektet.

 Vilka problem löser man?
 I bakgrundstexterna till UFFEs bildande talar man om socialtjänstens problem i
form av krympande resurser och dess behov av kreativitet och nytänkande hos
personalen för att kvaliteten i socialtjänsten ska kunna upprätthållas. Man säger
vidare att UFFE ska uppmärksamma frågor om metodutveckling, utvärdering,
uppföljning och kvalitetsmätning/kvalitetssäkring inom socialtjänsten. Ett flertal
projekt handlar också om utvärdering och kvalitetsfrågor och man redovisar i
projekten processer där anställda inom socialtjänsten på olika sätt är involverade
i samverkan med UFFE. Enskilda anställda som fungerat som projektmed-
arbetare vid UFFE redovisar att projekten varit utvecklande och stimulerande på
en personlig nivå. Huruvida dessa projekt faktiskt leder till en ”säkrad kvalitet”
och till kreativitet och nytänkande bland socialtjänstens personal är dock en
utvärderingsfråga som inte låter sig besvaras inom ramen för denna FoU-studie.

 UFFE utgör en enhet till vilken medarbetare knutits bland annat från
socialtjänsten, varav flera samtidigt är doktorander. Som enhet tycks UFFE vara
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kreativ på ett annat sätt. Man utgör en ”blandmiljö” av forskare från universitetet
och doktorander inom socialtjänsten som utvecklat en projektkompetens och
förmåga att hitta externa finansieringar från bland annat statliga myndigheter och
organ.

 Efterord från föreståndare Ulf Hyvönen 000331
 Mats gjorde sitt nedslag på UFFE vid en tidpunkt då en större satsning av mer
principell betydelse för verksamheten var i stöpsleven, bildandet av ett Social-
psykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. Denna regionala centrumbildning,
med rottrådar i UFFE:s ”psykiatriprofil” och med vida förgreningar in mot bl.a.
kommunerna och landstinget, finns sedan början av 1999 i sinnevärlden. Syftet
med centret är att samla, producera och sprida kunskap inom det
socialpsykiatriska fältet. Ägarna är många, bl.a. RSMH, IFS/ISPS, socialför-
valtningarna i Västerbotten, psykiatrin i länet, Umeå universitet och Kommun-
förbundet i Västerbotten som också är centrets huvudman. Finansieringen utgörs
till hälften av bidrag från ägarna och den andra halvan utgörs av medel från
Allmänna Arvsfonden och Socialstyrelsen. Ledarskapet för verksamheten delas
mellan Urban Markström, profilledare vid UFFE, och Mikael Sandlund,
överläkare inom psykiatrin.

 Som en integrerad del i UFFEs profil ”Missbruk & missbrukarvård” pågår
sedan hösten 1999 ett ambitiöst projekt, finansierat av Länsstyrelsen som syftar
till att skapa ett regionalt Resurs- och kunskapscentrum inom drogområdet. I
denna satsning handlar det om att samla, sprida och skapa kunskap inom
drogområdet på länsbasis. Projektledare är Åsa Domeij, som arbetat inom
missbruksområdet under många år och som bl.a. är ordförande för
Narkomanvårdsförbundets norrlandsavdelning. Projektet har finansiering t.o.m.
våren 2001 och tanken är att det därefter övergår till en permanent verksamhet.

 En tredje sak som också bör uppmärksammas i detta eftermäle är att UFFE
under 2000 anställer en ny forskningsledare inom profilområdet ”Socialtjänstens
vård och omsorg”. Profilen ges en tydlig äldreinriktning och profilledaren arbetar
i direkt kontakt med Äldrecentrum Västerbotten och det utvecklingsområde som
avser ”kunskapsutveckling och kunskapsöverföring i den äldres intresse”.
Profilledaren är Kristina Westerberg, som under våren disputerar på en
avhandling på området inom ämnet Tillämpad psykologi.
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 SOFO-mitt
- Socialtjänstens forsknings-
enhet i Sundsvall-Timrå

 Syftet med ett lokalt forsknings- och kunskapscentrum är att tillskapa ökad kunskap och
kompetens i att granska och utveckla socialtjänstens verksamhet. Ytterst handlar det om
ökad kvalitet i arbetsmetoder och arbetssätt, som i sin tur är till gagn för de som på ett eller
annat sätt är beroende av socialtjänsten i sin dagliga livsföring.

 Sedan 1998 finns en enhet i Sundsvall-Timrå, SOFO-mitt, som utgör en
gemensam FoU-enhet för de båda kommunernas socialtjänster. SOFO-mitt, eller
socialtjänstens forskningsenhet som den också benämns, föregicks av en
utredning varifrån ovanstående citat är hämtat. SOFO-mitt har en föregångare i
en stiftelse för social forskning och utveckling i Sundsvall, SOFU, som bildades
1985 med Sundsvalls socialnämnd, Mitthögskolan, Landstinget i Västernorrland
och Institutionen för socialt arbete som stiftare. SOFU dog ut i mitten på 1990-
talet. Denna FoU-studie genomfördes i januari-februari 1999 då sammanlagt sex
personer intervjuades, SOFO-mitts föreståndare fil dr Urban Karlsson samt fem
medarbetare och projektanställda. Här har vi sålunda en ung enhet med en
begränsad verksamhetsperiod att blicka tillbaka på.

 Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
 ”Socialtjänsten i Sundsvall har länge varit intresserad av forsknings-, utveck-
lings- och kunskapsfrågor” säger man i underlaget till SOFO-mitts bildande och
hänvisar till den tidigare SOFU-stiftelsen. Våren 1997 startades en utredning om
att nybilda en FoU-enhet, ett ”forsknings- och kunskapscentrum” i samarbete
med socialtjänsten i Timrå kommun. Det ursprungliga initiativet kom från en
utredningssekretare vid socialtjänsten i Sundsvall, tillika doktorand i socialt
arbete, som var med på SOFU-stiftelsens tid. Hos denne har tankar om en
kommunal FoU-enhet levt kvar efter SOFUs successiva upphörande, idéer som
fick ny näring i kontakter med Socialstyrelsen 1996. Idéerna förankrades och fick
stöd från socialtjänstledningen i de båda kommunerna och ett utredningsarbete
inleddes.

 Den tidigare FoU-enheten, SOFU-stiftelsen, kom aldrig att utvärderas.
Verksamheten handlade enligt utredningssekreteraren till största delen om D-
uppsatser och utbildning under ledning av en halvtidsanställd forskningsledare
från Mitthögskolan. SOFU hade inga egna lokaler och verksamheten blev i
alltför hög grad förknippad med enskilda personer. När så dessa slutade fanns
ingen struktur att falla tillbaka på. När huvudmännen bakom SOFU samtidigt
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började engagera sig i andra FoU enheter begränsades intresset för SOFU
ytterligare. I bakgrundsmaterialet till SOFO-mitts bildande menar man att en av
den tidigare SOFU-stiftelsens konsekvenser är att man 1997 har sex doktorander
i socialt arbete inom socialtjänsten i Sundsvall. Vidare finns ett 50-tal
socialarbetare inom socialtjänsten i Sundsvall och Timrå som genomgått en
forskarförberedande utbildning, D-kurs i socialt arbete. SOFO-mitts forsknings-
ledare säger sig efter att ha tillträtt sin tjänst ha mött en positiv inställning och en
respektlös hållning till forskare

 En viktig funktion som SOFU hade, viktigare än t o m de rapporter som skrevs där, det var
den kultur som de inplanterade i själva organisationen. Man tog bort rädslan för forskning
väldigt mycket. Och det tycker jag präglar väldigt mycket Sundsvall och också Timrå.

 Hösten 1997 beslutade socialnämnderna i Sundsvall och Timrå att starta ett
”forsknings- och kunskapscentrum”. I verksamhetsplanen för 1999 säger man
följande om tillkomsten

 Socialtjänsten i Sundsvall och Timrå startade 1998 en egen forskningsenhet. Bakgrunden var
och är den stora efterfrågan på praktiskt tillämpad forskning inom socialt arbete men även
inom områdena vård och omsorg. Den forskning som bedrivs vid de traditionella
forskningsinstitutionerna som universitet och högskolor, har inte klarat av att leva upp till
den ökade efterfrågan.

 I organisationslösningen har man följt ett slags ”enkelhetens väg” där man inte
velat byråkratisera i onödan och Karlsson säger ”Jag tror mycket på det här med
enkelhet och flexibilitet i en sån här organisation, det ska inte vara så hemskt
många anställda, man ska jobba enkelt, snabbt, flexibelt, obyråkratiskt”. SOFO-
mitt är administrativt placerad inom Sundsvalls socialtjänst under
socialdirektören. Lokalmässigt befinner man sig i kommunhuset i Sundsvall och
enheten betraktas mer som en permanent verksamhet än försöksverksamhet. Till
enheten finns en ledningsgrupp med nämndordföranden och förvaltningschefer
från socialtjänsten, en representant från kommunförbundet Västernorrland samt
två forskare, en fil dr i socialt arbete vid Umeå universitet och en docent i
vårdvetenskap vid Mitthögskolan. De akademiska representanterna i
ledningsgruppen har handplockats som strategiskt viktiga personer med olika
kompetenser och kontaktytor som SOFO-mitt kan dra nytta av. SOFO-mitt har
en budget på 1,8 miljoner kronor för 1999. Basanslagen från Sundsvall och
Timrå står i relation till kommunernas storlek och utgör knappt 1,2 miljoner
kronor. Resterande medel utgörs av etableringsstöd från Socialstyrelsen på 650
000 som ges under två år. Socialstyrelsen har därtill stöttat SOFO-mitt med ett
tidigare utredningsanslag 1996 och ett verksamhetsstöd under 1998. Till
basekonomin tillkommer en projektekonomi som vid tidpunkten för FoU-studien
var av ringa omfattning.

 Personalmässigt leds verksamheten av en föreståndare på heltid som benämns
forskningsledare, fil dr i socialt arbete Urban Karlsson, som rekryterats från
institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Tre doktorander inom
socialtjänsten i Sundsvall, samtliga inskrivna vid institutionen för socialt arbete
vid Umeå universitet, har knutits på halvtid till SOFO-mitt under benämningen
forskningshandledare, nämnas kan att forskningsledaren är handledare för två av
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dem. Grundbemanningen består sålunda av två och en halv tjänst. Vid SOFO-
mitt har man en konstruktion med FoU-stipendier, 230 000 kronor per år, som
enskilda socialarbetare kan söka för att vistas vid enheten och utveckla en
projektidé eller motsvarande. Personalpolicyn har inneburit krav på disputerad
föreståndare. I övrigt har enheten bemannats med befintliga doktorander inom
socialtjänsten med erfarenhet och kompetenser inom olika verksamhetsområden
som äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt utvärdering. Samtidigt är
målsättningen att enheten ska ha disputerade forskare som leder projekten. För
att nå dithän framhålls att doktoranderna måste ges utrymme att skriva färdigt
sina avhandlingar samtidigt som det är oklart hur detta praktiskt ska lösas. Om
Karlsson hade pengar för nyanställning skulle han kunna tänka sig en
forskningshandledare med kompetens inom omsorgsområdet. För att komma
ifråga för en anställning ska man ha kommit relativt långt i sitt
avhandlingsarbete. ”Jag vill inte anställa någon karriärforskare som vill vara alla
till lags. De har inget på vår forskningsenhet att göra”.

 Verksamhetens mål och inriktning
 Forsknings- och kunskapscentrat ska bedriva forskning och utveckling med stark anknytning
till socialtjänstens ansvarsområde. Tanken är att forskarna tillsammans med de
yrkesverksamma ska driva forsknings- och utvecklingsprojekt som i huvudsak initierats av
verksamheten själv. I den rollen ingår att bl a handleda projektarbetare/utredare i
vetenskapliga metoder och teoretiska förhållningssätt.

 Forsknings- och kunskapscentrat ska även arbeta med uppdrag från socialtjänstens
ledning och egna initierade forskningsprojekt. En annan viktig uppgift är att sprida och
förmedla kunskap genom att bl a ordna seminarier kring enhetens olika projekt.

 Det ovanstående sägs i utredningsmaterialet inför SOFO-mitts bildande. SOFO-
mitts verksamhetsområde anges till att handla om hela socialtjänstens
verksamhet. I materialet hänvisar man bland annat till socialtjänstkommitténs
huvudbetänkande och menar att kvaliteten inom socialtjänsten behöver utvecklas
och detta kräver kompetens bland socialtjänstens personal. Ett inslag i detta är att
personalen får ökade kunskaper att kritiskt granska sitt eget arbete. Karlsson själv
sammanfattar SOFO-mitts mål till att inom socialtjänsten ”skapa en lärande
organisation med en forskande nyfikenhet och en institutionaliserad självkritik”.

 Man har diskuterat hur verksamheten internt ska organiseras, om den ska
indelas i olika program- eller temaområden. I ett inledande skede har man dock
valt att tillämpa strategin ”låt tusen blommor blomma”. Vägledande för om
SOFO-mitt ska gå in i ett projekt är om det är av intresse för socialtjänsten och
inte huruvida det passar in i SOFO-mitts temaindelning. I verksamhetsplanen för
1999 säger man sig ha sett ett visst mönster i förfrågningar som därmed mer eller
mindre automatiskt blir enhetens verksamhetsinriktning under de inledande åren,
ett mönster som handlar om ”dokumentation och dokumentationens betydelse för
socialt, vård- och omsorgsarbete”.

 Karlsson talar om en ideologisk utgångspunkt för SOFO-mitt.
Brukarperspektivet innebär att siktet är inställt på att producera en praktik-
relaterad kunskap som kommer brukarna till del, klienter, äldre, utvecklings-
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störda mm. ”Finns inte det målet, då har FoU-enheten inget existensberättigande”
enligt Karlsson. Projekten ska komma inifrån socialtjänsten, och forskning,
utbildnings- och seminarieverksamhet ska drivas på ett sådant sätt att
socialtjänstens medarbetare blir delaktiga i kunskapsutvecklingen. Forsknings-
ledaren talar vidare om att SOFO-mitt har en uppgift att skapa ett intellektuellt
och kreativt arbetsklimat inom socialtjänsten.

 I verksamhetsplanen för 1999 refererar man till Peter Westlunds (1997) skrift
”Praktikens FoU - socialtjänst i utveckling” när man diskuterar tre olika roller
som SOFO-mitt avser gå in i, ”FoU åt/för praktikerna”, ”FoU med praktikerna”
och ”FoU ett stöd till praktikerna”. På ett analogt sätt delar man i verksamhets-
planen upp projekt vid enheten under rubrikerna ”forskarstyrda projekt”,
”participatoriska projekt” och ”utvecklingsprojekt, stöd och råd”.

 Aktuella projekt våren 1999
 Åtta projekt
 Vid tidpunkten för FoU-studien redovisar SOFO-mitt åtta aktuella pågående
projekt. Därtill kommer planer och ytterligare ett antal projekt för 1999 som vid
tidpunkten för intervjustudien inte hade kommit igång. Flertalet av dessa projekt
handlar om utvärderings- och kvalitetsfrågor inom socialtjänsten, bland annat
avser man i ett projekt arbeta med kollegiegranskning i ett utbyte med Umeå
kommun och dess FoU-enhet UFFE. SOFO-mitt redovisar också ett fortlöpande
utbud av enskilda seminarier och konferenser. När det gäller de åtta projekten
som inletts och pågår kan följande sägas.

 Ett första intryck är att SOFO-mitts nybildade karaktär lyser igenom i projekt-
redovisningarna där flera projekt befinner sig i ett initialt skede med ambitioner
och föresatser som ännu återstår att förverkliga. Projekten återfinns inom
socialtjänstens verksamhetsområde och återspeglar SOFO-mitts sektors-
inriktning, med ett undantag. ”Undantaget” berör förskolans område och går ut
på att utvärdera en särskild språkutvecklingsmetod inom förskolan. Forsknings-
handledaren har gått in som handledare till föreståndaren vid berörd förskola som
själv genomför utvärderingen. Beträffande SOFO-mitts åtagande i detta fall säger
forskningsledaren ”Förskolan tillhör inte längre socialtjänsten efter 1/1 99, men
de hörde av sig dessförinnan. Hade de kommit nu kanske de inte hade fått det”.
Fem av de åtta projekten har kommit till genom förfrågningar och initiativ från
anställda och verksamheter. Fyra av de åtta projekten gäller utvärdering och
uppföljning. Utöver det ovannämnda förskoleprojektet handlar ett projekt om att
utveckla dokumentationsformer och att utvärdera arbetsträningens betydelse
inom den psykiatriska öppenvården i Timrå. Forskningsledaren vid SOFO-mitt
träffar personalgruppen regelbundet, ”poängen är att de själva ska finna vägar att
göra bättre dokumentation medan jag hjälper dom med strukturen”. En C-
uppsatsskrivande student har rekryterats för utvärdering av arbetsträningens
betydelse. Det tredje utvärderingsprojektet följer man upp en teaterverksamhets
betydelse för utvecklingsstörda, Grönborgsprojektet. I detta projekt har forsk-
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ningsledaren ambitionen att vidga projektet genom att söka koppla in två
avhandlingsskrivande doktorander vid Umeå universitet. Det fjärde projektet
som har en uppföljningskaraktär har SOFO-mitt blivit inkopplat på ett redan
pågående FoU-projekt kring en metod, snoezelenmetoden, att bromsa
senildemensutvecklingen bland äldre vid Ljustadalens äldresjukhem i Sundsvall.
Personalen har vänt sig till SOFO-mitt för att i en kompletterande studie få belyst
vad metoden betyder ur ett personal- och anhörigperspektiv. Två projekt vid
SOFO-mitt har initierats externt i den meningen att SOFO-mitt erbjudits utgöra
en samspelande part. Det ena av dessa projekt, ”projekt lärande”, är ett
avhandlingsprojekt vid Luleå Tekniska Högskola i vilket ingår en empirisk studie
inom hemtjänsten i Sundsvall-Timrå. Det andra är en mer fristående studie där
flera kommuner är involverade och SOFO-mitt ingår som en intressent. Projektet
handlar om att ”i text och bild beskriva det sociala arbetets själ”. En
journalist/författare och en fotograf har som mål att producera en bok och en
utställning i Riksutställningars regi. Ett ”projekt” utgörs av en seminarieserie
”FoU på vems villkor och i vems intressen?” som vänder sig till anställda inom
socialtjänsten som ett slags utbildning i FoU-frågor. Ett projekt innebär att
forskningsledaren handleder två socialsekreterare som går en magisterutbildning
och skriver en D-uppsats kring ett utrednings- och behandlingshem.

 Karaktärsprojekt
 Karlsson omnämner två projekt, Grönborgsprojektet och projektet vid
Ljustadalens äldresjukhem. Grönborgsprojektet åsyftar en verksamhet som även
går under namnet Ållateatern, en teaterverksamhet för utvecklingsstörda.
Personalen vid Ållateatern kontaktade SOFO-mitt för att man ville ha hjälp med
att utvärdera och följa upp verksamheten. Uppdraget befinner sig i ett inledande
skede och Karlssons ambitioner är att få med personalen i utvärderingsarbetet, att
de ska genomföra intervjuer och förhoppningsvis också skriva. Karlsson hoppas
därmed få ut en kunskap ur projektet som personalen kan ta till sig och som kan
leda till att deras arbete med utvecklingsstörda förbättras. Projektets poäng som
gör att Karlsson omnämner detta projekt är dess brukarorienterade profil,
uppdraget kommer från personalen och personalen görs delaktiga i
genomförandet. Projekt Ljustadalens äldresjukhem har i den meningen en
liknande karaktär. Personalen vid Ljustadalens äldresjukhem vände sig till
SOFO-mitt för att man genom ett ”sidoprojekt” till det pågående projektet kring
snoezelenmetoden ville följa utvecklingsarbetet ur ett personal- och
anhörigperspektiv. SOFO-mitt har därefter gått in i en handledningsrelation till
personalen för att i ett nästa steg utarbeta en ansökan till Socialstyrelsen om
medel till projektet. Projektet har ett brukar- och inifrånperspektiv som illustrerar
SOFO-mitts profil enligt Karlsson.

 Projekt som illustrerar problem och svårigheter vid SOFO-mitt har
forskningsledaren svårt att ge exempel på, verksamheten är ännu ung och så
mycket har inte hunnit hända. Karlsson kan förutse svårigheter förorsakade av
kommunala budgetneddragningar. SOFO-mitt har sagt nej till ett
utvärderingsuppdrag som man bedömde inte låg inom socialtjänstens intresse.
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”Vi kan ju inte hålla på att utvärdera organisationer där socialtjänsten inte har ett
myndighetsansvar. Det var självklart att säga nej där”. På frågan om vissa projekt
kan betraktas som mer strategiska än andra så menar forskningsledaren att om
socialdirektören kommer med ett uppdrag, t.ex. en utvärdering av de anhörigas
syn på äldreomsorgen, då betraktas det som ett högprioriterat projekt och ses
snarast som en arbetsorder.

 Summerande kommentarer
 En forskarledd FoU-enhet bemannad med doktorander
 SOFO-mitt har en historia med en annan FoU-enhet som föregångare, SOFU-
stiftelsen. Erfarenheterna från SOFU har inte skrämt socialtjänsten i vare sig
Sundsvall eller Timrå att nyetablera en FoU-enhet. Den rekryterade forsknings-
ledaren rapporterar om ett positivt klimat i kommunerna som han kopplar ihop
med den tidigare FoU-verksamheten. Samtidigt kan man konstatera att
socialtjänsten aldrig gjort någon egentlig utvärdering av SOFU-stiftelsens
verksamhet, vilket kan tyckas motsägelsefullt då utvärdering och kritisk
granskning framstår som centrala begrepp i socialtjänstens resonemang bakom
SOFO-mitts tillkomst.

 SOFO-mitts verksamhetspolicy har i mycket formulerats genom en kritik mot
forskningens otillräcklighet så som den bedrivs vid högskolor och universitet. I
bakgrundstexter och intervjuer framkommer en tvådelad kritik, det forskas för
lite och det forskas på fel sätt. Universitetens och högskolornas forskning har inte
klarat att leva upp till socialtjänstens ökade efterfrågan på forskningskunskap.
Samtidigt genomförs mycket av forskningen på ett sätt som innebär att
socialtjänsten inte berörs av forskningsresultaten. Genom att inrätta en FoU-
enhet inom socialtjänsten, rekrytera en forskningsledare och bemanna den med
kommunens doktorander är ambitionen att övervinna dessa problem och
producera en för socialtjänsten mer tillämpbar kunskap.

 Vad är objektet för SOFO-mitts verksamhet?
 SOFO-mitts objekt är socialtjänstsektorn, dess verksamheter och anställda. Det
har bland annat inneburit att man sagt nej till förfrågningar som kommit från
andra sektorer. I utredningsmaterialet bakom SOFO-mitts tillkomst tas
utgångspunkten i fältforskning som idé och en FoU-verksamhet som skall
befrämja en kvalitetsutveckling, ett lärande och en kompetensutveckling bland
anställda inom socialtjänsten. Resonemangen har en allmän ideologisk prägel där
FoU ges ett egenvärde, man anger inte närmare vilka konkreta sociala problem
som skall uppmärksammas. I praktiken har man valt en projektstrategi som
innebär ”låt tusen blommor blomma”. Man säger sig inledningsvis ha noterat ett
mönster i olika förfrågningar som handlar om dokumentation och dokumenta-
tionens betydelse som därmed också lyfts fram och anges bli det huvudsakliga
objeket i SOFO-mitts verksamhet under en inledande period. Utvärderings- och
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dokumentationsfrågor kommer också till uttryck i projektredovisningen i denna
FoU-studie.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 Policyn vid SOFO-mitt är att kunskapsproduktionen ska utformas på ett sådant
sätt att kunskaperna ska vara användbara för socialtjänsten och dess anställda.
Man talar om en praktikrelaterad forskning och en fältforskningsidé som bygger
på en närhet mellan forskare och socialtjänstens verksamhet, att yrkesverksamma
deltar tillsammans med forskare i kunskapsproduktionen. Tanken är att SOFO-
mitts verksamhet ska integreras i socialtjänstens ordinarie verksamhet för att
åstadkomma ett långsiktigt lärande. SOFO-mitt ska fungera på ett flexibelt och
smidigt sätt där enhetens anställda fått beteckningen ”forskningshandledare”.
Eftersom enheten är ung och nybildad har varken rollerna eller projektens
karaktär hunnit profileras särskilt mycket vid tidpunkten för denna FoU-studie.
En handledande profil framträder dock i flera projekt som kan sägas svara mot
SOFO-mitts idé att dess medarbetare ska gå in i handledarfunktioner till
socialtjänstens anställda.

 Vilka problem löser man?
 Grundtagande är att SOFO-mitt ska bidra till att utveckla socialtjänstens
verksamhet så att det kommer brukare tillgodo i en bättre socialtjänstverksamhet.
Att höja de anställdas kunnande och kompetens utgör nyckeln i denna strategi.
Huruvida SOFO-mitts verksamhet faktiskt leder till dessa konsekvenser är en
utvärderingsfråga, en fråga som denna FoU-studie inte ger sig ut för att besvara.
Däremot kan man fråga sig om inte SOFO-mitt löser ett personalpolitiskt
problem inom socialtjänsten. Doktorander och medarbetare erbjuds tjänster och
möjligheter till utveckling genom SOFO-mitt. Socialtjänsten kan på så sätt
behålla kompetenta medarbetare inom sin organisation och även få framtida
doktorer i organisationen, under förutsättning att man löser ett problem man
pekar på, att doktoranderna också får möjlighet att skriva klart sina avhandlingar.

 Efterord från föreståndare Urban Karlsson
000418
 Detta efterord utgör ett referat från ett kortare telefonsamtal med Urban Karlsson.
 SOFO-mitt är inne i en fas då man söker vidga verksamheten. Från och med
2000 har man erbjudit skolan att vara med och få handledning. Man gör också
framstötar gentemot kommuner i Västernorrland för att vidga samarbetet och få
med fler kommuner i FoU-verksamheten. I ett framtidsscenario kan ytterligare
tre-fyra kommuner av Västernorrlands totalt sju kommuner ingå i FoU-enheten
och gentemot övriga kan man ha en uppdragsrelation. Man vill samtidigt inte bli
för stor, det finns inget egenvärde i det. Tvärtom, man vill behålla en liten och
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flexibel FoU-organisation och undvika en byråkrati så att medarbetarna i största
utsträckning kan ägna sig åt FoU-verksamhet.
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 CFF - Centrum för
folkhälsoforskning

 Vårt mål är att bedriva folkhälsovetenskaplig forskning. Den folkhälsovetenskapliga
forskningen har funnits med hela tiden i vårt program. Den uppgift vi står inför nu handlar
om att för den akademiska världen mer tydligt definiera vår verksamhet under det
folkhälsovetenskapliga paraplyet.

 Centrum för Folkhälsoforskning (CFF) bildades 1989 som en egen förvaltning
inom Värmlands landsting och kom vid halvårsskiftet 1998 att bli en enhet inom
Högskolan i Karlstad, sedermera Karlstad universitet. FoU-studien genomfördes
under februari-april 1999 då den tillförordnade chefen Barbro Renck, dr of public
health, och ytterligare 12 medarbetare intervjuades. Det inledande citatet ovan är
en reflektion från Renck i anslutning till CFF:s övergång till högskolan.
Forskningschefen sedan CFF:s start, professor P G Svensson, hade slutat sin
tjänst i början av 1998 och chefsskapet hade sedan dess uppehållits av andra
medarbetare i väntan på en permanent lösning. Som en följd av huvudmanna-
skapsförändringen var verksamheten under omorganisering och vid tidpunkten
för FoU-studien befann sig CFF i en brytningstid.

 Tillkomst, organisation, personal och ekonomi
 CFF:s tillkomsthistoria kan spåras tillbaka till tidigt 1980-tal och den nya hälso-
och sjukvårdslagen som vidgade landstingets ansvar från sjukvård till att omfatta
hälsofrågor i en vidare mening. Vid landsting inrättades olika former av
samhällsmedicinska enheter med uppgiften att följa befolkningens hälsa. I
landstinget i Värmland inrättades en enhet och Bengt Starrin, fil dr i sociologi vid
högskolan i Karlstad, anställdes som en av de första forskarna. Enheten växte och
fick efterhand alltmer att göra vilket ledde till att Starrin föreslog landstings-
styrelsen att man borde samordna all forskningskompetens inom landstinget i ett
gemensamt centrum. Idén väckte gehör på politisk nivå. Så bildades 1989 CFF
som ett uttryck för en stark politisk vilja enligt Renck. I en historisk tillbakablick
citeras ett landstingsråd som säger ”Nu slipper vi åka till Stockholm för att få
veta hur vi mår i Värmland!”

 CFF kom att utgöra en egen förvaltning i landstinget underställd
landstingsstyrelsens FoU-delegation. En professorskompetent chef rekryterades
till enheten och man slöt tidigt ett samarbetsavtal med högskolan i Karlstad med
adjungerade representanter i FoU-delegationen och även från landstingets egen
vårdhögskola. I målen som antogs för verksamheten sade man bland annat att
CFF ska ”bedriva forskning av en sådan kvalitet att det bidrar till att stärka
Karlstads ställning som en på sikt tänkbar universitetsort”. I CFF:s egen



Centrum för Välfärdsforskning

83

historieskrivning framgår att högskolerepresentanterna redan 1990 uttalade
intresse för att CFF flyttade sin verksamhet från landstingets kanslilokaler till
högskoleområdet vilket sedan skedde 1994. Av historieskrivningen framgår
också att FoU-delegationen 1995 uttalade ett intresse att utveckla samarbetet med
högskolan i Karlstad, både när det gäller CFF och landstingets vårdhög-
skoleutbildning. Intresset förstärktes i anslutning till att högskolan ansökte om att
bli universitet. Dåvarande landstingsråd och ordförande i CFF: styrelse säger
”CFF byggdes upp i en tid när det var nödvändigt och framsynt att satsa på en
egen verksamhet. När högskolan nu blir universitet vore det på sikt förödande att
inte samverka. Det är alltså av omsorg om landstingets verksamhet som
förändringen sker. Det är också ett regionalpolitiskt ansvar att stärka universitets-
bildningen”. Landstingets vårdhögskola, hälsohögkolan, kom att överföras till
högskolan och från och med halvårsskiftet 1998 överfördes CFF till en
centrumbildning vid institutionen för samhällsvetenskap vid högskolan.

 Förändringen till centrumbildning vid högskolan var förenad med mycket
diskussioner bland personalen. De principiella frågorna handlade om CFF:s
frihetsgrad inom högskolans organisation, om CFF:s forskningsutrymme och om
högskoletillhörigheten skulle innebära utbildningsansvar. Resultatet blev en
forskningsenhet vid institutionen för samhällsvetenskap utan studenter och
utbildningsansvar. Denna autonomi för forskningsverksamheten som man vid
CFF värnat om är inte helt oproblematisk då man vid CFF samtidigt har ett
intresse av att stärka folkhälsovetenskapens ställning vid universitetet. Renck
säger

 Det känns lite knepigt, ibland längtar man lite grand efter att få studenter, då kan vi växa. Då
kan vi till exempel se C-uppsatser i folkhälsovetenskap...På sikt tror jag att det är oerhört
viktigt att också bygga upp en folkhälsovetenskaplig utbildning.

 Hur mycket har CFF:s utveckling från landstings- till högskoleenhet varit
planerad från början? Renck menar att det funnits tankar om integrering av CFF i
högskolan både inom CFF och högskolan i ett tidigt skede. I olika dokument från
CFF framkommer att man haft svårt att få medel från statliga forskningsråd.
Detta förklarar man vid CFF med att man som landstingsenhet inte uppfattats
som en tydlig akademisk miljö i forskningsrådens ögon. När högskolan i
Karlstad började driva frågan om att bli ett universitet och detta backades upp av
regionens aktörer blev CFF en del i den regionalpolitiska uppslutningen att stärka
högskolans möjligheter att bli universitet. Starrin talar om en tidsanda där CFF:s
utveckling kan ses som naturlig.

 Till CFF finns en styrelse där tre landstingsråd, två professorer utsedda av
högskolestyrelsen, prefekten vid samhällsvetenskapliga institutionen samt CFF:s
föreståndare ingår. Renck menar att denna styrelse är mer att betrakta som en
referensgrupp, ”Det har vuxit fram under hösten, vi har förstått det och rektorn
har också givit signaler om det”. Vid CFF:s bildande 1989 var filosofin kring
chefsskapet att CFF skulle ledas av en professor, vilket också varit fallet fram till
1998 genom PG Svensson som kom från internationellt arbete inom WHO. Inom
loppet av ett par år blev ytterligare två medarbetare vid CFF adjungerade
professorer och verksamheten startade på så sätt med tre etablerade forskare.
Under 1998 lämnade Svensson och ytterligare ett par etablerade forskare CFF.
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Vid tidpunkten för FoU-studien leddes CFF av en tillförordnad chef, Barbro
Renck. Utöver administrativ personal bestod CFF av 15 forskande medarbetare,
varav en professor, tre disputerade, en licentiat, fyra doktorander, tre
magisterutbildade och tre med akademisk grundexamen. Åtta av de 15 med-
arbetarna var projektanställda. Ämnesmässigt dominerar socialt arbete,
folkhälsovetenskap och medicin. Genom ett samarbete med Försäkringskassan i
Värmland respektive Statens Provningsanstalt har CFF som miljö utökats med en
professor i socialförsäkringsekonomi och två doktorander samt en teknologie
doktor. CFF redovisar också ett samarbete med University of California
innehållande två ”consulting professors” i sociologi. CFF utgör ett officiellt
collaborating centre till WHO och svarar också för redaktörsskapet i en
vetenskaplig tidskrift, European Journal of Publich Health, till vilket en engelsk
professor i folkhälsovetenskap är knuten.

 För att komma ifråga för en anställning är den akademiska kompetensen
viktig och därtill förmågan att samarbeta enligt Renck. Oftast handplockas
personer till projekt. De som anställs vid CFF på längre projekt ska ha
förutsättningar för och förväntas gå eller påbörja en forskarutbildning. Under
perioden 1989-98 har enligt en förteckning nio medarbetare vid CFF disputerat,
sex har avlagt licentiatexamen och två magisterexamen.

 Ekonomiskt omsluter CFF ca 13 miljoner kronor, landstinget står för 10
miljoner i årligt anslag och därtill kommer uppdrag och projektmedel från
enskilda landstingsenheter, kommuner, försäkringskassa m fl på länsnivå till
projektmedel och programstöd från Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och
departement till EU-finansierade projekt. 40 procent av landstingets anslag är
”intecknade” för uppdrag åt landstinget, en nyordning från och med 1999. Till
hösten 1999 väntades en första ”beställning” från landstinget inom de 40 procent.

 Verksamhetens mål och inriktning
 CFF:s huvuduppgift och mål alltsedan dess start har varit att bedriva folkhälso-
vetenskaplig forskning med krav på vetenskaplig kvalitet och en verksam-
hetsanknytning, ”att bedriva forskning och utveckling inom den värmländska
folkhälsan… inom landstingets verksamheter och med dess personal”. CFF har
haft en inriktning mot hälso- och sjukvård respektive sociala välfärdsstudier
vilket motsvarats av en indelning i två enheter vid CFF. Under en kortare tid
hade man även en tredje inriktning mot miljö och hälsa. Enheten för hälso- och
sjukvårdsforskning presenterade sina mål i en informationsbroschyr ”att genom
ökade kunskaper utveckla och effektivisera landstingets och angränsande
verksamheter, så att befolkningens vård och hälsa blir bättre”. Enheten för
sociala välfärdsstudier formulerade sina mål på följande sätt ”att kartlägga den
sociala välfärden, att fokusera förhållanden av betydelse för den och att öka
kunskapen om vad som bidrar till skillnader i människors sociala och
hälsomässiga situation”.

 I de övergripande målen som antogs hösten 1998, då CFF tillhörde högskolan,
har formuleringarna skärpts i den meningen att man i den inledande satsen slår
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fast att man skall bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet och att den
därtill ska ha en hög grad av samhällelig relevans och återkopplas till berörda.

• att bedriva tillämpad forskning av hög vetenskaplig kvalitet

• att forskningen skall ha hög grad av samhällelig relevans

• att forskningens resultat skall spridas och kommuniceras inte endast via
vetenskapliga kanaler utan också göras tillgängliga för dem som är berörda

• att forskningen skall vara tvär- eller flervetenskaplig

• att forskningen skall ha lokal/regional, nationell och internationell förankring

 Eftersom CFF befann sig i en övergång från landstinget till högskolan var CFF:s
indelning i två enheter under upplösning och en diskussion pågick hur
verksamheten internt skulle organiseras, vilka programområden och beteckningar
som skulle gälla. När det gäller integreringen i högskolan säger man att
högskoleinträdet öppnat nya möjligheter för CFF och den folkhälsovetenskapliga
forskningen genom att man kan knyta an till ett flertal ämnen och
vetenskapsgrenar inom medicin och samhällsvetenskap.

 Aktuella projekt våren 1999
 38 projekt
 CFF genomgick vid tidpunkten för denna FoU-studie både yttre organisatoriska
förändringar och en inre förändring med nya benämningar på projekt och
programindelningar. En lista över 55 projekt från CFF presenterades och efter att
avslutade och ännu ej uppstartade projekt räknats bort kvarstod 38 projekt varav
några utgjordes av bokprojekt i form av kapitel i antologier och motsvarande.
Eftersom det vid intervjutillfället rådde oklarheter kring projekt och program-
beteckningar och den gamla ordningen med uppdelning i två enheter, enheten för
hälso- och sjukvårdsforskning respektive sociala välfärdsstudier, var under
upplösning, blev ambitionen att systematiskt gå igenom projekten vid CFF
omöjlig i förhållande till det tidsmässiga utrymmet för denna studie. Dessa
förhållanden gjorde sammantaget att jag var tvungen att avgränsa mig vilket
innebar att de mer sjukvårdsinriktade projekten exkluderades. Denna
avgränsning motiveras med att min studie ägnas åt lokala FoU-enheter med
inriktning mot socialt arbete. I det följande kommenteras projekten översiktligt
grupperade under olika teman, med reservation för en viss gräns-
dragningsproblematik; utsatthet-arbetslöshet-ekonomi, barns och ungdomars
hälsa och uppväxtvillkor, funktionshinder och handikapp, rasism och våld.

 Utsatthet-arbetslöshet-ekonomi
 Under temat utsatthet-arbetslöshet-ekonomi kan sju projekt identifieras som
behandlar utsatthet kopplat till arbetslöshetsfrågor och ekonomiska problem.
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Flera av projekten ingår i en arbetslöshetsforskningstradition vid CFF och knyter
an till tidigare studier vid CFF där professor Bengt Starrin är en central person.
Enskilda projekt om arbetslöshet och social utslagning ingår som delar i
nationella och internationella studier. Tre projekt har det gemensamt att man
utvecklar och prövar en teoretisk modell (ekonomi-skam, ekonomi-sociala
bandmodell) för samband mellan arbetslöshet och ohälsa, projekt som bland
annat baseras på registerdata ur nationella databaser samt en egen uppbyggd
databas utifrån befolkningsinriktade studier i Värmland och i andra regioner i
landet. Ett projekt handlar om socialbidragshanteringen i Värmlands samtliga
kommuner där socialbidragstagare svarar på frågor om hur man upplever
socialbidragshanteringen och sin egen hälsa. Detta projekt har en föregångare i
en tidigare studie i en enskild kommun som väckte intresse hos flera kommuner.
Två doktorander återfinns under temat och skriver sina avhandlingar utifrån
empiri i projekten. Noteras kan att Folkhälsoinstitutet ger CFF ett programstöd
för två och ett halvt år till forskning om utsatthet och ohälsa och att ett statligt
forskningsråd, SFR, finansierar ett av projekten där ekonomi-skammodellen
prövas.

 Barns och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor
 Under temat barns och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor kan fem projekt
sorteras. Här återfinns projekt som knyter an till en tradition vid CFF av
befolkningsstudier avseende hälsa i olika aspekter. Så har t ex ett par
folkhälsorapporter över Värmland producerats vid CFF och en licentiat-
respektive doktorsavhandling om ungdomars drogvanor och levnadsför-
hållanden. Under temat återfinns projekt om tobakslagens effekter på ungdomars
attityder och kommunala handlingsplaner med en enkätstudie riktad till
skolelever i Värmland samt två ytterligare län. Projektet genomförs i samarbete
med finska forskare med motsvarande studier i Finland. Ett projekt om
arbetslöshetens inverkan på ungas hälsa befinner sig i sin linda. Man avser söka
forskningsmedel för en studie i samarbete med Akademiska barnsjukhuset i
Uppsala. Under temat återfinns projekt om barns hälsoutveckling, kartläggning
av skolbarns hälsa, och projekt i samarbete med öppenvårdbarnläkargrupp kring
flickors och pojkars hälsoutveckling och ett projekt om skolbarns attityder till
anabola steroider.

 Funktionshinder och handikapp
 Under temat funktionshinder och handikapp återfinns två pågående projekt där i
båda fallen en forskare vid CFF går in som handledare till utvecklingsarbeten.
Det ena är ett projekt i Kils kommun som handlar om att utveckla stödformer till
föräldrar med funktionshindrade barn. I det andra projektet går samme forskare
in som handledare till ett arbetsmarknadspolitiskt projekt vid ett rehabili-
teringscentrum i Göteborg. Även här kan man se en ”tradition” vid CFF kring
studier om funktionshinder och handikapp, bland annat har psykiatrins
omvandling studerats vilket resulterat i en licentiatavhandling.
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 Rasism och våld
 Temat rasism och våld handlar om att CFF följt upp händelser påsken 1995 i
Vålberg, Värmland, som fick stor massmedial uppmärksamhet där invandrare
attackerades av en grupp svenska ungdomar. Karlstad kommun vände sig till
CFF med en förfrågan om man kunde studera Vålberghändelserna, CFF skrev
ihop en forskningsplan, sökte och fick pengar från bland annat
arbetsmarknadsdepartementet. Projektet har resulterat i ett antal rapporter och
även ett antal föreläsningar och seminarier till följd av ämnets samhälleliga
aktualitet.

 Hälso- och sjukvårdsforskningen
 När det gäller de hälso- och sjukvårdsinriktade projekten vid CFF kan hälften av
de 38 pågående projekten räknas in i denna kategori med reservation för viss
gränsdragningsproblematik. Dominerande teman som återkommer bland
projekten är patientstudier där olika behandlings- och vårdinsatser följs upp,
studier kring sjukvårdens organisation, arbetsmiljö och kvalitet, studier kring
rehabilitering, det sistnämnda i samarbete med försäkringskassan innefattande
projekt kring sjukskrivningsmönster och rehabiliteringsmodeller.

 Flera projekt har ett fokus på kvinnor, i första hand kvinnor som patienter men
även kvinnor som anställda kopplat till vårdens arbetsmiljö. De flesta projekten
är koncentrerade till landstinget i Värmland men jämförande studier på både
nationell och internationell nivå förekommer. Bland projekten återfinns ett par
pågående avhandlingsprojekt. Flera av projekten kan placeras in i forsknings-
traditioner som återspeglas i CFF:s sammanlagda avhandlingsproduktion med
ämnen som vårdkvalitet, brottsofferforskning, äldres situation i vården , stress-
teori, psykisk hälsa och därtill några mer medicinskt inriktade avhandlingar. I en
del projekt återkommer samma person-/forskarkonstellationer där flera
medverkar i den skriftliga produktionen runt t ex vårdkvalitetstemat. På
motsvarande sätt som Vålbergshändelserna under temat rasism och våld ovan har
CFF fångat upp en annan ”dagsaktuell” händelse, brandkatastrofen i Göteborg
hösten 1998, och inlett en studie där man följer stress- och copingstrategier hos
räddningsverkets insatspersonal, en studie som ingår i en doktorands
avhandlingsprojekt.

 Karaktärsprojekt
 Renck framhåller arbetslöshetsforskning som ”karaktärsprojekt”. Den har fått en
bredd och också en inriktning på deltagarstyrd forskning. Arbetslöshetsfrågorna
har funnits med vid CFF ända sedan dess bildande. Forskningen består av ett
antal projekt och empiriska studier av arbetslöshetens konsekvenser och
utveckling av teoretiska modeller för hur konsekvenserna kan förstås i termer av
ekonomi/skam. Denna forskning har på olika sätt blivit uppmärksammad i
massmedia genom att CFF deltagit i den offentliga debatten. Renck ser också
arbetslösheten som ett av de största folkhälsoproblemen idag. Vidare vill Renck
framhålla CFF:s forskning kring vårdkvalitet, ett projekt som fått stor
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genomslagskraft. Projektet handlar om landstingsvårdens organisation, om god
vård och hur den kan kvalitetssäkras. Detta projekt har legat ”rätt i tiden” enligt
Renck med fokus på vad som händer med vårdens kvalitet och personalens
arbetsmiljö i tider av ekonomiska nedskärningar. Patienter och personal har fått
svara på frågeformulär som sedan följts upp med nya mätningar. Projektet har
utvecklats dithän att kliniker numera kräver utbildning så att de ska klara sin
kvalitetssäkring själva utan CFF:s stöd. Renck omnämner detta som ett exempel
på projekt som fått stor genomslagskraft och blivit känt.

 Renck har svårt att omnämna exempel på projekt som i någon mening inte har
lyckats och som illustrerar problem och svårigheter vid CFF. På temat problem
och svårigheter omnämner Renck andra förhållanden. CFF har mött en tradition
inom högskolan där man internt organiserar och kvalitetssäkrar sin forskning och
texter genom seminarieverksamhet. På denna punkt måste CFF bli bättre då den
höga skriftliga produktionen vid CFF inte inneburit att all produktion hållit hög
kvalitet menar Renck. Hon är självkritisk och nämner också att man vid CFF haft
svårt att få till stånd en fungerande vetenskaplig ledningsgrupp vid CFF vilket
behövts för bland annat bedömning av etiska frågor, ”där har det lite grand gått
på lösa boliner”. Renck säger vidare ”Det har blivit lite för individualistiskt, att
man i första hand främjar sin egen forskarkarriär framför att arbeta för
landstinget”.

 Summerande kommentarer
 CFF - en regional enhet i en akademiseringsprocess
 CFF utgör en stor enhet med totalt ett 20-tal forskande personer i en
tvärvetenskaplig miljö. Man bedriver en omfattande verksamhet med en regional
profil samtidigt som det i olika projekt förekommer inslag av nationella och
internationella kontakter och forskningssamarbeten. Även på ett ”institutionellt”
plan har CFF olika samarbetsavtal. I förhållande till CFF:s omfattande
verksamhet har ansatsen och utrymmet för min studie inneburit begränsningar i
ambitionen att fånga CFF:s karaktär. Vid tidpunkten för denna studie befann sig
CFF i en brytningstid. Från att tidigare ha utgjort en enhet inom landstinget i
Värmland hade man övergått till en centrumbildning inom högskolan. CFF
benämner sig själv forskningsinstitution. Personalpolitiken vid CFF har inneburit
att verksamheten byggts upp med flera etablerade forskare och en professor i
ledningen, även om personalbilden förändrats med en ”akademisk försvagning”
under 1998. Man har mer eller mindre krav på medarbetare att de ska
forskarutbilda sig. Man uppvisar också en ”produktion” i form av medarbetare
som forskarutbildat sig under årens lopp och ett stort antal rapporter och artiklar
som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

 Bilden av CFF är motsägelsefull. Samtidigt rapporteras problem i kontakter
med statliga forskningsråd, man har ej fått medel då man som landstingsenhet
inte ”godkänts” som en akademisk miljö. Det har också funnits en intern kritik
vid CFF som framkom i en landstingsrevision där man pekade på att den höga
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produktionen inte har varit liktydig med hög kvalitet. Genom att förstärka den
interna granskningen, tillsätta vetenskaplig ledningsgrupp och införa obligatorisk
seminariebehandling av rapporter före utgivning är avsikten att höja den
akademiska nivån på verksamheten. En språklig analys av de övergripande
målformuleringarna för CFF ger också en fingervisning åt det hållet. Man ska
bedriva ”tillämpad forskning av hög vetenskaplig kvalitet” och den tillförordnade
chefen säger att ”den uppgift vi står inför nu handlar om att för den akademiska
världen mer tydligt definiera vår verksamhet under det folkhälsovetenskapliga
perspektivet”

 Vad är objektet för CFF:s verksamhet?
 Ett objekt utgörs av landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet och ett flertal
av projekten vid CFF är studier som kan kopplas till vård- och
behandlingsinsatser för olika patientgrupper, studier kring sjukvårdens
organisation, arbetsmiljö och kvalitet i vården. Detta objekt motsvaras av den
tidigare enheten för hälso- och sjukvårdsforskning vid CFF där det övergripande
målet angavs till ”att genom ökade kunskaper utveckla och effektivisera
landstingets och angränsande verksamheter, så att befolkningens vård och hälsa
blir bättre.” Ett annat objekt är sociala välfärdsfrågor. Det har inte på samma sätt
någon direkt knytning till en specifik organisation eller verksamhet, mer än i
enskilda projekt. I den tidigare enheten för sociala välfärdsstudier angavs målet
till ”att kartlägga den sociala välfärden, att fokusera förhållanden av betydelse för
den och att öka kunskapen om vad som bidrar till skillnader i människors sociala
och hälsomässiga situation”. Projekten utgörs av studier kring samband
arbetslöshet-utsatthet, socialbidragshandläggning och socialbidragstagares
situation, befolkningsstudier med fokus på bland annat barns och ungdomars
hälsa och uppväxtvillkor, studier kring rasism och våld, stöd i form av
handledning till verksamheter för funktionshindrade och handikappade.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 CFF talar i de övergripande målformuleringarna om att forskningen ska ha hög
vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans, resultaten ska spridas och göras
tillgängliga för dem som är berörda, den skall vara tvär- eller flervetenskaplig
och den ska ha en lokal, regional, nationell och internationell förankring. Man
kan konstatera att CFF ställer höga krav på sig själv av både vetenskapligt slag
och vad gäller återkopplingar och relationer till berörda aktörer i omvärlden.

 Hur kunskapsutvecklingen organiseras vid CFF är en stor och komplicerad
fråga mot bakgrund av den omfattande projektverksamheten där projekten
inbördes också skiljer sig åt. Samtidigt som det finns en intern kritik som handlar
om att verksamheten har blivit alltför ”individualistisk” kan ett mönster urskiljas
i en del projekt där en viss uppsättning personkonstellationer återkommer. I dessa
fall skulle man kunna tala om ”kluster” där yngre forskarassistenter och
doktorander arbetar tillsammans med mer erfarna forskare, t ex inom
arbetslöshetsforskningen. I den meningen kan man också tala om en ”uthållighet”
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där man inom enskilda teman bedriver ett antal projekt och har byggt upp en
kunskap och kompetens. Att döma av CFF:s textproduktion tycks dessa
samarbetskonstellationer vara produktiva. Utöver grupperingar inom respektive
discipliner finns exempel på projekt med forskarkonstellationer ”på tvärs” över
samhällsvetenskapliga och medicinska gränser där man definierar kunskaps-
luckor inom forskningen som ger upphov till nya projekt. När det gäller CFF:s
externa relationer till omvärlden och en verksamhetsanknytning har man som
enhet inom högskolan frångått en tidigare ”radikalare” målskrivning där man
talade om ”att bedriva forskning och utveckling inom landstingets verksamheter
och med dess personal”. I enstaka projekt förekommer inslag av
deltagarorienterade metoder. Vid tidpunkten för min intervjustudie stod de ”inre”
organiseringsfrågorna vid CFF i centrum, hur integreringen i högskolan skulle
utvecklas, hur CFF skulle förhålla sig till utbildning, institutioner och det
folkhälsovetenskapliga ämnet.

 Vilka problem löser man?
 Så som CFF hittills varit organiserat kan man säga att idén med CFF har varit att
bidra till lösningar på två problem samtidigt. Det ena är ett verksamhetsproblem
inom landstinget som handlar om att upprätthålla och utveckla hälso- och
sjukvårdsverksamheten avseende kvalitet och effektivitet i tider av ekonomiska
nedskärningar. Det andra är kunskapsproblem som är fokuserat på sociala
välfärdsfrågor i en bredare mening där studier kring enskilda gruppers hälsa,
sociala situation och levnadsvillkor ligger till grund för en kunskapsutveckling
utan direkt koppling till landstingets verksamheter. Vad man därutöver kan
konstatera som svar på frågan är att CFF tycks ha bidragit till lösningen av ett
regionalpolitiskt problem när högskolan i Karlstad blev universitet.

 Efterord från Barbro Renck 000418
 Mer än ett år har gått sedan anställda på CFF intervjuades. Vid tidpunkten för
intervjuerna var såväl de inre som de integrerande organisationsfrågorna
högaktuella. Hur skulle integreringen i högskolan utvecklas? Hur skulle CFF
förhålla sig till utbildning, institutioner och folkhälsovetenskap som ett nytt ämne
på högskolan i Karlstad?

 Under senvåren 1999 – CFF tillhör den samhällsvetenskapliga institutionen
och högskolan har blivit universitet – anställs Johannes Vang, professor i
folkhälsovetenskap och verksam vid Centrum för folkhälsovetenskap vid
Linköpings universitet. Professor Vang har erfarenhet av att planera och
arrangera folkhälsovetenskaplig utbildning och stora förväntningar ställs på
honom.

 CFF som en självständig resultatenhet med egen finansiering passar inte in i
universitetsvärlden. Enligt universitetets synsätt måste CFF integreras i en
struktur och ett system med institutioner och ämnesområden. CFF hade redan vid
integreringen inordnats under institutionen för samhällsvetenskap, men kultur-
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klyftan gör sig påmind. För universitetet är problemet, förutom hänsyn till
personalen, avtalet med landstinget och formuleringen ”CFF som en
sammanhållen enhet”. Hur skall integreringen genomföras utan att avtalet bryts?

 Här står vi idag: En folkhälsovetenskaplig utbildning planeras komma igång
först i början av 2001. Med den folkhälsovetenskapliga utbildningens bredd och
tvärvetenskaplighet är det ett stort antal ämnesområden som måste involveras i
utbildningen. Det är således nödvändigt att skapa ett forum där folkhälso-
perspektivet binder samman olika ämnesområden i en gemensam förståelseram.
Det behövs en annan form av sammanhållet CFF, ett centrum som hålls samman
och är öppet för alla som bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och
utbildning.
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 FoU Skåne

 Under planeringstiden har bl a IFO-chefer fått formulera sina behov av en FoU-enhet. Man
önskar en FoU-enhet där socialarbetarna själva är den drivande kraften och genomförarna av
kunskapsutvecklingen, en kreativ mötesplats där forskarens uppgift är rollen som lyhörd
konsult i kunskapsutvecklingen. Kraven på hur man skall tänka eller bedriva forskning för
att det skall vara ”riktig” kunskap bör tonas ner...

 FoU Skåne bildades i januari 1998 som en enhet inom Kommunförbundet Skåne
med placering i Lund. FoU Skåne presenterar sig som ett nätverk av 32
”abonnenter” i 26 skånekommuner och med en verksamhet inriktad mot
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Enhetens bildande har föregåtts av ett
utredningsarbete varifrån ovannämnda citat är hämtat. Under februari-april 1999
intervjuades sex personer vid FoU Skåne, dess FoU-samordnare Karen
Lagercrantz samt projektledare involverade i projekt. FoU Skåne hade vid
tidpunkten för denna studie hunnit knappt halvvägs på sin treåriga försöksperiod
och utgjorde med sin organisation och verksamhetsidé ett ännu relativt oprövat
koncept under utveckling.

 Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
 Frågan om ett kunskapscenter eller metodutvecklingscenter har enligt
Lagercrantz diskuterats på kommunförbundets möten för socialchefer inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 1992. Hösten 1996 sökte och
fick Kommunförbundet Skåne planeringsmedel från Socialstyrelsen för att utreda
bildandet av ett regionalt FoU-nätverk med inriktning mot kommunernas individ-
och familjeomsorg. Utredningsarbetet leddes av Karen Lagercrantz, ansvarig
tjänsteman för socialtjänstfrågor vid kommunförbundet. Till utredningen knöts
ett par forskare med erfarenhet av FoU-arbete, docent Bo Eneroth och fil dr Peter
Westlund. Seminarier och konferenser genomfördes med de skånska
kommunernas socialtjänster och utredningsarbetet resulterade så småningom i en
programförklaring för FoU Skåne som gick ut till samtliga kommuner med en
intresseanmälan. Svarstiden var kort, 14 dagar, och Lagercrantz hade
förväntningar om att på sin höjd 15 kommuner skulle anmäla sig. Resultatet blev
att 32 abonnenter anmälde sig från 26 kommuner, från enskilda kommuner flera
distrikt. Sju kommuner anmälde sig inte. FoU Skåne startade formellt januari
1998 som en treårig försöksverksamhet.

 FoU Skåne presenterar sig som ett nätverk med inriktning mot socialtjänstens
individ- och familjeomsorg i Skånes län. Den totala ekonomin omspänner på
årsbasis drygt 1,7 miljoner kronor varav 750 000 kronor utgör ett årligt
etableringsstöd från Socialstyrelsen och resterande utgör abonnemangsintäkter
från deltagande kommuner. I FoU Skåne har kommunerna gått in och tecknat
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abonnemang som innebär att en abonnerande kommun för inbetalda 30 000 kr/år
erhåller deltagande, en ”platsgaranti”, i FoU Skånes verksamhetsutbud;
forskningsverkstad, forskningscirkel, konferenser, seminarieserie kring egenut-
värdering, öppet hus handledning av forskare. Därtill får man enhetens
nyhetsblad, tillgång till kunskapsöversikter och FoU Skånes kontakter med
högskolor och forskare. Idén med abonnemangskonstruktionen lanserades under
utredningsarbetet med tanke på antalet mindre kommuner som inte kunde
förväntas etablera egna FoU-enheter på egen hand.

 Vad är då motivet till FoU-Skånes bildande? Lagercrantz menar att social-
tjänstens verksamhet inte ”blir sedd som den är”, att verksamheten ofta blir
missuppfattad, förvanskad och misstolkad av traditionella forskare. Man har inte
heller glädje av en forskning vars forskningsrapporter kommer så sent att
studerade verksamheter ändrats eller t o m hunnit läggas ned. Socialtjänsterna
efterfrågar former för egenutvärdering och behöver hjälp att formulera frågor och
beskriva sin verksamhet. ”Man vill ha en kunskap som är kontinuerlig och
stannar i verksamheten, som man kan föra vidare i personalgrupper”.

 Jag tror inte man kan utesluta att det måste finnas ett missnöje med högskolor för att man ska
gå in och backa upp den här typen av projekt. Jag är väldigt förvånad med tanke på att det
här är Lund och vi är omgivna av universitetet. Det är bara att lyfta luren och ringa vart som
helst om man vill ha en utvärdering eller någon som kommer ut och gör ett jobb. Jag är
mycket förvånad över att det blev så pass många kommuner som intresserade sig för den här
verksamheten.

 Lagercrantz omnämner enskilda socialchefer som varit drivande i FoU-enhetens
tillkomst. På frågan om den egna rollen säger hon ”Jag tror att man inte ska
underskatta att det finns något slags förtroende för min person, jag har själv
underskattat det lite och har förstått det nu när jag har försökt minska min tid, det
var inte populärt”. Lagercrantz har arbetat på kommunförbundet sedan 1990 och
har med tiden utvecklat breda kontaktytor och en personkännedom bland
kommunernas socialchefer. Utan denna förankring och position hade FoU Skåne
inte varit möjligt att genomföra med tanke på länets storlek och antalet berörda
kommuner.

 FoU Skåne består av ett mindre kansli vid kommunförbundets lokaler i Lund
och leds av FoU-samordnare Karen Lagercrantz på halvtid. Lagercrantz är
socionomutbildad liksom en projektassistent anställd på 75 procent. Till enheten
har knutits en docent i sociologi på halvtid, Bo Eneroth. Eneroth deltog i
utredningsarbetet och ansvarar för viss verksamhet vid FoU Skåne,
”forskningsverkstäder” bland annat, och fungerar som ett allmänt stöd till FoU-
samordnaren. Utöver detta tillkommer enskilda forskare från olika håll i landet
som rekryterats till olika uppdrag. Vilka krav ställer man på dessa forskare? De
måste passa in i FoU Skånes profil. Lagercrantz önskar forskare med ”fria
reflektioner kring praktik och forskning som inte är alltför manglade i en
forskarmall, som inte är alltför disciplinerade av en institution”. FoU Skåne hör
hemma under kommunförbundet och dess politikersammansatta vård- och
omsorgskommitté. Till FoU Skåne har knutits ett forskningsetiskt råd som består
av sju kommunrepresentanter och där också en docent i sociologi och en
professor i socialt arbete ingår från Uppsala respektive Göteborg. Det
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forskningsetiska rådet har efterhand kommit att bli något av en styrgrupp för
enheten enligt Lagercrantz i och med att den utgör den enda etablerade
referensgruppen till FoU Skåne.

 Organisationen har inrättats utifrån idén om ett litet flexibelt nätverkskansli
med få fasta medarbetare. Om Lagercrantz hade medel till en nyanställning
skulle hon anställa en disputerad forskare vid kansliet som kunde jobba med
uppdrag ute i kommunerna. Samtidigt som FoU Skåne inte velat gå in i den
”vanliga uppdragsfållan” möter man förfrågningar där kommuner vill ha hjälp
med olika konkreta projekt, t ex utvärderingar.

 Verksamhetens mål och inriktning
 FoU Skånes verksamhet är inriktad mot socialtjänstens individ- och
familjeomsorg. Socialsekreterarna i det praktiska sociala arbetet utgör enhetens
viktigaste målgrupp. FoU Skånes verksamhet syftar till att utveckla det sociala
arbetet genom att ge stöd till socialarbetarna att bli bättre praktiker. I
bakgrundstexterna till enhetens bildande sägs inget närmare om inom vilka fält
man behöver utveckla sin praktik eller om konkreta sociala problem som behöver
åtgärdas. Man talar allmänt om socialarbetarnas erfarenhetskunskap och
praktiska yrkeskunnande. Det är den kunskapen som FoU Skåne och forskar-
stödet från enheten ska förhålla sig till och stödja. I programförklaringen sägs
bland annat

 Frågan är i vilken grad FoU-arbetets vetenskapliga legitimitet bör betonas relaterat dess
praktiska nytta för socialtjänstens organisationer. Alternativet till en på vetenskaplig grund
tillskapad legitimitet synes oss vara en legitimitet baserad på praktisk erfarenhetsbaserad
kunskap. Och därmed en legitimitet som sätter praktisk nytta, personal- och tjänsteutveckling
i huvudsätet, vilket i sin tur aktualiserar frågan om vem eller vilka som bör äga
socialtjänstens FoU.

 Den framtagna programförklaringen för FoU Skåne innehåller en diskussion om
olika kunskapsformer, FoU-begreppet och ett resonemang av mer forsknings-
ideologisk karaktär som mynnar ut i ett ställningstagande för ”självförvaltande
forskning” och en ”kommunägd FoU-enhet” där praktikerna har makt och
kontroll över forskningen. I programförklaringen sägs

 Ambitionen för FoU Skåne bör vara att företräda det yrkeskunnande och den
erfarenhetskunskap som utvecklas i det sociala vardagsarbetet. Meningen med FoU-arbetet
är då inte att praktikern ska bli forskare, utan en bättre praktiker. Att söka förutsättningar för
en god praktik och hur man kan utveckla personal och tjänster bör vara FoU-verksamhetens
kärnfrågor.
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 Aktuella projekt våren 1999
 Sex projekt
 Utöver ett fortlöpande utbud av seminarier och föreläsningar pågår sex aktuella
projekt vid tidpunkten för FoU-studien. Två projekt rör utvärdering med särskild
inriktning på former för egenutvärdering och utgörs av en seminarieserie och en
föreläsningsserie. Seminarieserien har samlat ett 50-tal deltagare, från
socialchefer till socialsekreterare, uppdelat på två grupper där föreläsningar
varvas med inläsnings- och arbetsuppgifter under temat ”kunskapsformer och
kulturella linser” och med ett avslutande uppsatsarbete som ett mindre antal
deltagare fullföljt. ”Jag försöker förmedla olika verktyg för hur reflektion och
egenutvärdering kan integreras i den egna verksamheten. Men kärnfrågan är att
det krävs tid för detta och överallt råder en stor tidsbrist” säger forskaren, en
disputerad kulturpedagog från Gävle högskola. Denna seminarieserie har lett
vidare i en ny seminarieserie om ”skrivandet som formulerad reflektion” där de
mest motiverade deltagarna går vidare. Föreläsningsserien går under
beteckningen ”Kvalitetsutveckling genom egenutvärdering” med ett 90-tal
deltagare från de abonnerande kommunernas socialtjänster. Ett antal inbjudna
forskare föreläser kring utvärdering med syfte att inspirera och väcka intresse för
egenutvärdering. Föreläsningsserien är tänkt leda vidare i ett steg 2,
”kvalitetsutveckling i praktiken” där deltagarna erbjuds ingå i nätverk där man
avser utveckla och tillämpa olika utvärderingsformer, t ex kollegiegranskning.

 Ett projekt handlar om ”vardagslivets chefsskap” där forskningsledaren vid
FoU Skåne samlar chefer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg kring
olika teman om chefsskapets problematik. ”Jag ber dom berätta om några riktigt
urjävliga komplicerade saker som dom inte lyckats lösa” säger forskningsledaren.
Syftet med träffarna är att ge cheferna redskap att inventera och reflektera över
sina erfarenheter och att chefsnätverket ska utvecklas till ett självgående nätverk.
Ett projekt utgörs av en forskningscirkel om öppenvård och behandling med
socialsekreterare som deltagare höst och vår 98/99 under ledning av en
disputerad forskare i socialt arbete. Avsikten är att forskningscirkelns arbete ska
resultera i en skriftlig dokumentation och om arbetsformen faller väl ut,
ytterligare forskningscirklar starta kring nya teman. Ett annat ”projekt” vid FoU
Skåne utgörs av ”handledning – öppet hus”. Två dagar per månad tillhandahåller
FoU Skåne en disputerad forskare som står till förfogande för handledning och
konsultation för abonnerande kommuner och till vilken man kan boka tid.

 Forskningsverkstad
 I ett projekt har FoU Skåne under 1998 introducerat forskningsverkstäder som
arbetsmetod. Totalt har fyra forskningsverkstäder med 15 socialarbetare i varje
grupp startats upp och ytterligare verkstäder är under planering för 1999.
Initiativet kommer från FoU Skåne och begreppet har myntats av docent Bo
Eneroth, tillika forskningsledare vid FoU Skåne, som också leder
forskningsverkstäderna. Arbetsmetoden innebär att man under sex dagar



Centrum för Välfärdsforskning

96

utspridda över tiden träffas där deltagarna reflekterar över och fördjupar sig i sina
erfarenhetskunskaper. De sex dagarna följs av två dagars arbete då en rapport
sammanställs. Syftet är enligt Eneroth att med utgångspunkt i socialarbetarnas
erfarenhetskunskaper beskriva och fånga en helhet i det sociala arbetet. Genom
framställningsformer som berättelser, bilder och metaforer åskådliggörs och
förmedlas en typ av kunskap i det sociala arbetet som till sin karaktär är icke
verbalt formulerad.

 Karaktärsprojekt
 Som ”karaktärsprojekt” omnämner Lagercrantz forskningsverkstäderna.
Forskningsverkstäder är en annorlunda verksamhet som har väckt frågor ”Vi har
suttit här på rådet och kliat oss i huvudet”. Forskningsverkstäderna arbetar med
att ta fram deltagarnas egna kunskaper och att skriva om dem. Forsknings-
verkstäderna vid FoU Skåne handlar om socialt arbete där socialsekreterare möts
och ”ger uttryck för någon slags inre karaktär om hur man möter klienter”.
Deltagarna har bl.a. skrivit dikter om sitt arbete, en form för presentation som
varit spännande och kreativ och som kanske givit en mer rättvisande bild av
socialt arbete enligt Lagercrantz.

 Ett annat projekt som enligt Lagercrantz på ett bra sätt illustrerar FoU Skånes
profil är öppet hus handledningen. Denna har mött ett stort gensvar där ”folk
strömmar hit för att gå in till den här disputerade forskaren som sitter och har
mottagning... det är någonting, det är fullbokat, man ringer och köar”.
Lagercrantz redovisar bakgrunden till idén där hon sett att kommunerna ofta har
svårt med små enkla saker som att göra enkäter, ställa frågor och göra analyser.
Forskaren som rekryterats till öppethushandledningen har specifik kompetens
inom detta område. I handledningen tar man upp frågor om allt från
organisationsförändringar till att utveckla enkäter och till frågor om personliga
tillkortakommanden där ”forskaren som själavårdare är någon slags sidoeffekt av
det hela”.

 Finns det exempel på projekt som illustrerar svårigheter och problem vid FoU
Skåne? Lagercrantz omnämner seminarieserien ’”kunskapsformer och kulturella
linser”. Lagercrantz hade haft förhoppningar om att deltagarna skulle tycka det
var spännande med filosofiska, pedagogiska och historiska perspektiv på sitt
arbete. Men man fick många avhopp från seminarieserien och deltagarna
upplevde att det var för långt ifrån verksamheterna. Lagercrantz vill samtidigt
reservera sig inför talet om misslyckat projekt. Projektet kan trots avhoppen ha
lett till att deltagare gått hem och ”att man har börjat med sig själv, man har lärt
sig någon slags självreflektion”. Lagercrantz tar också upp reaktioner på
forskningsverkstäderna. Alla vill inte sitta och reflektera över sitt arbete och att
deltagare upplevt verksamheten ostrukturerad och i vissa fall flummig måste man
visa respekt för.

 När det gäller FoU Skånes framtida verksamhet ser Lagercrantz tendenser.
Hon tror inte den mer experimentella verksamheten kan fortsätta. ”Om vi vill
behålla kommunerna får vi vara mer verksamhetsnära, mer pragmatiska. De ska
känna att det finns omedelbara nyttoeffekter.” Mot bakgrund av detta ser
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Lagercrantz en framtid med uppdragsforskning för FoU Skåne, att FoU Skåne
förmedlar kontakter eller själva åker ut och gör jobb i kommunerna. Detta är
samtidigt ett framtidsscenario där Lagercrantz har svårt se sig själv och en egen
roll.

 Summerande kommentarer
 FoU Skåne - en experimentell verksamhet med fritänkande
forskare
 FoU Skåne redovisar en ambition där man vill undvika en ”traditionell
uppdragsfålla”. Man vill bli något annat som går utanför akademiska mallar och
ramar, ett alternativ till den akademiska forskningen, ”för är det forskning man
vill ha på en annan nivå så finns ju fortfarande alla högskolor och alla linjer där
man kan få den forskningen”.

 Genom personliga kontakter har olika forskare knutits till uppdrag vid FoU
Skåne med förväntningar att pröva nya grepp och tänka nytt. Personalpolicyn har
varit att man eftersökt forskare till FoU Skåne som ”inte varit alltför
”disciplinerade” eller ”manglade i en forskarmall” framför ett mer fast samarbete
med en enskild institution eller högskola. En nyligen engagerad forskare säger i
en intervju i Skåne FoU:s nyhetsblad ”Det är en spännande idé som FoU Skåne
prövar, därför är jag intresserad av att vara med... Det är tanken att personer i
praktisk verksamhet direkt artikulerar sin erfarenhet och kunskap utan att detta
sker via en akademisk mall... Jag är allmänt intresserad av att pröva nya vägar”. I
FoU Skåne finns verksamhetsinslag av en prövande och experimentell karaktär
där man väljer begrepp och uttalar sig på ett sätt som med säkerhet provocerar
akademins företrädare. ”På sex dagar i en forskningsverkstad kan man
åstadkomma vad traditionell forskning kommer fram till under ett år”.

 Vad är objektet för FoU Skånes verksamhet?
 Objektet för FoU Skåne är socialtjänstens individ- och familjeomsorg där man i
programförklaringen säger att FoU-verksamhetens kärnfrågor utgörs av hur man
kan utveckla personal och tjänster inom socialtjänsten. Man kan med andra ord
säga att det är fråga om en professionalisering av det sociala arbetet. Av detta
följer ett intresse för kunskaper som finns i själva yrkesutövandet,
erfarenhetsbaserad kunskap. Genom forskningsverkstäder har man utvecklat en
särskild metod för att synliggöra denna form av kunskap. Om man utgår från den
faktiska projektbilden vid FoU Skåne framträder mer tydligt ett intresse för
utvärdering, och särskilt modeller för egenutvärdering. I övrigt handlar projekten
vid FoU Skåne om öppenvård och chefsskapets problematik och öppethus-
handledningen blir ett forum för olika sorters frågor i en handledningsrelation.
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 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 FoU Skåne är organiserat utifrån idén om ett litet flexibelt nätverkskansli med få
fasta medarbetare. Kansliets uppgift är att kommunicera med abonnenterna,
fånga upp idéer och intressen, initiera och organisera verksamheter och att till
dessa rekrytera forskare. Forskarna knyts därmed till enskilda uppdrag vid FoU
Skåne och inte till fasta anställningar.

 I FoU Skåne säger man att socialarbetarna ska utgöra den drivande kraften och
vara genomförarna av kunskapsutvecklingen. FoU Skåne ska utgöra en ”kreativ
mötesplats där forskarens uppgift är rollen som lyhörd konsult i
kunskapsutveckling”. I projekten redovisar de enskilda forskarna process-
inriktade arbetsformer med olika former av samspel med deltagarna. FoU Skåne
befinner sig i en etableringsfas med flera projekt i ett inledande skede. Huruvida
dessa projekt leder vidare i aktiviteter där socialarbetarna är drivande i
kunskapsutvecklingen med forskarna som konsulter är en öppen fråga. Ett slags
konflikt tycks framträda där idén om självreflekterande och kunskapsutvecklande
socialarbetare kommer på kollisionskurs med ett behov från abonnerande
kommuner att få mer handfasta och bestämda uppdrag utförda i form av t.ex.
utvärderingsuppdrag.

 Vilka problem löser man?
 När det gäller problem av mer handfast slag inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg uttalas i FoU Skånes programförklaring inga beskrivningar av
direkta sociala problem som ska lösas. FoU Skåne vill synliggöra socialtjänstens
verksamhet och en kunskap inom socialt arbete som inte annars blir sedd.
Arbetsformerna vid FoU Skåne synes också vara sådana där deltagarnas
erfarenhetsbaserade kunskaper i olika utsträckning utgör en utgångspunkt för
FoU-verksamheten. Man kan därför anta att FoU-verksamheten tillgodoser ett
behov av legitimitet och bekräftelse hos socialarbetare när man möter forskare
som så tydligt tillmäter deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskaper stor vikt.

 Efterord från FoU-samordnare Karen
Lagercrantz 000403
 Några korta reflektioner, med ögat i backspegeln. Ett år har gått sedan intervjun
genomfördes. Vad har hänt? Hur har verksamheten förändrats?

 En tänkbar framtida konflikt skisseras i den föregående framställningen. Den
konflikt som kan tänkas uppstå, mellan självreflekterande kunskapsutveckling,
och projekt av handfast ”nyttokaraktär”. Här ser det ut som om vi funnit en
balans. Denna balans har åstadkommits genom att flera nya ”nyttoinriktade”
projekt med inriktning snarare mot tjänsteutveckling än mot ”ren” kunskaps-
utveckling har startat. Som exempel kan nämnas två nya forskningscirklar och ett
projekt för kollegiegranskning, som samlat 20 av länets 33 kommuner. En ny
medarbetare i verksamheten arbetar med kollegiegranskning på halvtid. De
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temaområden ovannämnda projekt berör är: socialt förändringsarbete med
inriktning mot barn och ungdom, missbrukande kvinnor och mammor
(forskningscirklar) samt socialbidrag, familjerätt och boende för psykiskt störda
missbrukare (kollegiegranskning).

 Vidare har ytterligare en medarbetare, en doktorand från Socialhögskolan i
Lund anställts i verksamheten. Alltså just det önskemål om personalförstärkning,
som formulerades vid intervjutillfället har tillgodosetts. Doktorandens
arbetsuppgifter innefattar att starta en ny forskningscirkel med inriktning mot
folkhälsa och välfärdsarbete. I hennes arbetsuppgifter ingår också att förstärka
öppethushandledningen, som på så sätt blir tillgänglig under fler dagar varje
månad. Dessutom har vi upprättat ”öppethusstationer” på andra orter än Lund
och på så sätt uppnått en bättre geografisk spridning av verksamheten. Vidare har
doktoranden tagit sig an en del externa utvärderingsprojekt.

 Sammanfattningsvis: en bättre balans mellan det experimentella och det
”traditionella” anslaget för verksamheten har uppnåtts under det år som gått. I
dagsläget ser det faktiskt ut som om vi lyckats uppnå vad vi eftersträvade,
nämligen att behålla det innovativa anslaget utan att ge avkall på den praktiska
nyttan med verksamheten. Konflikterna inom verksamheten, och även utåt, har
varit få under året som gått. I skrivande stund råder harmoni…
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 Blekinge FoU-enhet – för socialtjänst,
primärvård och psykiatri

 Det handlar om patienternas, vårdtagarnas, anhörigas och personalens vardag, om att göra
vård och omsorg bättre. FoU-verksamheten ställs i verksamhetens tjänst som praktiskt
tillämpad forskning och utveckling vars slutsatser och resultat anpassas för att enkelt kunna
tillvaratas i den praktiska verkligheten.

 Blekinge FoU bildades 1988 med landstinget i Blekinge och länets fem
kommuner som huvudmän. Det ovanstående citatet är hämtat ur en rapport, ”I
praktikens tjänst”, där medarbetarna vid Blekinge FoU beskriver verksamhetens
karaktär. Vid Blekinge FoU intervjuades sammanlagt åtta personer under
februari-maj 1999, enhetens FoU-samordnare och administrativa chef Mårten
Wirén samt sju medarbetare. I jämförelse med flera andra FoU-enheter i mitt
urval var situationen vid Blekinge FoU ”stabil” i den meningen att
organisationen var på plats sedan många år tillbaka och inga förändringar stod
för dörren som skapade osäkerheter beträffande den närmaste framtiden.

 Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
 Blekinge FoU-enhets historia sträcker sig tillbaka till 1986. Vid den tiden
inrättade landstinget en utvecklingsenhet i Olofström med uppgiften att stödja
utvecklingen inom hemsjukvården. Istället för att bygga ut sjukhem för äldre
utgjorde Olofström ett försöksområde där man med statliga pengar sökte
utveckla former för vård i hemmet. En utvecklingsenhet inrättades med medel
från Spri och Socialstyrelsen med uppgiften att stödja detta utvecklingsarbete.
Parallellt med landstingets utvecklingsarbete drev Olofströms kommun projekt
för alkoholmissbrukare där man upptäckte att människor som upptog sjukplatser
också hade alkoholproblem. Det var svårt att skilja de olika huvudmännens
ansvarsområden åt och så inleddes ett samarbete mellan landstinget och
Olofströms kommun. Landstinget tog därefter initiativ till ett utvidgat samarbete
med samtliga fem blekingekommuner, Olofström, Sölvesborg, Karlshamn,
Ronneby och Karlskrona, när man ville fortsätta utbyggnaden av primärvård och
hemsjukvård och integrera denna med kommunernas hemtjänst. Av
kommunikationsskäl flyttade utvecklingsenheten till Karlshamn 1988. På så vis
utvecklades enheten till en gemensam enhet för landstingets primärvård och
kommunernas socialtjänst som senare antog namnet Blekinge FoU-enhet.

 Att enheten inrättades vid landstinget kan förstås mot bakgrund av att
landstinget var den drivande kraften. 1995/96, i en tid då högskolan inte var
särskilt utbyggd och länet efterfrågade FoU-insatser, fanns långt framskridna
planer på att ombilda enheten till bolag. Man ville bredda basen, göra enheten till
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ett bredare regionalt FoU-centrum och istället för en politikerstyrelse inrätta en
”kompetensstyrelse”. Det fanns också ett alternativt förslag till stiftelsebildning
med i bilden. Intresset försvann efter att några skandaler i kommunala bolag
uppmärksammats, bolagsbildningen blev mindre intressant och stiftelsebild-
ningen innebar att huvudmännen skulle lämna ifrån sig inflytande, något man
inte var beredd att göra.

 Organisationen innebär att Blekinge FoU lyder under en styrelse av politiker
från kommunerna och landstinget. Verksamheten har fram till 1998 reglerats
genom treårsavtal mellan huvudmännen och därefter genom ett avtal som löper
tills vidare. Styrelsen lägger upp ramarna för verksamheten och fastställer
programmet. Wirén menar dock att programmet är ”oerhört löst” och i praktiken
har styrelsen varit välvillig och tillåtande till det som man från FoU-enhetens
sida tagit initiativ till. Wirén menar att det har varit en förutsättning för att FoU-
enheten ska fungera. Till enheten finns en referensgrupp som möts tre gånger om
året där tjänstemän från landstinget och kommunerna samt försäkringskassan
ingår. Referensgruppen har inte något egentligt inflytande över verksamheten
men där sitter ”kompetensen”, de som kan verksamheterna enligt Wirén.

 Sammanträdena är bara formaliteter, det är de informella mötena som är viktiga... dit kan vi
gå för att hämta stöd och ställa frågor, de har inget inflytande över vår verksamhet utan vi
går till dom och ber om hjälp och råd... Och vi känner ju alla, så har vi frågor som rör
socialtjänsten, då ringer vi upp den som är berörd. Det är de informella kontakterna som är
poängen.

 Årsomslutningen ligger på ca 8 miljoner kronor varav huvudmännen går in med
ett basanslag på sammanlagt 3 miljoner och därtill kommer externfinansierade
projekt och ett antal uppdrag även utanför länet som återspeglar en förändring
under senare år där enheten fått ett växande arbetsfält utanför Blekinge.
Basanslaget innebär för de fast anställda att man är anslagsfinansierad till 60
procent och har ett 40 procentigt intäktskrav på sig. Inom de 60 procent ska FoU-
enhetens medarbetare stå till förfogande för handledning och kontakter med länet
och utföra enskilda FoU-uppdrag som följer med huvudmännens anslag.
Kostnadsprincipen innebär att uppdrag som berör alla huvudmännen ingår i de
60 procent och FoU-enhetens basåtagande, t.ex. en utvärdering av psykiatri-
reformen. Däremot får en enskild kommun som önskar få ett uppdrag utfört
betala.

 Lokalmässigt finns Blekinge FoU i landstingets fastigheter i Karlshamn.
Verksamheten leds av en administrativ FoU-samordnare, Mårten Wirén,
socionom med personalchefsbakgrund från landstinget. Wirén tillträdde 1996,
dessförinnan hade enheten en disputerad forskare i socialt arbete som
föreståndare. Utöver FoU-samordnaren och två kanslitjänster består Blekinge
FoU av sex medarbetare, så kallade temaledare; två disputerade allmänläkare, tre
sjuksköterskor varav en disputerad och en doktorand, samt en socionom.
Kompetenser i medicin och i vård och omsorg har kommit att dominera de
senaste åren då medarbetare med kompetens inom socialt arbete slutat. För att
täcka ett behov av handledning inom socialt arbete köper man in en disputerad
forskare från socialhögskolan i Lund en dag varannan månad. Vid tidpunkten för
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denna studie fanns i olika projekt ytterligare fyra medarbetare med olika
yrkesbakgrunder vid enheten, varav en fil mag/doktorand.

 Personalpolicyn innebär ”i princip” krav på forskarutbildning. Man behöver
dock inte nödvändigtvis vara disputerad. Andra kvaliteter spelar också roll, man
behöver inte ha disputerat för att vara en duktig handledare för praktiker menar
Wirén. Den senaste anställde är disputerad och i annonsen sökte man efter en
”forskare med praktikerintresse”. Om Wirén hade pengar för en nyanställning
skulle han vilja anställa en statistiker till enheten för att tillgodose ett behov av
kompetens som temaledarna uttryckt. Wirén skulle också kunna tänka sig
anställa en kulturgeograf för att därmed kunna bredda verksamheten vid enheten
till att omfatta studier om kulturella skillnaders betydelse för hälsovariationer
inom länet.

 Verksamhetens mål och inriktning
• att utveckla vård- och serviceorganisationerna och deras samverkan

• att bidra till metodutveckling i socialtjänst och primärvård

• att främja verksamhetsutveckling inom socialtjänst, primärvård och psykiatri

• att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom övrig hälso- och
sjukvård samt näraliggande områden som styrelsen bestämmer

Dessa satser utgör målsättningen så som den uttalas i det senaste avtalets
formuleringar mellan huvudmännen, landstinget och kommunerna. Inriktningen
mot socialtjänst och primärvård har legat fast sedan enhetens bildande med idén
att Blekinge FoU ska utgöra ett slags sammanlänkande funktion mellan
huvudmännen. ”Vi ska kunna vara hemma överallt, röra oss i vårt eget hus.” När
man gick in i den senaste avtalsperioden tillkom en inriktning mot psykiatrin.
Primärvården och psykiatrin har en gemensam organisation i landstinget och det
var rimligt att det återspeglades i FoU-enheten. Med tillägget följde dock inga
extra resurser, ekonomi eller kompetens.

Till Blekinge FoU:s verksamhetsidé hör att man försöker fånga upp
intresserade medarbetare inom kommunerna och landstinget och rekrytera dem
till projekt. ”Vi försöker alltid ha med någon praktiskt verksam”. Wirén kopplar
detta till idén om samverkan mellan teori och praktik och att praktiker efter en
projektperiod vid Blekinge FoU återvänder till sin ordinarie tjänst och
verksamhet. På så sätt underlättas implementering av resultat och
erfarenhetsspridning. Samtidigt rapporterar Wirén om tilltagande svårigheter för
anställda att få ledigt för projektuppdrag på grund av att situationen inom
landsting och kommunala verksamheter är ansträngd. Blekinge FoU:s uppgift är
att vara till nytta för de praktiskt verksamma och att fungera som en brygga
mellan teori och praktik, ”att fungera som en mötesplats bildligt och bokstavligt”
enligt Wirén. Många ringer och kontaktar Blekinge FoU i olika frågor och Wirén
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ser detta som en viktig bas för enhetens verksamhet, att man ska fånga upp
praktikernas önskemål.

Verksamheten vid Blekinge FoU är indelad i sex temaområden; primärvård,
äldreomsorg, omvårdnad/äldrevård, socialt arbete, audit (självgranskning med
egenvärdering), Cefus (centrum för utvärderingsstudier). Till varje tema hör en
ansvarig temaledare. Samtidigt som temaområdena kan relateras till enhetens
övergripande mål och inriktning framhåller Wirén att de också är ett uttryck för
medarbetares kompetens och intressen. Om t ex audittemats tillkomst säger
Wirén ”Därutöver har audit kommit till, för där såg man behovet av
kvalitetsutveckling, man hittade ett instrument. Och där beror det mycket på Eva
Lenas ambitioner och intresse, hon fastnade för det här. Vi har skapat audit-temat
runt det intresset”. Det senast tillkomna temat utgör Cefus, centrum för
utvärderingsstudier till följd av en administrativ överflyttning. Det motsvaras av
ett samarbetsavtal landstinget har med försäkringskassan i Blekinge. Cefus består
av två personer, en landstingsanställd och en försäkringskasseanställd. Cefus har
sina kontorslokaler på försäkringskassan och den landstingsanställde har kommit
att ingå i Blekinge FoU:s organisation.

Aktuella projekt våren 1999
21 projekt samt minst lika många till
Blekinge FoU-enhet uppvisar ett stort antal projekt varav 21 projekt blivit
föremål för projektintervjuer. Min tid räckte inte till att gå igenom samtliga
projekt. Detta fick till följd att temaledarna och projekten under primär-
vårdstemat ej blev föremål för intervjuer, kommentarerna kring primärvårds-
projekten nedan baseras på uppgifter från Wirén och verksamhetsberättelsen för
1998. Därtill har Blekinge FoU ett antal aktiviteter och projektuppdrag externt
utanför Blekinge län som ej blivit föremål för projektintervjuer.

Sex projekt inom äldreomsorg och omvårdnad
Tema äldreomsorg och tema omvårdnad/äldrevård ligger nära varandra och de
båda temaledarna samarbetar i flera projekt, därför behandlas de sex aktuella
projekten tillsammans i denna redovisning. Två av dem handlar om att utveckla
instrument för att följa upp verksamheten inom äldreomsorgen, det ena om att
mäta vårdtyngd och arbetsbelastning hos personalen och det andra om att
kvalitetssäkra och följa upp biståndsbeslut där frågan är om vårdtagaren får det
man har beslutat om. Ett projekt har beteckningen ”vetenskapsbaserat stöd i
förändringen av ett äldreomsorgsdistrikt” där FoU-enheten gjort en inventering
av personalsituation och den äldre befolkningens vårdbehov i ett distrikt i
Karlshamn som resulterat i ett förslag till utbildning för arbetsledare. Ett projekt
har beteckningen ”Karlshamnsmetoden för utveckling av vårdmöten i särskilda
boendeformer” där vårdbiträden får handledning. FoU-enheten har hjälpt
kommunen med projektets uppläggning och design, projektansökan och därtill
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utvärderar man projektet. Två projekt är utvärderingsuppdrag, ett där man
utvärderar en delaspekt i ett länsövergripande projekt om samordnad datorisering
inom vården och ett uppdrag är en uppföljning av psykiatrireformen i Blekinge.

Två projekt inom socialt arbete
Under temat socialt arbete redovisar Blekinge FoU två projekt. Det ena projektet
utgör ett länsövergripande fortbildningsprojekt med 10 ”FQ-grupper” inom
kommunernas socialtjänster. ”FQ” står för fortbildning och kvalitet och handlar
om en modell, ”ett instrument för kontinuerlig kompetensutveckling”, som
utvecklats av allmänläkare inom primärvården och som med socialstyrelsemedel
prövas inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I en FQ-grupp möts man
i yrkesgrupper kring teman och problematiska fall i yrkesutövningen, som man
belyser genom deltagarnas samlade kunskaper och vid behov med inbjudna
experter. Det andra projektet är ett trekommunersutbyte mellan Karlshamn,
Kalmar och Oskarshamn, ”samverkan för barnets bästa”, i syfte att stärka
myndigheternas förebyggande arbete med barn, ungdom och unga familjer. I
respektive kommun bedrivs olika verksamheter som i projektet blir föremål för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte i bland annat kollegiegranskningens form.

Fyra auditprojekt inom Karlhamns kommun
På uppdrag av en samverkansgrupp inom primärvården har Blekinge FoU
introducerat och utvecklat auditmetoden inom primärvården och som ett led i
detta etablerat ett samarbete med allmänmedicinskt centrum i Helsingborg.
”Audit” är en engelsk benämning på en metod för kvalitetsutveckling och
översätts vid Blekinge FoU till ”självgranskning med egenvärdering”. Metoden
kommer från den medicinska världen, medical audit. ”Auditinstrumentet är
lämpligt att använda i verksamheter där enskilda medarbetare ofta arbetar
ensamma i kontakterna med patienter eller vårdtagare, och där det är ovanligt
med feed-back från kollegor. Medarbetaren ges möjlighet att enkelt och praktiskt
se sig själv och sitt eget arbete i ett större sammanhang” säger den ansvarige
temaledaren. En auditcykel genomgår följande faser. En yrkesgrupp fastställer ett
angeläget tema/problemområde som återfinns inom den gemensamma
yrkespraktiken. Till detta utvecklas ett schema med ett antal variabler som
speglar problemet ur olika aspekter och man fastställer mål som ska gälla för
verksamhet inom området. Efter testningar och justeringar av schemat genomförs
datainsamlingar vid respektive deltagares yrkespraktik som sedan registreras,
sammanställs och bearbetas. Därpå följer uppföljningar där den enskilde kan
jämföra sig själv och sin egen praktik med hela gruppens resultat och mot
uppställda mål. Enligt Blekinge FoU:s verksamhetsrapport 1998 har 14 audit-
projekt genomförts inom primärvården med grupper av läkare, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I fyra audit-projekt prövas metoden inom
kommunal verksamhet i Karlshamns kommun som handlar om inkontinensvård
(undersköterskor/vårdbiträdena), biståndsbedömning (biståndshandläggare),
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mötet med klienten (socialbidragshandläggare) och aktiviteters tidsåtgång
(enhetsledare).

Nio projekt inom Cefus
Inom temat Cefus, centrum för utvärderingsstudier bedriver man en egen
självständig verksamhet. Cefus redovisar nio projekt som huvudsakligen innebär
om att man utvärderar s k dagmarprojekt dvs. rehabiliterings- och samverkans-
projekt mellan landsting och försäkringskassa. Från Cefus görs statistiksam-
manställningar och utvärderingar i form av återrapportering till uppdragsgivare
och man ger utbildning och metodstöd till projekten avseende utvärderings-, etik-
och samverkansfrågor.

Ett stort antal projekt inom primärvården
Under temat primärvård omnämns i verksamhetsberättelsen för 1998 tio projekt
som huvudsakligen gäller utvärdering och uppföljning av olika vård-
/behandlingsinsatser inom vården och studier av särskilda diagnoser och
patientgrupper. Därutöver förekommer som ovan redovisats ett antal audit-
projekt med olika yrkesgrupper inom primärvården. Ett samarbete med Litauen
redovisas omfattande sex medicinska vård- och behandlingsinriktade projekt.
Utbytet med Litauen innebär konferenser, handledning och metodstöd från
Blekinge FoU till projekt i Litauen. Det projekt som ägnas mest utrymme under
primärvårdstemat i verksamhetsrapporten benämns fästingburna infektioner och
presenteras som ett flerårigt forskningsprojekt involverande ett tiotal
forskarstuderande och smittskydds-/infektionsläkare i Sydsverige. Syftet är att
kartlägga förekomst, smittvägar och den kliniska sjukdomsbilden av fästing-
överförda infektioner i avsikt att utveckla diagnostik och behandling. Projektet
har resulterat i vetenskapliga publikationer och FoU-samordnaren benämner
detta som ett exempel på ”ett riktigt forskningsprojekt” där temaledaren håller på
att bli en auktoritet inom området.

Ytterligare ett antal projekt
Utöver den ovanstående projektpresentationen medverkar Blekinge FoU i en
longitudinell studie som leds av Högskolan i Blekinge om äldre i Blekinge och
deras hälsa. Temaledarna inom äldreomsorg och omvårdnad/äldrevård har på
kommunförbundets uppdrag tagit fram ett förslag till arbetsledarutbildning inom
äldreomsorgen, en vård- och omsorgsutbildning på 80p som eventuellt kan
komma att ges som en uppdragsutbildning från Högskolan i Blekinge. Blekinge
FoU planerar med Socialhögskolan i Lund att ge 10p-utbildning i utvärdering för
handläggare inom kommuner och landsting med planerad start under våren 1999
förlagd till Blekinge FoU. Poänggrundande kurser och utbildningar i samarbete
med universitet/högskola har i övrigt förekommit sporadiskt vid Blekinge FoU.
Därtill redovisar man vid Blekinge FoU ett flertal uppdrag och åtaganden utanför
länet. Dessa handlar i stor utsträckning om handledning åt olika personalgrupper
inom primärvård och äldreomsorg och i metoder som audit. Man åtar sig externa
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utvärderingsuppdrag man har givit konsultstöd vid planering av FoU-enheter på
andra håll i landet och man har avtal med kommuner och landsting om FoU-
samverkan. Som exempel kan omnämnas att Blekinge FoU haft ett
samarbetsavtal med kommunförbundet Kalmar kring etablering av en FoU-enhet
till vilken sedermera medarbetare från Blekinge FoU gått.

Karaktärsprojekt
Som exempel på projekt som på ett bra sätt illustrerar enhetens profil omnämner
Wiren ett projekt under äldreomsorgstemat, boken om demenssjuksköterskor och
ett projekt inom omvårdnadstemat, instrument för mätning av arbetsbelastning.
Det första projektet, ”boken om demenssjuksköterskor” innebär att två forskare
vid FoU-enheten skrivit en bok i samverkan med demenssjuksköterskor.
Forskarna har samlat in en mängd data om demenssjuksköterskorna och deras
verksamhet. Man har sedan ”fungerat som redaktör, som lagledare och som
utvecklare, att höja det här till en nivå så att det blir intressant för andra”. Detta
arbete har i sin tur lett till att kommunerna satsat på demenssjuksköterskor och
Blekinge är enligt Wirén det enda länet i landet som har demenssjuksköterskor i
varje kommun. Utöver själva boken har projektet resulterat i konferenser och
bildandet av ett nationellt nätverk för demenssjuksköterskor. Det andra projektet,
instrument för mätning av arbetsbelastning och vårdtyngd inom äldreomsorgen,
går ut på att utveckla ett hanterbart instrument för praktiker som kan tydliggöra
vilka behov av personalinsatser man har i verksamheten. Wirén omnämner detta
projekt för att det illustrerar enhetens samverkan med praktiker, ”det är
någonting som de praktiskt verksamma genast ser vitsen med och har nytta av.”

När det gäller projekt som illustrerar problem och svårigheter omnämner
Wirén en studie av medicinskt färdigbehandlade patienter. Där valde man från
FoU-enhetens sida att inte gå ut med fynden man gjort i studien. Studien visade
att landstinget skrev ut patienterna för tidigt, att de inte var riktigt
färdigbehandlade och därtill framkom att landstinget i olika sammanhang givit
oriktiga och vilseledande uppgifter om antalet inneliggande patienter. Wirén
menar att om FoU-enheten gått ut med rapporten innehållande dessa uppgifter
hade det försvårat relationerna mellan kommunerna och landstinget. ”Då hade
kommunerna plötsligt fått en pamflett i sin hand, ´se, ni spelar fel, ni
manipulerar´. Vi sa då att vi ger inte ut rapporten... Vi märkte att det här var
mycket mycket känsligt”.

Summerande kommentarer
Blekinge FoU – en regional FoU-enhet som blivit stilbildande
Blekinge FoU är en etablerad enhet med en elvaårig verksamhetshistoria med
landstinget och blekingekommunerna som huvudmän. Med tanke på enhetens
läns- och sektorsövergripande karaktär kan man snarast tala om en regional FoU-
enhet. Blekinge FoU ägnar sig dock inte enbart åt primärvården, socialtjänsten
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och psykiatrin inom det egna länet utan man har tecknat avtal och även åtagit sig
ett växande antal uppdrag utanför länet. Detta förklaras bland annat av
finansieringsskäl. Man kan också se det så att det finns en kompetens och en
inriktning vid FoU-enheten som väcker intresse på andra håll i landet. Blekinge
FoU tycks också genom sin profil och texter kring ”praktikens FoU”, inte minst
genom sin förre föreståndare Peter Westlund, kommit att bli stilbildande för ett
tänkande kring FoU i termer av ”i praktikens tjänst”.

Vad är objektet för Blekinge FoUs verksamhet?
Nyckelorden i Blekinge FoU:s målskrivning är samverkan, metodutveckling och
verksamhetsutveckling inom primärvårdens, socialtjänstens och psykiatrins verk-
samhetsområde. Om man går till de faktiskt bedrivna projekten, vad blir svaret
då? Psykiatrin begränsas till ett enskilt utvärderingsprojekt. Inom äldreomsorg
och äldrevårdstemat ligger fokus på biståndsbeslut/-prövningsfrågor, instrument
för att mäta arbetsbelastning och vårdtyngd, inventering av vårdbehov och
personals attityder till äldre bland annat. Inom socialtjänsten handlar det om
fortbildning och yrkesrollen för socialarbetare inom individ- och
familjeomsorgen och om myndighetssamverkan kring förebyggande barn och
ungdomsarbete. Audittemat innebär i sin tillämpning att olika verksamhetsfrågor
inom anställdas yrkespraktik hamnar i fokus. Cefus objekt är primärt utvärdering
och uppföljning av samverkan mellan landsting och försäkringskassan kring
rehabiliteringsprojekt och inom primärvården handlar projekten till stor del om
studier och uppföljningar av diagnoser och behandlingsinsatser inom vården.
Sammantaget behandlar flertalet av projekten frågor som ligger ”nära”
huvudmännens kärnverksamheter.

Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
Den ”interna” organiseringen bygger på en fast grundbemanning av temaledare
med en blandning av yrkesutbildning och medicinsk och samhällsvetenskaplig
forskningskompetens under en administrativ FoU-samordnare. Blekinge FoU
utgör på så sätt en mångdisciplinär miljö samtidigt som denna studie visar på en
obalans till följd av senare års personalförändringar. En effekt av den ”blandade”
kompetensmiljön tycks vara att man hämtar arbetsmodeller från medicinens
värld för tillämpning inom kommunala verksamhetsområden. ”Externt”,
gentemot högskolor och universitet, kan man konstatera att Blekinge FoU
framträder som en relativt självständig organisation där samarbete och kontakter
begränsas till enskilda projekt och personer. Blekinge FoU vill se sig själv som
en mötesplats mellan forskare-praktiker, teori-praktik. En grundläggande idé i
FoU-verksamheten är att man vill dra in praktiker, anställda inom kommun och
landsting, i FoU-verksamheten. Hur stämmer det med den faktiska
projektbilden? Från projekt till projekt ser det olika ut. Flertalet av projekten har
en ”verksamhetsnära” karaktär där man redovisar processer med olika former av
deltagande och samspel mellan forskare och praktiker. Detta blir tydligt i projekt
som uttryckligen syftar till att ta fram ”instrument” som ska användas av
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praktiker. Ibland handlar det mer om ett samspel mellan praktiker under
temaledares ledning. Temat audit är en metod där anställda ägnar sig åt
egenvärdering och självgranskning av sin yrkesutövning och FQ-grupper har
liknande drag i den meningen att det är en strukturerad metod som bygger på att
deltagarnas kunskaper och erfarenheter systematiskt tas tillvara i problemlösning
och kompetensutveckling.

Vilka problem löser man?
Blekinge FoU framträder med en inriktning på att lösa olika former av problem
inom huvudmännens verksamhetsområden som är nära förknippade med
anställdas yrkesutövning och ett organisations- och professionsperspektiv.
Blekinge FoU talar om sig själva i termer av ”i praktikens tjänst” och man har
som en konsekvens av detta också medvetet valt att i sin textproduktion skriva
för praktiker framför att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter. Blekinge FoU
redovisar en omfattande projektverksamhet, och hur framgångsrikt varje enskilt
projekt är när det gäller att lösa sina respektive problem ger sig denna FoU-studie
inte ut för att besvara.

Efterord från Mårten Wirén 000420
FoU-enheten har under senaste året fått en allt större roll för rekryteringen av
personal, främst allmänläkare och socionomer. Dessa personalkategorier, som
det råder konkurrens om ur arbetsgivarsynvinkel, erbjuds en form av
kombinationstjänster med 80 procent verksamhetsförlagd arbetsinsats och 20
procent egen forskning. I praktiken avsätter dessa nyrekryterade en dag per vecka
åt FoU-arbete förlagd till Blekinge FoU-enhet. Där disponerar de tillgängliga
stödresurser och erbjuds även kontinuerlig FoU-handledning.

Kombinationstjänsterna har givit omedelbart resultat och underlättat
rekryteringen av nya medarbetare. Dessutom tillför dessa praktiskt verksamma
kunskap och erfarenhet till FoU-enhetens reguljära verksamhet. Så kan teori och
praktik integreras.

Blekinge FoU-enhet har etablerats som Blekinge praktikcentrum för
socionomkandidater. Dessa erbjuds möjlighet till fördjupning, systematiserad
reflektion och eftertanke under en dag per vecka under praktikperioden. De ingår
då som naturliga medarbetare i FoU-enhetens ordinarie verksamhet, deltar i
möten och seminarier och får därigenom även tvärvetenskapliga impulser.

På senare år har FoU-enhetens insatser i allt större utsträckning tagits i
anspråk för reguljära utvärderingsinsatser, ofta i EU-finansierade projekt. Dessa
utvärderingar får gärna karaktären av konsultinsatser och löper parallellt med
övrig FoU-verksamhet. Ur praktikersynvinkel är nyttan av sådana konsultinsatser
inte given. Snarare tillgodoser den arbetsgivarens/ huvudmannens behov, primärt
sett. För dessa uppgifter anlitar därför FoU-enheten några nyligen pensionerade
chefer med mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet i kommuner och
landsting. Utöver sin avtalade insats fungerar dessa som mentorer åt FoU-
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enhetens personal men även åt yngre, praktiskt verksamma kolleger i kommun
och landsting. Så kan FoU-enheten även fungera som generationsbrygga såväl
personligt som verksamhetsmässigt.
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Wigforssinstitutet

Jag ser det närmast som en självklarhet att Wigforssinstitutets substans består mer i
verksamhet och idé än i någon sorts formell organisation. Och jag tror att den kärnan
kommer att finnas kvar och vara attraktiv att behålla och utveckla

Wigforssinstitutet (WI) har utvecklats från en utvärderingsenhet inom Kommun-
förbundet Halland 1988 till en enhet inom Högskolan i Halmstad. WI har på så
sätt initierats och vuxit fram utanför högskolan och övergått till en
centrumbildning inom högskolan. Under våren 1999 intervjuades Ove Svensson,
föreståndare sedan WI:s tillkomst, samt nio medarbetare. Vid tidpunkten för
denna studie stod högskolan inför en organisationsförändring. Högskolan skulle
omorganiseras i fyra sektioner i syfte att knyta forskningen och utbildningen vid
högskolan närmare varandra, ett förslag som skulle träda i kraft från och med år
2000. Centrumbildningarna inom högskolan skulle därmed upplösas som
självständiga organisatoriska enheter. Vad detta skulle komma att betyda för WI
var oklart. Ovanstående citat är en reflektion från Svensson i anslutning till detta.
Till kommande förändringar hörde även att Svensson själv anmält att han avsåg
sluta som föreståndare till årsskiftet för att istället ägna sig åt sin egen
forskarutbildning.

Tillkomst, organisation, ekonomi och personal
WI:s historia kan spåras tillbaka till senare delen av 1980-talet och två
förhållanden som i tiden samspelade. För det första bedrevs ett antal projekt
inom missbruksområdet i de sex hallandskommunerna. Det var rädslan för
spridning av HIV och aids som satte sin prägel på missbruksarbetet. När dessa
verksamheter skulle utvärderas inrättades med hjälp av socialstyrelsemedel en
enhet för utvärdering vid kommunförbundet och Svensson, som då arbetade
inom socialtjänsten i Halmstad, knöts till denna enhet. Det andra förhållandet
som spelade roll var kommunernas övertagande av landstingets särskilda
omsorgsverksamheter för utvecklingsstörda. Hallandskommunerna var bland de
första i landet att ta över den landstingsdrivna verksamheten. I anslutning till
detta avsatte Kommunförbundet Halland medel för utvärdering och uppföljning
och en tidigare kollega till Svensson knöts till enheten för detta uppdrag.

Enheten för utvärdering vid Kommunförbundet Halland drevs inledningsvis
med hjälp av statliga socialstyrelsemedel och avsatta medel på
Kommunförbundet. Efterhand vidgades verksamheten genom nya projekt och
uppdrag från enskilda kommuner och samarbetsprojekt med forskningsmiljöer
som t ex Centrum för handikappforskning vid Uppsala universitet. Under början
på 1990-talet började högskolan expandera under ledning av en nytillträdd rektor
där en ökad satsning på forskning ingick. Kontakter mellan WI och Högskolan
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resulterade i att Kommunförbundets enhet inrättades som ett Centrum för
Missbruksprevention vid Högskolan i Halmstad 1992. Samtidigt som den
vetenskapliga inriktningen betonades var tanken att enheten skulle utgöra en länk
mellan forskningen på högskolan och praktiker på verksamhetsfältet. 1995
ändrades beteckningen till Wigforssinstitutet med tillägget ”för välfärdsforsk-
ning” med motivet att verksamheten hade utvecklats till att omfatta mer än
enbart missbruksforskning.

Enligt Svensson fanns det inte från början någon uttalad riktlinje att
Kommunförbundets enhet skulle in i högskolans organisation. Idén om en
kommungemensam FoU-enhet med kommunal anslagsfinansiering har varit uppe
och prövats i diskussioner, bland annat i samband med att Socialstyrelsen 1996
utsåg WI till ett regionalt ”resurscentrum” för socialtjänsten. Länet har dock
upplevts alltför splittrat för att kunna enas kring en sådan konstruktion. I den
senaste verksamhetsplanen säger man att ”den mera formellt förankrade
samverkan med socialtjänstens ledningsorgan i länets kommuner har i stort sett
upphört… Sker någon samverkan äger den rum inom enskilda projekt”. Samfällt
har omständigheterna lett till att en statlig huvudman har setts som den enda
långsiktiga lösningen på enhetens överlevnad enligt Svensson.

Organisatoriskt utgör WI en centrumbildning vid institutionen för samhälls-
och beteendevetenskap. Verksamheten samordnas genom ett kansli bestående av
en föreståndare, Ove Svensson, fil mag och doktorand i sociologi, som jämte en
kanslist på deltid sköter administrativa uppgifter. Några särskilda styrningsorgan
eller referensgrupper finns inte till WI, föreståndaren ingår i institutionsstyrelsen
och i en chefsgrupp vid högskolan. Ekonomiskt omsluter WI för 1999 ca två
miljoner kronor varav 0,5 miljoner utgör ett anslag från högskolan och resterande
kommer i lika proportioner genom projektmedel från EU, uppdrag från
kommuner/landsting och medel via statliga myndigheter och forskningsfonder.
När det gäller WI går sålunda varken kommuner, landsting eller andra externa
aktörer in med någon anslagsfinansiering.

Svensson beskriver WI som en nätverksorganisation. Personalpolicyn vid WI
innebär att det i princip är upp till varje enskild forskare vid högskolan att
inräkna sig och projekt man bedriver under WI:s paraply. Personalmässigt
omnämns fjorton personer tillhörande WI, alla bedrev dock inte projekt vid
tidpunkten för denna FoU-studie. Av de fjorton är fyra disputerade, sex
doktorander, tre har fil mag och en person bedriver fil kand-studier och de
representerar sammantaget en bred samhälls- och beteendevetenskaplig
kompetens från olika institutioner vid högskolan. Från tid till annan ingår
ytterligare personer vid WI, praktiker från fältet, som under vissa tidsperioder
vistas vid WI och på så sätt erhåller handledning och stöd i anslutning till olika
projekt man bedriver. WI erbjuder inte några fasta forskartjänster utan man delar
sin tid mellan undervisning på högskolan och projekt. För att komma ifråga för
en anställning vid WI bör man ha en akademisk examen på magisternivå, eller
”en stark fil. kand.” enligt Svensson.
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Verksamhetens mål och inriktning
I en informationsbroschyr presenteras ”Wigforssinstitutet för välfärdsforskning
vid Högskolan i Halmstad” med tillägget ”Forskning om välfärd med särskild
inriktning mot utsatta grupper”. Där anges enhetens huvuduppgifter till följande

• Bedriva forskning kring välfärdsfrågor

• Forskningsanknyta utbildningarna

• Medverka till utveckling av regionen.

 Svensson talar om WI:s uppgift att utgöra en brygga mellan det omgivande
samhället och högskolan och dess forskningsmiljö och inkluderar i detta även
studenterna vid högskolans utbildningar. För det första ska WI utgöra en
samlingspunkt för forskare med olika kompetenser inom högskolan, en miljö för
teori- och kunskapsutveckling för disputerade forskare och doktorander med
uppgiften att också sprida forskningsresultat. Svensson hänvisar till en
omfattande försäljning av enskilda rapporter vid WI som väckt efterfrågan och
intresse. För det andra har WI en uppgift att vara öppet för yrkesverksamma som
vill delta i institutets miljö. Anställda ute i kommuner ska erbjudas en relation till
WI och med stöd därifrån kunna bedriva projekt. För det tredje har WI också en
uppgift gentemot studerande vid högskolan. WI vill medverka till att forskning
och grundutbildning knyts närmare varandra. Studenter ska ges möjligheter att
inom olika kurser komma i kontakt med yrkesverksamma på fältet, genomföra
fältstudier och studentbaserade utvecklingsprojekt.

 I verksamhetsplanen för 1998-2000 argumenterar man för en framtida
inriktning vid WI som koncentrerar sig på ett enskilt område, handi-
kapp/funktionshinder, där man under årens lopp utvecklat en kompetens. Projekt
med annan inriktning vid WI föreslås överföras till andra enheter inom
högskolan. Strategin är att utveckla en ”spetskompetens” och ligga långt fram
inom forskningsområdet handikapp/funktionshinder och därmed bli synlig och
vinna en legitimitet. 1999 betraktar man som något av ett mellanår till följd av
omorganisationen och anger en nystart år 2000 med ambitioner att etablera nya
utbildningsprogram vid högskolan med inriktning på sociologi och socialt
utvecklingsarbete respektive ett europeiskt magisterprogram med inriktning på
funktionshinder.

 Aktuella projekt våren 1999
 21 projekt
 Vid tidpunkten för denna studie redovisar man vid Wigforssinstitutet 21 aktuella
pågående projekt. Med tanke på antalet projekt och det begränsade utrymmet för
denna framställning följer en ytterst summarisk redovisning där projekten är
grupperade under följande teman; funktionshinder/handikapp, arbetsmark-
nad/sysselsättning, missbruk och övrigt.
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 Under temat funktionshinder/handikapp återfinns de flesta projekten, 8 av 21.
Två doktoranders avhandlingsarbeten sätter sin prägel på detta tema och till detta
kommer fyra utvärderingsuppdrag från Halmstad kommun, landstinget Halland
och Varberg kommun rörande funktionshindrades position på arbetsmarknaden,
sysselsättningsprojekt, utbildningsinsatser samt samverkan socialtjänst-psykiatri.
Avhandlingsprojekten handlar om handikappreformen och utvecklingsstördas
situation respektive rörelsehinder och fysisk aktivitet. Dessa projekt, särskilt det
förstnämnda, baseras på tidigare genomförda projekt vid WI. Man redovisar
samarbeten med andra forskningsinstitutioner och ingår i nationella och
internationella forskarnätverk. Två av de åtta projekten innebär komparativa
studier på en nordisk och internationell nivå.

 Under temat arbetsmarknad/sysselsättning återfinns fem projekt. Fyra av dessa
utgör för WI:s del utvärderingsuppdrag som samtliga är kopplade till EU-projekt
där Halmstad ingår som en part. Projekten handlar om utbildnings- och
sysselsättningsinsatser för ungdomar och vuxna som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden till följd av ofullbordad skolgång, invandrarbakgrund och
språkproblem och ett projekt gäller stöd till hantverkares etablering på
marknaden. WI:s roll i projekten är primärt att vara utvärderare med
återrapportering till beställaren. I ett av projekten har man varit djupare
involverad från idéstadiet och projektansökan till genomförande och utvärdering.
Det femte projektet som inte är utvärdering går ut på att göra en teori- och
begreppsgenomgång med anknytning till turistnäring-arbetsmarknad.

 Under temat missbruk återfinns tre projekt varav två utgör doktoranders
avhandlingsprojekt med fokus på barn till missbrukare och deras personlighets-
utveckling respektive implementering av ett behandlingsprogram inom
institutionsvården i Halmstad. Det förstnämnda projektet genomförs bland annat
i samarbete med psykiatriforskare i USA. Det andra projektet innebär att
doktoranden genomför sitt avhandlingsprojekt inom ramen för sin tjänst i
Halmstads kommun och sitter tidvis vid WI i anslutning till avhand-
lingsskrivandet. Det tredje projektet har en aktionsinriktad karaktär. Det är ett
lokalt utvecklingsarbete i ett bostadsområde i Halmstad där WI varit involverad
sedan tre år tillbaka. I samarbete med en lokal samverkansgrupp har en studie av
alkoholvanor genomförts och följts upp med drogförebyggande aktiviteter i
samverkan med ungdoms- och föräldragrupper. WI svarar också för insatser i
form av dokumentation och utvärdering av projektet.

 Övriga fem projekt ryms inte under ovanstående teman. Ett av dessa benämns
”community study-projektet”. Där har man efter sociologiska förebilder av lokal-
samhällesstudier byggt upp ett datamaterial på halmstadsbor med tanken att
upprepa studien med jämna tidsintervall. Avsikten är att följa
samhällsutvecklingen över tid och dess genomslag i Halmstad. Den inledande
surveyundersökningen genomfördes av studenter inom ramen för en metodkurs i
sociologi. I ett projekt driver förvaltningschefen för kultur och fritid i Laholms
kommun ett utvecklingsarbete med syftet att integrera kultur- och fritidsverk-
samheten i den egna kommunen. I anslutning till detta sitter förvaltningschefen
tidvis i WI:s lokaler. Två ”projekt” innebär att WI deltar i två europeiska nätverk
där man organiserar ett praktiskt erfarenhetsutbyte för ungdomar anställda inom
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ungdomsverksamheter. I ett projekt gör WI, med medel från Svenska
Kommunförbundets forskningsråd, ett slags självreflekterande beskrivning och
analys av sin egen verksamhet där man också låtit andra intressenter komma till
tals. Detta har med ett journaliststöd resulterat i en rapport ”Wigforssinstitutet – i
spänningsfältet mellan forskning och praktik” och ytterligare en rapport är under
utarbetande med den preliminära titeln ”Forskning som handelsvara”. Utöver
dessa projekt redovisar WI olika kurser som ges vid Halmstads Högskola och
som bygger på WI:s kompetens och medverkan. Kurser och uppdrags-
utbildningar ges i handikapp/funktionshinder, att arbeta med barn och unga med
handikapp, socialt arbete med inriktning mot missbruk. Till detta kommer
konferenser och seminarieverksamhet.

 Ett annat sätt att redovisa den ovanstående projektverksamheten är att säga
följande. WI uppvisar en bred uppsättning projekt från ett stort antal utvärde-
ringsuppdrag, 9 av 21 projekt där Halmstads kommun är den mest frekventa
samarbetsparten, till enskilda avhandlingsprojekt i olika långt framskridna stadier
och till undervisning och utbildning. Två av WI:s medarbetare återfinns bakom
16 av projekten. När det gäller akademiska samarbetsparter utöver enskilda
forskare vid Halmstad högskola presenterar man vid WI ett brett kontaktnät på
både nationell och internationell nivå.

 Karaktärsprojekt
 På frågan om exempel som på ett bra sätt illustrerar WI:s verksamhetsinriktning
och profil omnämner Svensson två projekt som tillika utgör två doktoranders
avhandlingsprojekt. Det ena projektet är en longitudinell studie av barn till
missbrukare som avviker från den traditionella forskningen inom området genom
sitt teorival med fokus på ett hälsobefrämjande perspektiv, ett resurstänkande.
Projektet har också en internationell förankring som gör det unikt enligt
Svensson. Det andra projektet handlar om forskning kring utvecklingsstördas
situation och utgör ett exempel på ett antal projekt vid WI som givit material till
ett avhandlingsarbete där ett flygfotoperspektiv med statistikinhämtning
kompletteras med kvalitativa intervjuer på individnivå. Projektet är väl förankrat
i närsamhället och hade inte varit möjligt att genomföra utan forskarens
bakgrund och kontaktytor inom verksamhetsfältet.

 Finns exempel på projekt som illustrerar problem och svårigheter vid WI?
Svensson omnämner ett projekt där Laholms kommun anlitade WI för en
organisationsöversyn av individ- och familjeomsorgen. Projektet fick ett abrupt
slut där kommunledningen avbröt samarbetet med WI. Genom uppdraget
hamnade WI i ett konfliktladdat fält mellan kommunledning å ena sidan och
personal i verksamheter å andra sidan. Enligt Svensson hade WI fått fria händer
att göra en förutsättningslös översyn, men i praktiken gällde inte det. Enligt
Svensson kom WI fram till en för ”besk” medicin som innebar att man hamnade
på kollisionskurs med de beslutande nivåerna i kommunen. Samtidigt är
Svensson nöjd att man tog konflikten fullt ut och inte föll till föga för de
politiska påtryckningarna. ”Så vi förlorade ett slag men vann ett krig. Mycket av
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det här att vi ändå är självständiga och gör en självständig bedömning, det är ju
att man inte faller till föga”.

 Säger man nej till uppdrag vid WI? Ja, vanligast är detta vid utvärderingsför-
frågningar. Det grundas på två skäl, dels kan projekt vara omöjliga att utvärdera
och dels kan det vara så att WI tycker att den frågande parten kan med lite råd-
och handledning själva genomföra utvärderingen.

 Summerande kommentarer
 Wigforssinstitutet – mer idé än formell organisation
 WI utgör en FoU-enhet som initierats och vuxit fram utanför högskolan och som
efterhand övergått till en centrumbildning inom högskolan utan kvarvarande
formella bindningar till vare sig kommunförbund eller andra aktörer i omvärlden.
Organisatoriskt är WI svår att urskilja från högskolan, det föreligger inga skarpa
gränser gentemot institutionen för samhälls- och beteendevetenskap och
föreståndaren använder själv beteckningen ”nätverksorganisation”. Det finns
inga särskilt utsedda lednings- eller referensgrupper till WI och personalpolitiken
innebär att ingen bedriver projekt på heltid vid WI, utan det normala är att
tjänsten delas med undervisning. WI tillämpar en ”öppen” personalpolicy som
innebär att det i princip är upp till enskilda forskare vid högskolan om man vill
placera projekt vid WI och därmed inräkna sig själv som medarbetare. Man
skulle också kunna säga att WI synes vara väl integrerad i högskolan. WI anger
tre huvuduppgifter, att bedriva forskning kring välfärdsfrågor, forskningsanknyta
utbildningarna och medverka till utveckling av regionen. Denna tredelning utgör
snarast en parallell formulering till högskolans uppgifter forskning, utbildning
och samverkan med samhället. Det sammantagna intrycket är att WI mer är en
idé som bärs upp av enskilda personer än en formell organisation.

 Vad är objektet för Wigforssinstitutets verksamhet?
 WI uppvisar en bred uppsättning projekt. Historiskt inleddes verksamheten med
ett intresse och fokus på missbruksfrågor och på funktionshinder och handikapp.
Den aktuella projektbilden innehåller flera teman och objekt; funktions-
hinder/handikapp, arbetsmarknad/sysselsättning och missbruk. Projekten om
handikapp och funktionshinder handlar om människors levnadsförhållanden och
integrering i samhället i olika avseenden. Projekten om arbetsmarknad/syssel-
sättning där WI kommer in i rollen som utvärderare rör ungdomar och
invandrares utanförskap och metodutveckling för integrering i arbetslivet.
Projekten om missbruk har ett fokus på barns personlighetsutveckling till miss-
brukare, metodutveckling i kommunal missbruksvård respektive förebyggande
metoder i ungdomsarbete. Därtill förekommer ett antal enskilda projekt med
fokus på förändringar i lokalsamhället respektive fritids- och kulturarbetets
organisering, europeiskt erfarenhetsutbyte för ungdomar och anställda med fokus
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på ungdomars situation i samhället och ett självreflekterande arbete kring WI:s
egen FoU-verksamhet och förhållandet forskning-praktik.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen?
 Det stora antalet utvärderingsuppdrag är i flertalet fall projekt med inbyggda
utvärderingskrav där WI kommer in i bilden som utvärderare och återrapporterar
till beställarna. Inom enskilda projekt har man vid WI bedrivit mer ”uthålliga”
studier kring teman, t ex funktionshinder och handikapptemat, som givit material
till en doktorands avhandlingsarbete och breddade forskarkontakter och
samarbeten. Genom denna uthållighet skulle man kunna tala om att enskilda
projekt karaktäriseras av en mer långsiktig kunskapsuppbyggnad. I några
enskilda projekt har WI gått in i mer aktionsinriktade och problemlösande
relationer till enskilda kommuner och verksamheter där man snarast deltagit som
medaktör. Man talar också om ”osynliga projekt” vid WI som innebär att man
från WI ger handledning till yrkesverksamma på fältet som i sin tur genomför
utvärderingar eller organiserar förändringsarbeten. Vid WI framhåller man
kopplingen mellan forskning och utbildning på högskolan som en central uppgift
där man organiserat enskilda kurser på ett sådant sätt att studenterna får kontakt
med yrkesverksamma och genomför fältstudier. Framtidsscenariot vid WI
handlar om att man vill utveckla det sistnämnda, att forskningsanknyta
utbildningar och koncentrera sig till fortsatt kunskapsuppbyggnad kring temat
funktionshinder och handikapp

 Ett annat svar på frågan hur kunskapsutvecklingen organiseras vid WI är att
det kretsar mycket kring i första hand ett par enskilda personer. Detta intryck
framträder i projektens personkonstellationer och förstärks genom WI:s
organisatoriska struktur som inte innehåller några formaliserade samarbets-
relationer med omvärlden och där WI internt inom högskolan är svår att särskilja
från institutionens och högskolans övriga verksamhet.

 Vilka problem löser man?
 WI har formulerat sina uppgifter så att de synes vara identiska med högskolans.
WI framträder i mycket som en integrerad enhet inom högskolan och en
resursförstärkning till högskolans uppgifter att bedriva forskning, utbildning och
samverkan med det omgivande samhället.

 Efterord från den tidigare föreståndaren Ove
Svensson 000413
 Detta efterord utgör ett referat av ett kortare telefonsamtal med Ove Svensson.
 Wigforssinstitutet upplöstes vid årsskiftet 2000. Det betyder att medarbetare och
projektverksamhet därefter återfinns inom sektionen ”Hälsa och Samhälle” vid
högskolan. Idén med ett särskilt institut som organiserar FoU-verksamheten finns
inte kvar längre. Vad som därmed händer i respektive projekt framöver har inte
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Ove Svensson överblick över. Det är en fråga som måste besvaras av respektive
projektledare.
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 Diskussion

 Den föregående presentationen av tio FoU-enheter är kortfattad och summarisk.
Ambitionen har varit att försöka fånga och återge tio olika FoU-enheter i sin
helhet, och det har gjorts på bekostnad av detaljer och ett djup kring enskilda
frågor och förhållanden. I detta avslutande analys- och diskussionsavsnitt är
avsikten att i någon mening råda bot på detta och ägna några enskilda frågor mer
uppmärksamhet. Utgångspunkten för denna FoU-studie angavs inledningsvis till
att ha en explorativ, utforskande karaktär och att söka förståelse för varför FoU-
enheter växer fram, vilka problem man söker lösa och hur kunskapsutvecklingen
organiseras vid enheterna. Det blir också den röda tråden i den fortsatta
diskussionen.

 Inledande reflektioner
 Föränderliga och svårfångade FoU-enheter
 FoU-studien har varit tids- och arbetskrävande på grund av FoU-enheternas
föränderliga karaktär, det har tagit tid att ”fånga in” och få grepp om FoU-
enheterna till följd av inaktuella beskrivningar och motsägelsefulla uppgifter.
Man kan säga att det har förelegat en ”drunkningsrisk” i ambitionen att få klarhet
kring enskilda förhållanden i projekt, förhållanden som samtidigt varit ytterst
tidsbundna och föränderliga. Några röster får illustrera problematiken.

 Organisationsformen här är inåt en nätverksrelation. Det innebär att det finns finansieringar
som inte löper genom vår verksamhet och det finns personer som är fria aktörer och som i
olika skeden kan vara med och inte med.

 Projektkatalogen du har fått är inte aktuell i den meningen att det är rubricerat på det sättet
längre. Nu försöker vi skapa programområden eller forskargrupper som innehåller olika
projekt. Vi döper om dom, ger dom en klarare inriktning... De diskussioner vi har nu är att vi
har skissat på ett antal sådana här forskargrupper och programområden... Det kommer att
utvecklas under hela våren och nu vet vi inte om det kommer att benämnas på det här sättet.
Om du talar med oss i augusti så kanske vi säger ”det blev inte så…”.

 Olikheter
 Ett första intryck från FoU-studien är att FoU-enheterna är olika, varje enhet har
sin egen tillkomsthistoria, man har olika huvudmän, organisatoriska, ekonomiska
och personella förutsättningar och policy. Några enheter leds av forskare i
betydelsen disputerade personer, andra av administratörer. Anställningspolicyn
varierar från krav på forskarkompetens till att man rekryterar ”mästare” från det
kommunala verksamhetsfältet, anställda med lång erfarenhet och
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kulturkompetens från verksamheten. Några enheter består av ett mindre kansli
varifrån FoU-verksamheten administreras och organiseras och samtliga
anställningar därutöver knyts till projektuppdrag. Andra arbetar med en mer eller
mindre fast anställd stab av medarbetare. Några FoU-enheter har en konstruktion
där man som anställd är anslagsfinansierad medan andra enheter bygger helt och
hållet på projektfinansiering. Några FoU-enheter har ledningsgrupper och
referensgrupper medan andra inte har det, och där lednings- och referensgrupper
förekommer har de olika sammansättningar och representerar smalare eller
bredare intressesfärer, kommuner och akademiska institutioner. FoU-enheterna
uppvisar en brokig bild av olika organisationslösningar som inte låter sig
redovisas på ett enkelt och överskådligt sätt.

 Slutsatsen av detta är att man kan inte på ett enkelt sätt dra enheterna över en
kam och behandla dem som en homogen grupp. Redan på ett ”benämnings-
stadium” infinner sig ett problem som anmäldes inledningsvis i denna rapport om
vad man ska kalla enheterna. Samtliga enheter ingår i Socialstyrelsens (1998)
studie och går där under beteckningen ”kunskapscentra inom kommunernas
socialtjänst” och jag själv talar om ”FoU-enheter med en inriktning mot socialt
arbete”. Ternhags beteckning håller inte vid en närmare prövning då den snävar
in verksamheten för mycket till att handla om socialtjänsten, vilket inte gäller
alla enheter, och min egen beteckning är också problematisk där beteckningen
socialt arbete inte är helt klargörande.

 Interna och externa respektive äldre och yngre enheter
 Utifrån olikheter kan man indela FoU-enheterna i större och mindre enheter, i
permanent verksamhet och försöksverksamhet, i sektorsinriktade enheter och
icke sektorsinriktade enheter. Man kan söka gruppera enheterna efter deras
personalpolitik och kompetenssammansättning osv. Här ska inledningsvis göras
en uppdelning i två grupper som är en begreppsmässig hjälp i den efterföljande
diskussionen.

 För det första kan man gruppera FoU-enheterna i ”interna” respektive
”externa” FoU-enheter. Med interna avses enheter som har en organisatorisk
hemvist inom högskola eller universitet och med externa avses enheter som har
en hemvist utanför dessa, vanligtvis hör man då hemma inom kommuner och
kommunförbund. Under kategorin interna enheter hamnar CFF, WI och FoU-
lektoratet i Örebro. När det gäller CFF och WI kan samtidigt konstateras att de
vuxit fram utanför det akademiska systemet och genomgått en utveckling som
lett till att man vid tidpunkten för FoU-studien utgjorde en enhet inom
högskolan. WI och CFF innehåller därvidlag intressanta efterord. Efter FoU-
studiens genomförande har WI som enhet upplösts och verksamheten har gått
upp i högskolans sektionsstruktur, man har inte längre ett särskilt institut som
organiserar FoU-verksamheten. CFF rapporterar om kulturklyftor i mötet med
universitetet där enheten inte passar in i universitetsvärlden och där CFF enligt
universitetet måste integreras i dess struktur och system med institutioner och
ämnesområden. Övriga enheter hamnar sålunda i kategorin externa enheter. FoU-
lektoratet i Örebro är att betrakta som ett specialfall i mitt urval då det i princip
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motsvaras av en tjänstekonstruktion och i den fortsatta framställningen skall
FoU-lektoratet betraktas som en på flera punkter inte riktigt likvärdig och
jämförbar enhet med övriga FoU-enheter.

 En annan uppdelning som kan göras är i äldre och yngre FoU-enheter. I
gruppen äldre vill jag placera in enheter som vuxit fram och etablerats under
1980-talet och början på 90-talet. Dessa är i kronologisk ordning Blekinge FoU,
WI, CFF och Mimer. Dessa framträder var och en med sin egen berättelse om
tillkomst och utveckling. I den yngre kategorin ingår följaktligen UFFE, FoU-
Södertörn, FoU-Kronoberg, FoU Skåne, SOFO-mitt och FoU-lektoratet i Örebro.
Samtliga FoU-enheter i urvalet har fått projektbidrag från Socialstyrelsen och
andra statliga organ som på olika sätt inneburit ett stöd till enheternas
verksamhet och därmed indirekt till deras etablering. Det som är specifikt för de
yngre enheterna, med undantag för FoU-lektoratet, är att samtliga fått
etableringsstöd från Socialstyrelsens program forskning och praktik. Enheterna
har föregåtts av utredningar och ansökan om ekonomiskt stöd till Socialstyrelsen
för etablering av en FoU-enhet. Man skulle alltså kunna se de yngre enheterna
som ett resultat av en framväxande statlig politik i mitten på 1990-talet som
innebär att man från central statlig nivå aktivt uppmuntrat och stöttat etablering
av FoU-enheter. Att Socialstyrelsen med sitt stöd varit en betydelsefull faktor är
tydligt. Två röster får illustrera det. ”Man ser att det är en drivande kraft, men
tycker inte att det borde vara helt avgörande. Finns inte viljan lokalt eller
regionalt så spelar det ingen roll” säger FoU-samordnaren vid FoU-Kronoberg
och vid FoU-Södertörn säger forskningsledaren att stödet från Socialstyrelsen ”ej
varit avgörande men givit vind i seglen”. Till diskussionen om äldre respektive
yngre FoU-enheter kan man också se att enskilda äldre enheter lämnat eftertryck
och stimulerat tänkande och inriktning bland de yngre. Det gäller i synnerhet
Blekinge FoU och den dåvarande forskningsledaren Peter Westlunds texter kring
FoU-arbete inom kommunal socialtjänst (Westlund 1997).

 Utbyte forskning-praktik som mål och medel
 Mot bakgrund av det ovanstående konstaterandet att FoU-enheterna är olika
infinner sig frågan om de har något gemensamt. I inledningen av denna rapport
angavs några utgångspunkter för studien inklusive en definition av populationen
FoU-enheter. Med FoU-enheter avsågs en typ av organisation, mer eller mindre
formell, som etablerats med syftet att åstadkomma någon form av utbyte och
samverkan mellan forsknings- och utvecklingsarbete, forskning-praktik, for-
skare-praktiker, universitet/högskolor-kommuner/kommunal verksamhet. Vidare
angavs att dessa enheter befann sig i en gränszon mellan en akademisk värld och
en lokal verksamhetsvärld. Frågan väcktes var FoU-enheterna befann sig i denna
gränszon och vilka förhållningssätt och positioner man intog till de två världarna.

 Studien visar att FoU-enheterna på olika sätt talar om värdet av att
åstadkomma kopplingar och utbyte mellan forskning och praktik. Detta återfinns
i olika formuleringar alltifrån ”en FoU-enhet där socialarbetarna själva är den
drivande kraften och genomförarna av kunskapsutvecklingen, en kreativ
mötesplats där forskarens uppgift är rollen som lyhörd konsult i kunskaps-
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utvecklingen” vid FoU Skåne till ”forskningens resultat skall spridas och
kommuniceras inte endast via vetenskapliga kanaler utan också göras tillgängliga
för dem som är berörda” vid CFF.

 Att åstadkomma kopplingar och utbyte mellan forskning och praktik
framställs både som ett mål och ett medel. På flera håll tycks man ge FoU och
”mötet” mellan forskning-praktik ett överordnat värde, man ska stödja och
stimulera FoU-projekt av olika slag utan att man på en policynivå ägnar så
många ord åt att närmare utveckla vad verksamheten ska handla om. Denna
bestämning överlåter man till andra processer.

 Vilka problem ses FoU-enheterna
som lösningar på?
 Varje FoU-enhet har sin egen tillkomsthistoria där olika bakgrundsbilder, motiv
och sammanhang presenteras mot vilka enheternas tillkomst kan förklaras och
förstås. Problemen som FoU-enheterna ska svara upp mot uttalas och formuleras
ibland i direkta formuleringar och ibland förblir de mer indirekta. När det gäller
den ”yngre” gruppen FoU-enheter föreligger utredningar där olika problembilder
tecknas som samtidigt innehåller motiv och argument för att etablera en FoU-
enhet. Här kan man fråga sig i vilken utsträckning som problembilder och
formuleringar i skrivelserna anpassats till Socialstyrelsens forskning-
praktikprogram. När det gäller de äldre enheterna föreligger inte problembilder
som är lika tillgängliga i form av utredningar. Därför skulle man i en fördjupad
analys behöva gå djupare i historiska studier och särskilja en ”tillkomstlogik”
från hur FoU-enheterna fortlevt, förändrats och utvecklats över tiden till det de är
idag. Så frågan om vilka problem som FoU-enheterna ses och har setts som
lösningar på skulle i en sådan analys med nödvändighet vidgas till att omfatta
andra förklaringar än de som en gång gavs och tillskrevs själva tillkomsten.

 Vilka problem ses då FoU-enheterna som lösningar på? Det samlade intrycket
som kommer fram genom dokument från FoU-enheterna ger en motivbild med
följande innehåll

• Resursknapphet

• Förändringar i organisation och välfärdssystem

• Den akademiska forskningens otillräcklighet

 Resursknapphet
 Detta tema är det mest framträdande. En problembild handlar om knappa resurser
i organisationen. För socialt arbetes del handlar det om besparingar och en
resursknapphet inom socialtjänsten som medför krav på att resurserna används på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Problemet med knappa resurser förstärks på
olika håll då man talar om att kommuner samtidigt fått nya uppgifter och
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ansvarsområden och att man möter sociala problem med mer komplexa
problembilder än tidigare. Detta medverkar till ökade krav på kunskap och
kompetens i verksamheten och hos den anställda personalen.

 Vid Mimer säger man ”I tider av stram ekonomi och hög förändringstakt
riktas särskilt höga krav på en ökad satsning på utbildning och kompetens-
utveckling, vilket Mimer som en av kommunens enheter aktivt kan bidra till”. I
FoU-Södertörn ges en bild av sociala problem i södertörnkommunerna i form av
höga socialbidragskostnader, stor koncentration av invandrare och etnisk
problematik och hög arbetslöshet med stora påfrestningar på familjer m.m. Man
har en arbetstyngd personal inom socialtjänsten som hamnar i ”akutlösningar”
och inte har tid att strukturera sina kunskaper och erfarenheter vilket i sin tur är
nödvändigt för att åstadkomma en utveckling av verksamheten. Därför ser man
också inrättandet av en FoU-enhet som en personalstrategiskt viktig insats där
socialtjänsten blir en mer attraktiv arbetsplats, personal stannar och nyrekrytering
underlättas. Vid FoU-lektoratet i Örebro återfinns resursknapphetstemat mer
mellan raderna medan man i bakgrundstexterna till FoU-Kronobergs bildande
talar om att ”de resurser som finns måste organiseras och användas på ett så
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt för att göra största möjliga
nytta”.

 Exemplen på illustrerande citat kan mångfaldigas. Temat ”i tider av
resursknapphet” återkommer vid UFFE där man i en verksamhetsplan för 1998
ser sig föranledd att t.o.m. göra en form av ekonomiskt totalbokslut över
verksamheten som mynnar ut i att UFFE går med ekonomisk vinst. Vid SOFO-
mitt talar man om en förändrad situation där de ekonomiska ramarna för
kommunens socialtjänst minskat med krav på bibehållen kvalitet, ”De
skattemedel vi förfogar över måste förvaltas på bästa sätt och fördelas bland dem
som bäst behöver hjälp, vård och omsorg” säger man i ett planeringsunderlag.
Vid FoU Skåne och Blekinge FoU återfinns också dessa bakgrundsbilder på olika
sätt. Vid CFF talar man i termer av ”i tider av ekonomisk kris och hög
arbetslöshet” och att ”forskningen inom enheten har som övergripande mål att
genom ökade kunskaper utveckla och effektivisera landstinget och angränsande
verksamheter, så att befolkningens vård och hälsa blir bättre”, och vid WI kan
temat indirekt spåras i enhetens tillkomsthistoria.

 Av detta följer att FoU-enheter förväntas bidra till en effektivare och mer
ändamålsenlig verksamhet där kvaliteten kan upprätthållas trots minskande
resurser. I detta sammanhang tycks det som om politiska problem som handlar
om fördelning av knappa resurser i välfärdssystemet omvandlas till frågor om
kunskapsutveckling och effektivitet som ska lösas med hjälp av FoU-verksamhet
och FoU-enheter.

 Förändringar i organisation och välfärdssystem
 En problembild som flera FoU-enheter relaterar sig till handlar om organisations-
förändringar inom den offentliga sektorn till följd av kommunalpolitiska beslut
och förändringar på en socialpolitisk nivå. Mimer kom till i ett sammanhang då
Norrköpings kommun omorganiserades där facknämnderna togs bort i



Centrum för Välfärdsforskning

126

kommundelsorganisationen samtidigt med införandet av en beställar-
utförarorganisation. I samband med detta väcktes frågan var ansvaret för de mer
långsiktiga utvecklingsfrågorna hamnade som riskerade gå förlorade i ett
beställar-utförarsystem. FoU Kronoberg tecknar en bild av förändringar inom den
offentliga sektorn med förändrade ansvarsgränser mellan landsting-kommuner-
socialförsäkring-arbetsmarknadsmyndigheter till följd av ett antal socialpolitiska
reformer. Man menar i FoU Kronoberg att ett huvudproblem är att individer
riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de behöver, vilket i sin
tur leder till en ineffektiv och kostnadskrävande offentlig verksamhet. Ett inte-
grationsproblem föreligger sålunda i välfärdssystemet. ”Det är ofta i gränssnittet
mellan olika huvudmäns ansvarsområde som bristerna i vårt välfärdssystem blir
tydliga”. Vid Blekinge FoU återkommer också ett samverkanstema mellan
landstinget och kommunerna där upprinnelsen till enheten finns i utvecklingen
inom hemsjukvården och förändrade ansvarsförhållanden mellan huvudmännen.

 Om man talar om socialpolitiska förändringar med återverkningar på en lokal
eller regional nivå så tecknas i UFFEs bakgrundstexter en bild av socialtjänsten
där den offentliga sektorn under 1990-talet blivit alltmer ifrågasatt och dess
monopolställning avseende olika tjänster luckrats upp till följd av konkurrens
från privata aktörer. Om socialtjänsten ska svara upp mot dessa förändrade
förhållanden krävs att dess verksamhet håller god kvalitet. Det är inte bara vid
UFFE som man talar om krav på kvalitet och kvalitetssäkring i kommunernas
verksamhet utan temat återkommer vid flera FoU-enheter. Vid SOFO-mitt och
vid FoU Kronoberg kopplar man intresset för kvalitetsfrågor till förändringar i
lagstiftningen där särskilda bestämmelser om uppföljning och kvalitetssäkring
införts. Vid WI:s tillkomst kan man tala om socialpolitiska återverkningar på en
lokal eller regional nivå där WI kom till genom behov av uppföljning och
utvärdering av en statligt finansierad projekt- och reformverksamhet inom
missbruk- och handikappområdet. CFF:s tillblivelse kan kopplas till förändringar
i hälso- och sjukvårdslagen på 1980-talet där landstingets ansvar utvidgades från
ett vårdperspektiv till ett ansvar för hälsa i en vidare mening, ett folkhälsoarbete.

 Den akademiska forskningens otillräcklighet
 Vid flera FoU-enheter framförs en kritik, dels direkt och dels ”mellan raderna”
mot den akademiska forskningen vid högskolor och universitet. Samman-
fattningsvis skulle man kunna säga att kritiken till en del handlar om att det
forskas för lite och men också att det forskas på fel sätt.

 Vid SOFO-mitt uttalar man i bakgrundstexter en kritik som innebär att
högskolor och universitet inte har lyckats tillgodose den stora efterfrågan på
praktiskt tillämpad forskning. En kritik handlar alltså om ett produktions-
problem, om förhållandet mellan efterfrågan och behov. Det är en förklaring till
varför SOFO-mitt behövs, det forskas helt enkelt för lite. Med bestämningen
praktiskt tillämpad forskning avser man en kunskapsutveckling som kompletterar
den akademiska forskningen och på ett mer direkt sätt tillgodoser behov inom
socialtjänsten. FoU-enheter som komplement till den forskning som bedrivs vid
högskolor och universitet talar man också om vid UFFE. ”Det finns bra forskare
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som gör bra saker på universitetet och det ska finnas kvar, man kan inte ersätta
det. Men UFFE och motsvarande enheter med liknande koncept står för
någonting annat.”

 Vid FoU Skåne formuleras i utredningsdokumenten inför enhetens bildande
en kritik av mer kunskapsfilosofisk karaktär som går ut på att forskare missar ett
viktigt objekt i form av en särskild kunskap i det sociala arbetet. FoU Skånes
uppgift blir mot bakgrund av detta att lyfta fram den erfarenhetsbaserade
kunskapen som finns inom socialtjänsten och att ”företräda det yrkeskunnande
och den erfarenhetskunskap som utvecklas i det sociala vardagsarbetet”. Intresset
för andra kunskapsformer än den vetenskapliga uttalas på flera håll bland de
”externa enheterna” i termer av att man som FoU-enhet ser som en uppgift att
lyfta fram och synliggöra praktikers erfarenhetsbaserade kunskaper.

 Den kritik som uttalas mot den akademiska forskningens otillräcklighet och
begränsningar handlar på flera håll om att forskningskunskaperna inte stannar i
eller kommer till användning inom den kommunala verksamheten och att det
beror på ett avstånds- och arbetsdelningsproblem inom forskningen. Kunskaper
produceras av forskare i en miljö för att användas av praktiker i en annan miljö.
Vid samtliga FoU-enheter finns inslag av ett verksamhetsideal där man vill få till
stånd ett ”möte” mellan forskare-praktiker och teori-praktik som överbryggar
detta. Man vill ”fungera som en mötesplats bildligt och bokstavligt” som man
säger vid Blekinge FoU.

 Vilka problem ses FoU-enheterna som lösningar på?
En sammanfattande motiv- och kravbild
 I det föregående har ett antal olika motiv angivits som FoU-enheterna åberopar
för sin etablering och verksamhet. Motiven kan kopplas till olika krav som
initiativtagarna till FoU-enheterna uppfattar. Dessa krav kan komma utifrån eller
inifrån den kommunala organisationen. De kan också uppfattas komma uppifrån
eller nerifrån, de kan komma från ledningen, lagstiftning och genom statlig
reformverksamhet eller från personal i verksamheter eller från mötet med
brukare eller klienter. Ett försök att strukturera upp motiv- och kravbilden i en
figur ger följande resultat
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 Figur 2. En motiv och kravbild som framträder ur målstyrnings- och policydokument.

  Inifrån kommande krav  Utifrån kommande krav

 Uppifrån  Ruta 1
 Resursknapphet och ekonomiska besparingar
med krav på ändamålsenlig och effektiv
verksamhet

 Organisationsförändringar med förändrade
ansvarsgränser kräver en kunskaps- och
kompetensutveckling inför nya
arbetsuppgifter

 Ruta 2
 Förändringar i lagstiftning med nya uppgifter
och krav på uppföljning och kvalitetssäkring
som åläggs kommuner

 Socialpolitiska reformer med förändrade
ansvarsgränser och en konkurrensutsatt
offentlig verksamhet

 Nerifrån  Ruta 3
 Arbetstyngd och pressad personal hamnar i
akutstyrd verksamhet med åtföljande svårig-
heter att rekrytera och behålla kompetent
personal

 Personal kräver kunskaps- och
kompetensutveckling utifrån ett
verksamhetsperspektiv

 Socialarbetares kompetens, kunnande och
erfarenhetsbaserade kunskaper behöver
synliggöras

 Ruta 4
 Utsatta människor, nya klientgrupper och
komplexa sociala problem påkallar lösningar

 Individen hamnar mellan stolarna
 

 
 Vilka krav uppfattar man och varifrån kommer de? Utifrån de tio FoU-
enheternas samlade motivbild kan man konstatera att ruta 1, krav inifrån/upp-
ifrån, dominerar. Samtliga enheter har i mer eller mindre direkta formuleringar
artikulerat dessa krav på ett rationellt och effektivt bedrivet socialt arbete som
ska komma brukare och klienter till del i en verksamhet som håller hög kvalitet.
Kraven byggs under och förstärks av ekonomiska besparingar och begränsningar
i organisationen. Man hänvisar även i stor utsträckning till olika organisatoriska
förändringar som medför krav på en kunskaps- och kompetensutveckling i olika
verksamheter. Kraven inifrån/uppifrån förstärks vid några FoU-enheter av
förhållanden utifrån/uppifrån, ruta 2, när man uttryckligen refererar till
lagstiftning och socialpolitiska reformer. Ruta 3, krav inifrån/nerifrån, artikuleras
inte lika uttryckligt. Man resonerar snarare så att det är kraven uppifrån som får
konsekvenser neråt, att personal behöver utveckla sin kompetens till följd av
ändrade villkor för verksamheten. På några håll formuleras dock krav nerifrån.
Vid FoU-Södertörn tar man en utgångspunkt i en utsatt och arbetstyngd
personalgrupp vilket i sin tur hotar kvaliteten i verksamheten och framtida
personalförsörjning. Ett annat krav som omnämns vid några FoU-enheter handlar
om att socialarbetares kompetens i form av erfarenhetsbaserad kunskap är
osynlig och behöver synliggöras. I samband med detta riktas kritik mot den
”traditionella” forskningen som har missat ett viktigt objekt i socialt arbete. När
det gäller ruta 4, krav nerifrån/utifrån, kan konstateras att det i princip saknas
bilder som framhålls som motiv för FoU-enheternas bildande. Undantaget är
FoU-Södertörn där man tecknar en bild av en konkret social problematik där
socialtjänstens insatser kommer tillkorta. Vid CFF och vid FoU Kronoberg talar
man om utsatta människor avseende folkhälsa och arbetslöshet respektive att
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individen hamnar mellan stolarna som en följd av bristande integration och
samverkan mellan myndigheter.

 En slutsats blir att det är huvudsakligen organisatoriska krav och intressen
som formuleras bakom FoU-enheternas tillkomst som sammanfaller med och
förstärks av ett professionsintresse. Figuren skulle kunna berikas med att införa
fyra begrepp; effektivitet, kvalitetssäkring, professionalitet och yrkesidentitet
(Järnegren & Roos 2000). Uppifrånperspektivet driver på intressen som handlar
om effektivitet och kvalitetssäkring. Till följd av ekonomiska, organisatoriska
och socialpolitiska förändringar ligger det övergripande styrningsintresset i den
kommunala verksamheten att upprätthålla effektivitet och kvalitetssäkra
verksamheter. Trycket nerifrån innebär att anställd personal hamnar i fokus med
krav på kunskaps-, metod- och kompetensutveckling för nya uppgifter och
förhållanden. Ett professionaliseringsintresse med andra ord, som samtidigt hotas
genom att de anställda beskärs i handlingsutrymme på grund av pressad
arbetssituation och problem man inte kan hantera. Intresset för att synliggöra
erfarenhetsbaserade kunskaper och kompetenser i yrkesutövningen kan ses som
ett led i att stärka en yrkesidentitet. Socialarbetare utgör en utsatt professions-
grupp i en position mellan krav från arbetsledning och krav från klienter, en
position där man ofta blir ifrågasatt och kritiserad. Den kritiska forskningen vid
universitet och högskolor har därvidlag inte bidragit till att socialarbetare blivit
stärkta och bekräftade i sin yrkesroll, utan snarare tvärtom menar man på
enskilda håll.

 Vad är objektet
för FoU-enheternas verksamhet?
 Vad ägnar FoU-enheterna sin uppmärksamhet och sitt intresse åt, vad är deras
objekt? Genom att göra en analys av FoU-enheternas projektverksamhet ska
frågan diskuteras i detta avsnitt. I det följande kommer två figurer att presenteras
som är behäftade med olika reservationer till följd av FoU-enheternas
svårfångade karaktär. Projektverksamheten låter sig inte på något enkelt sätt
infångas i kategorier och kvantifieras i rutmönster utan att olika nyanser och
meningar går förlorade. Samtidigt vinner man med figurer översiktsbilder som
har ett värde genom att de kan strukturera en svåröverblickbar verksamhet.

 En översiktlig analys av aktuella pågående projekt vid FoU-enheterna ger vid
handen att projekten har olika karaktär och inriktning. Mot bakgrund av
projektbilderna som framträder i fallstudierna kan man göra en grov indelning i
fyra olika projekttyper, projekt som handlar om resultatuppföljning, metod- och
kompetensutveckling, information och kunskapsförmedling, respektive under-
sökningar. Med resultatuppföljning avses projekt som handlar om utvärderingar
och uppföljningar av olika verksamheter. I resultatuppföljning inräknas även
projekt som handlar om kvalitetsmätning och kvalitetssäkring i olika former.
Under metod- och kompetensutveckling inräknas projekt som är inriktade på att
utveckla metoder, arbetssätt, handläggningsrutiner m.m. inom olika verksam-
heter och i arbete med särskilda målgrupper. I denna grupp hamnar projekt som
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är inriktade på personalgruppers metod- och kompetensutveckling. Till kategorin
information och kunskapsförmedling hör projekt i form av seminarieserier och
konferenser m.m. som har informerande och opinionsskapande syften och projekt
som syftar till att skapa ”mötesplatser” och olika former av erfarenhets- och
kunskapsutbyte. Med undersökningar avses olika former av kartläggningar,
inventeringar och studier och hit räknas allt av studier från utrednings- till
forskningskaraktär. Till skillnad från den första kategorin har undersökningar
inte en direkt resultatuppföljande karaktär.

 De fyra kategorierna eller projekttyperna kan sägas svara mot olika grad av
verksamhetsanknytning. De två första kategorierna, resultatuppföljning och
metod- och kompetensutveckling, är i en mening mer ”nära” och direkt kopplade
till verksamheter i jämförelse med de senare kategorierna, information och
kunskapsförmedling respektive undersökningar.

 Det är viktigt att framhålla att den följande figuren och gjorda kategoriseringar
bygger på intervjuer med projektledare/-medarbetare. Det är projektledares
beskrivningar av projekten som utgör mitt empiriska material som jag sedan
grupperar i nämnda kategorier. Om projektens konsekvenser och effekter säger
denna figur inget. Om ett projekt under kategorin metod- och kompetens-
utveckling faktiskt leder till en metod- och kompetensutveckling för berörda
anställda framgår inte av denna figur.
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 Figur 3. Projekttyper, aktuella pågående projekt vid FoU-studiens genomförande 98/99,
indelning baserad på intervjuer med projektledare/-medarbetare

 FoU-enheter  Resultat-
uppföljning
 
 utvärderingar
o uppfölj-
ningar av
verksam-
heters resul-
tat inkl pro-
jekt med
kvalitets-
säkring och
kvalitets-
mätning

 Metod- och
kompetens-
utveckling1

 utveckling av
arbetssätt, me-
toder, rutiner
och personals
kompetens
i verksam-
heter/arbete
med olika
målgrupper

 Information
och kunskaps-
förmedling2

 seminarieserier
större konfe-
renser och ar-
rangemang av
opinionsbild-
ande-, kun-
skaps- och
erfarenhetsut-
byteskaraktär

 Undersök-
ningar
 
 utredningar,
kartläggningar
inventeringar
och studier
utan direkt
resultatupp-
följande ka-
raktär

 Annat
 

 som inte på
ett enkelt sätt
låter sig
inplaceras
i föregående
kategorier;
etablering av
nya institu-
tioner, interna
reflektions-
projekt,
forsknings-
verkstäder,
mm

 S:a
 

 Mimer  3  15  14 +?  2  1  35

 FoU Södertörn    ?  83   8
 FoU-lektorat  1  2  4+?  1  1  9
 FoU Kronoberg  3  3  ?4  2  1  9
 UFFE  6  2  1+?  2  2  13
 SOFO-mitt  4  1  1+?  2   8
 CFF   3  ?  13   165

 FoU Skåne   1  1+?  1  36  6
 Blekinge FoU  12  7  ?  2   217

 Wigforssinstitutet  9  ?8  2+?  8  2  21

 S:a  38  34  23+?  41  10  146

 

                                                
 1 Vid enskilda enheter, bl a vid WI, är medarbetare involverade i undervisning och uppdragsutbildningar

vid högskolor, åtaganden som inte framkommer i den nedanstående redovisningen.
 2 Mitt projektbegrepp innebär att sammanhållna seminarieserier kring teman, kontinuerliga

återkommande konferenser, organiserade nätverk med uttalade informations- och kunskapsförmed-
lingssyften inräknats i projektbegreppet. Kolumnen innehåller ett stort mörkertal där enskilda
seminarier, konferensdagar m.m inte inräknats. Frågetecknen får symbolisera mörkertalet.

 3 De pågående projekten hösten 1998 vid FoU-Södertörn är initierade inifrån ifo men har ingen direkt
resultatuppföljande eller metodutvecklande karaktär, därför hamnar de under undersökningar.

 4 FoU-Kronoberg får illustrera problematiken i fotnot 2. FoU-Kronoberg redovisar i en verksamhets-
berättelse 19 konferenser, seminarier och liknande arrangemang i länet under ett drygt års tid.

 5 Vid två FoU-enheter, CFF och Blekinge FoU, har jag exkluderat projekt av primärvårds- och medicinsk
inriktning. Projektanalysen omfattar således inte dessa FoU-enheters totala verksamheter.

 6 Projekten forskningsverkstad, seminarieserie om kunskapsformer och kulturella linser och öppet hus
handledning är svåra att placera in i de övriga kategorierna

 7 Se fotnot 5
 8 Se fotnot 1.



Centrum för Välfärdsforskning

132

 Kommentarer
 Som inledande kommentarer till den föregående översikten behöver först några
reservationer framföras. För det första behöver läsaren påminnas om att analysen
omfattar aktuella pågående projekt vid tidpunkten för FoU-studiens genom-
förande. Mitt sätt att använda projektbegreppet i denna studie har begränsningar
vilket betyder att figuren inte återger FoU-enhetens totala verksamhet och med-
arbetarnas göromål. Kolumnen ”information och kunskapsförmedling” är svår
och rymmer ett stort mörkertal där informations- och kunskapsförmedlande
aktiviteter är svåra att kvantifiera, därav frågetecknen. Varje projekt har fått en
placering som motsvarat dess huvudsakliga karaktär baserat på intervjun med
respektive projektledare. Det visar sig t.ex. att flera projekt vid FoU-enheterna
har en inriktning på utvärdering, dels i form av direkta utvärderingsuppdrag och
dels i form av utbildning i utvärdering i syfte att personal ska utveckla
kompetens att själva göra utvärderingar. Ett direkt utvärderingsuppdrag som en
FoU-enhet åtagit sig hamnar inom kategorin resultatuppföljning medan en
utbildning eller seminarieserie om metoder för utvärdering, t ex egenutvärdering,
hamnar under kategorin metod och kompetensutveckling. För att inte göra alltför
mycket våld på enskilda projekt har en femte kategori annat varit nödvändig att
införa.

 Vad ger översikten för bild?
 Undersökningar utgör den största enskilda kategorin där CFF, WI och FoU-
Södertörn redovisar störst antal. En närmare analys av undersökningarna visar att
hälften av dem utgörs av mer fristående undersökningar av typen studier av folk-
hälsokaraktär och arbetslöshetens konsekvenser vid CFF och studier av arbets-
marknads- och sysselsättningsfrågor respektive komparativa studier av levnads-
villkor för personer med utvecklingsstörning vid WI. Övriga projekt under
”undersökningar” har en verksamhetsanknytning på så sätt att de undersöker
frågor och förhållanden i olika verksamheter vilket bland annat är fallet vid FoU-
Södertörn där socialarbetarna studerar olika frågor och förhållanden inom
individ- och familjeomsorgens verksamhetsfält. Ett annat exempel på denna typ
av projekt är medicinskt ansvariga sjuksköterskor som gör en inventering av
olika förhållanden inom den kommunala sjukvården vid FoU-Kronoberg. Projekt
med en direkt verksamhetsanknytning i form av resultatuppföljning och metod-
och kompetensutveckling utgör ett drygt 70-tal. Med utgångspunkt från faktiskt
bedrivna projekt vid FoU-enheterna kan därför en första slutsats dras, nämligen
att FoU-enheterna bedriver projekt som har en hög grad av verksamhets-
anknytning genom att de är resultatuppföljande och har en inriktning på metod-
och kompetensutveckling för olika personalkategorier.

 Kolumnen information och kunskapsförmedling med sina frågetecken kan
synas märklig. Här finns ett stort mörkertal när det gäller enstaka seminarier och
arrangemang och det vore missvisande om inte detta signalerades. Information
och kunskapsförmedling är därtill en verksamhet som finns i anslutning till
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projektverksamheten generellt utan att detta specifikt framhålls. Därtill har
samtliga FoU-enheter rapportserier där publikationer ges ut och på flera håll ger
man regelbundet ut nyhetsbrev. Om detta tas i beaktande och om frågetecknen
vid varje FoU-enhet ersätts med sex seminarier, FoU-konferenser och mot-
svarande under ett år, med andra ord en tredjedel av FoU Kronobergs omfattning,
hamnar vi på en nivå motsvarande totalt ett 80-tal arrangemang under ett år. Om
detta resonemang kan accepteras finns det skäl att dra en andra slutsats gällande
FoU-enheterna i mitt urval, nämligen att information och kunskapsförmedling
utgör en central aktivitet vid FoU-enheterna.

 Ytterligare en figur
 Vad utgör FoU-enheternas objekt? Ett annat sätt att svara på frågan är att
definiera varje projekts frågor och problemställningar. En första överblick ger en
mängd olika objekt, från dokumentation och utvärdering av tvångsomhänder-
taganden vid socialtjänstens familjerättsenhet till utvärdering av psykiatri-
reformens konsekvenser och till teoriinriktade studier om skuld och skam
kopplat till arbetslöshet. Någon form av övergripande kategorisering måste göras.
Om man grupperar frågorna och problemställningarna efter en sektorsindelning
blir utfallet enligt figur 4.

 Kommentarer
 Som tidigare gäller att analysen omfattar aktuella pågående projekt vid den
aktuella tidpunkten för FoU-studiens genomförande och med de reservationer
som tidigare anförts gällande mitt projektbegrepp. Det finns gränsdragnings-
problem vid denna typ av indelningar och i ovanstående tabell har enskilda
projekt givits flera registreringar på grund av deras samverkanskaraktär där flera
sektorer inbegrips. Ett projekt kan vara sektorsinriktat till sina konsekvenser
genom att det endast vänder sig till anställda inom individ- och familjeomsorgen,
utan att projektets objekt, t ex utvärderingsmetoder eller ledarskapsfrågor, har en
specifik ”sektorstillhörighet”. Projektet hamnar i så fall under övrigt vilket t ex
förklarar kategoriseringen av FoU Skånes projekt. På så sätt är figuren
problematisk genom att projekten i sina konsekvenser inte framgår.
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 Figur 4. Aktuella pågående projekt vid FoU-studiens genomförande 98/99, FoU-projektens
frågor och problemställningar indelade efter sektorsanknytning, baserat på intervjuer med
projektledare/-medarbetare.
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 Mimer  15  1  6  4  9  6
 FoU-Södertörn   8     
 FoU-lektorat   6     3
 FoU Kronober  1  2  2   4  2
 UFFE   6  2  2  2  4
 SOFO-mitt  1  1  2  2   2
 CFF   1   2   13
 FoU Skåne   3     3
 Blekinge
FoU

 1  3  6  1  10  3

 Wigforssinst.  4  3   7  9  12

 S:a  22  34  18  18  34  48

 Vad ger översikten för bild?
 Om man talar om FoU-projektens objekt i termer av sektorsinriktning utgör
”övrigt” den största kategorin vilket indikerar att det hade behövts fler
indelningar för att nyansera mångfalden av frågor och problemställningar i
projekten. De två högskoleinterna enheterna CFF och WI redovisar flest antal
projekt under övrigt och där återfinns ett stort antal undersökningar kring
arbetslöshet och befolkningsstudier kring hälsa/ohälsa respektive utvärderingar
av EU-projekt kring sysselsättningsfrågor, studier av lokalsamhället och projekt
med olika inslag av internationella och komparativa studier. CFF är den enhet
som uppvisar minst sektorsanknuten FoU-verksamhet. Samtidigt som detta sägs
bör kommenteras att CFF har starka formella band till landstinget i Värmland,
men eftersom projekt med inriktning mot primärvård/medicin exkluderats i FoU-
studien framträder inte den anknytningen i denna redovisning. Motsvarande
gäller för Blekinge FoU. Individ- och familjeomsorgens relativt höga antal
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projekt kan förklaras av mitt urval av FoU-enheter. Om man tittar närmare på
projekten inom individ- och familjeomsorgen utgörs det dominerande objektet,
knappt hälften, av insatser riktade till barn/ungdom/familjer. Lika vanligt
förekommande som individ- och familjeomsorgsinriktade projekt är projekt som
är sektorsövergripande och inbegriper samverkan mellan flera sektorer.
Sammanfattningsvis kan sägas att FoU-enheterna uppvisar en projektverksamhet
med både sektorsanknutna och icke sektorsanknutna frågor där det föreligger
interna skillnader mellan enheterna. Totalt dominerar dock frågor som berör
enskilda sektorer och samverkan dem emellan.

 Organisations- och verksamhetsutveckling
 Rubriken för detta avsnitt utgjordes av en fråga, vad är objektet för FoU-
enheternas verksamhet? Ett mönster framträder i projektanalysen som, om vi
särbehandlar de två högskoleinterna enheterna CFF och WI, blir än tydligare.
Den översiktliga analysen av projekten visar på en hög grad av verksam-
hetsanknytning. Projekten har i relativt stor utsträckning en sektorskoppling
vilket innebär att objekten för resultatuppföljning, metod- och
kompetensutveckling utgörs av verksamhetsfrågor inom olika sektorer. Därtill
kommer ett relativt stort antal projekt som har en sektorsövergripande karaktär
där samverkan mellan olika sektorer, myndigheter och huvudmän ingår. Ett
flertal av dessa projekt kan, visar det sig, kopplas till Ädelreformen,
Handikappreformen med kommunaliseringen av de särskilda omsorgerna och
Psykiatrireformen som innebär att ansvarsgränserna flyttats mellan huvudmännen
där samtidigt samverkan dem emellan betonas. På sina håll medverkar man från
FoU-enheters sida även med utbildnings- och kompetensutvecklande insatser i
dessa sammanhang och är på så sätt mer aktivt involverad i implementering och
genomförande av dessa reformer. Om man ska summera vad FoU-enheternas
verksamhet är inriktad på så kan man med stöd i projektanalysen säga att FoU-
enheterna medverkar i en organisations- och verksamhetsutveckling av det
sociala arbetet i vid mening. Hur utfallet av denna medverkan ser ut säger denna
FoU-studie dock inget om.

 I Blekinge FoU och FoU-Kronoberg kommer organisationsperspektivet även
tydligt till uttryck i enheternas policy och målformuleringar där man säger att
FoU-verksamheten syftar till att främja en organisationsutveckling genom att
stimulera integration och samverkan mellan moderorganisationerna. I Blekinge
FoU:s fall illustreras organisationsperspektivet i ett problematiskt exempel där
man som FoU-enhet valde att inte gå ut och offentliggöra resultat från en studie.
Man förutsåg att resultaten skulle leda till komplikationer mellan de båda
huvudmännen och därmed störa relationerna och samverkan dem emellan.

 Professionsutveckling
 Projektanalysen visar att FoU-enheterna ägnar sig i stor utsträckning åt metod-
och kompetensutveckling av personal/anställda inom enheternas intressent- och
moderorganisationer. Intrycket förstärks av att man vid FoU-enheterna samtidigt
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talar om sig själva i termer av ”centrum för verksamhets- och kompetensut-
veckling”, man ska ”på uppdrag driva kompetensutveckling”, man har som
uppgift att ”säkerställa och utveckla kvaliteten i arbetet… genom att öka de
anställdas kompetens och kvalificerade kunnande”, man ska vara ”en resurs för
kunskaps- och kompetensutveckling inom socialtjänstens ansvarsområde” osv.
Vad är det då närmare för slags metod- och kompetensutveckling som efterfrågas
och vilka målgrupper ska förvärva denna.

 Vad?
 En kompetens som efterfrågas och behöver utvecklas gäller utvärdering och
uppföljning. Vid enskilda FoU-enheter talar man om metoder och instrument för
kvalitetssäkring och kvalitetsmätningar som i denna framställning inryms under
utvärderingsbegreppet. Detta kommer till uttryck i projektverksamheten där man
på flera håll anordnar utbildningar och håller seminarier kring utvärdering. Vid
så gott som samtliga FoU-enheter förekommer detta. Om det inte förekom i
aktuella pågående projekt vid tidpunkten för FoU-studien visar det sig att man
tidigare haft t.ex. utbildningar i utvärdering och/eller att man planerade
genomföra det i en nära framtid. På frågan om förfrågningar man får ta emot vid
FoU-enheterna var utvärderingsuppdrag det vanligast förekommande, vilket
också indirekt kan sägas visa på ett allmänt kompetensbehov inom området.
Intresset för utvärderingskompetens kommer också till uttryck i flertalet av FoU-
enheternas mål och policyprogram, t.ex. att syftet med enheten anges till att
”tillskapa ökad kunskap och kompetens i att granska och utveckla socialtjänstens
verksamhet” vid SOFO-mitt. På enskilda håll utgör kvalitetssäkring särskilda
teman eller profiler kring vilka FoU-verksamheten organiseras, som vid Blekinge
FoU och UFFE.

 För vem?
 När det gäller vilka grupper som ska bli föremål för denna metod- och
kompetensutveckling är svaret redan givet i det ovanstående och till följd av
urvalet av FoU-enheter. Från enhet till enhet handlar det om olika kategorier av
anställda inom mestadels kommunala socialtjänster inom dess individ- och
familjeomsorg. Enskilda enheter vänder sig till en bredare grupp av offentlig-
anställda. Man kan konstatera att det genomgående handlar om ett
professionsperspektiv. Aktörer utanför den offentliga sektorn inom den ideella
sektorn, klientorganisationer och företrädare för olika former av frivilligt socialt
arbete inkluderas inte i FoU enheternas målgrupper. Man kan också notera en
trend där man på många håll framhåller olika former av egen-
utvärderingsmodeller där yrkesgrupper och anställda utvecklar en kompetens att
själva utvärdera sitt arbete. Det är professionerna själva som ska sköta
utvärdering och uppföljningen av sin verksamhet. Det kommer också till uttryck
i kollegiala granskningscirklar, audit-cirklar och FQ-grupper, tre arbetsformer
som erbjuder strukturerade metoder för olika former av granskning, uppföljning
och kvalitetssäkring.
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 Långsiktig kunskapsuppbyggnad kring enskilda teman
 Om man ska svara på frågan om vad objektet för FoU-enheternas verksamhet är
kan man också i enskilda fall tala om enskilda teman kring vilka det sker en mer
långsiktig kunskapsuppbyggnad. Att tala om långsiktig kunskapsuppbyggnad vid
enskilda FoU-enheter som ännu bara har några års verksamhetshistoria är varken
meningsfullt eller rättvisande. Samtidigt kan man vid några av de äldre FoU-
enheterna urskilja projekt som har en tematisk inriktning på exempelvis
”funktionshinder och handikapp” vid WI och ”utsatthet-arbetslöshet-ekonomi”
vid CFF. Under enskilda teman sorterar ett antal projekt som rymmer doktor-
ander och samarbete med andra forskare och institutioner som gör att man kan
tala om en mer långsiktig kunskapsuppbyggnad kring enskilda teman. Fästing-
burna infektioner vid Blekinge FoU är ett annat exempel.

 Hur organiseras kunskapsutvecklingen vid FoU-
enheterna?
 Vid närmare granskning av respektive FoU-enhet framträder ett spektrum av
projekt där man gått in med olika insatser och intagit olika roller. Vid FoU-
enheterna förekommer allt från enstaka handledningsinsatser till långtgående
samverkan med anställda i verksamheter i problemlösande syfte, utbildnings-
inslag i olika former alltifrån öppna offentliga föreläsningar och seminarie-
verksamhet till uppdragsutbildning som ger högskolepoäng från en samarbetande
högskola, från korta utvärderingsuppdrag till avhandlingsarbete som är inne i en
slutfas. Frågan om kunskapsutvecklingens organisering vid FoU-enheterna är
därför svår att besvara på ett generellt plan då enheterna uppvisar olika ansikten,
och enskilda projekt vid en och samma FoU-enhet kan se helt olika ut. Därtill
sker en del innovativ verksamhet där man prövar och utvecklar olika modeller
och arbetsmetoder i FoU-verksamheten. Vid Blekinge FoU överförs olika former
av kollegiala revisions- och kvalitetssäkringsmodeller från primärvården och
tillämpas på kommunal socialtjänst, och vid FoU Skåne har Bo Enerot, docent i
sociologi, utvecklat en metod, forskningsverkstad, som presenteras närmare
under FoU-Skåne under avsnittet ”Aktuella projekt våren 1999”, som efter hand
fått en viss spridning till andra FoU-enheter.

 För att kunna hantera den ovanstående frågan har jag måst ta ett steg tillbaka
för att uppfatta mönster och strukturer som framträder vid FoU-enheterna. Detta
har lett till att den fortsatta diskussionen delvis handlar om reflektion och
lärande. Det är nämligen ett tema som återfinns i flertalet av FoU-enheternas
självförståelse när de beskriver sig själva och projekt de är involverade i.
Därefter kommer jag med stöd i karaktärsprojekten att ange olika uppgifter FoU-
enheterna tar sig an. Hur kunskapsutvecklingen organiseras vid FoU-enheterna
kan också illustreras med hjälp av fyra organiseringsprinciper som kan urskiljas i
mer eller mindre tydliga former och som FoU-enheterna tycks fungera efter.
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 Reflektion och lärande
 Vid flertalet FoU-enheter uttalas ett kunskapsideal som handlar om reflektion
och lärande, kunskapsutvecklingen ska organiseras på ett sådant sätt att det
stimulerar till reflektion och lärande hos praktiker. Detta ska i sin tur ska
generera utveckling i det sociala arbetet. Samarbetet mellan forskare och
praktiker vid FoU-enheterna ska åstadkomma reflektion och lärande bland t ex
socialsekreterare. Tanken bygger på att det är ur reflektionen som lösningar på
problem och utvecklingen av det sociala arbetet ska växa fram. Detta syfte
framträder vid flera FoU-enheter, särskilt de yngre, även om det kläs i olika
språkdräkter.

 Vid flera FoU-enheter menar man att man befinner sig i sammanhang och
situationer som avkräver reflektion och nytänkande. När UFFE bildades
presenterades en bakgrundsbild av problem inom den offentliga sektorn. ”Den
nya situationen har också ställt helt andra krav på personalen om att kunna
utveckla verksamheterna. Detta kräver kreativitet och nytänkande samt förmåga
att dra slutsatser och hitta alternativa lösningar ur de erfarenheter som man fått i
verksamheten”. Vid Mimer talar man om en reflekterande kunskap som ”ständigt
förnyas” och ”att fördjupa sig ständigt, att ständigt reflektera och kritiskt granska
sina tankar”. Dåvarande forskningsledaren vid FoU-Södertörn säger om enhetens
uppgift: ”det är ju att öka förmågan att kritiskt reflektera över det sociala arbetet
som utförs och som skulle kunna utföras inom de här tre kommunerna”.

 Reflektionstemat återfinns i intresset för utvärdering och särskilt för olika
former av egenutvärdering. FoU-lektoratet i Örebro har en sådan profil där
socialsekreterares reflektion kopplas till professionaliteten i det sociala arbetet
”Ökar de den en millimeter betyder det att de har lagt ner en massa tankemöda
bakom det att öka sin professionalitet och det i sig har startat en process”. Vid
FoU Skåne säger en projektledare i anslutning till en seminarieserie om
egenutvärdering ”Jag försöker förmedla olika verktyg för hur reflektion och
egenutvärdering kan integreras i den egna verksamheten”.

 Tanken om reflektion kopplas samman med krav på praktikerdeltagande i
kunskapsutvecklingen. Vid SOFO-mitt sägs i bakgrundstexter till enhetens
bildande att ”Tanken är att forskarna tillsammans med de yrkesverksamma ska
driva forsknings- och utvecklingsprojekt som i huvudsak initierats av
verksamheter själva. I den rollen ingår att bl a handleda projektarbetare/utredare i
vetenskapliga metoder och teoretiska förhållningssätt”. Forskningsledaren vid
SOFO-mitt talar om problemet att få praktiker att ta del av befintlig
forskningskunskap och problemet med att socialarbetare ägnar sig åt reflektion
när de är på kurser och konferenser, men när de kommer hem till sitt ordinarie
arbete så är allt som vanligt. ”Man integrerar inte tänkande, kunskaper,
reflektioner och det praktiska arbetet med varandra, utan man separerar de här
olika kategorierna… Det här måste mötas i själva det konkreta arbetet. Det är
därför som jag anser att själva personalen ska vara med i forskningsprojekten”.
Vid Blekinge FoU talar man också om att få med praktiker i FoU-projekten.
”Finessen med det är att när man sedan ska implementera resultatet, så har man
ett särskilt engagemang att åka hem och göra detta i sin egen förvaltning… Det är
idén, ett samarbete mellan teori och praktiken, mellan FoU och praktiskt
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orienterat arbete, som man kanske saknar ibland inom den traditionella
forskningen”.

 Reflektion och lärande framträder som starka metaforer med positiva
laddningar. De bygger på föreställningar om förändring som ett kontinuerligt
förlopp, ett ständigt pågående arbete. Talet om reflektion och lärande återfinns på
både en individnivå och en kollektiv nivå, den reflekterande praktikern och den
lärande organisationen, och uttrycker en ambition hos FoU-enheterna att generera
förändring och lärande i moders- och intressentorganisationerna som överskrider
enskilda projekt. Utöver tidigare redovisade motiv och argument för FoU-
enheternas bildande kan talet om reflektion och lärande genom sin starka positiva
symbolladdning också uppfattas tjäna syftet att legitimera FoU-verksamheten.
Detta utesluter inte, vilket också framkommer i min studie där jag kommit nära
enskilda projekt, att praktiker som genomfört projekt med handledning från en
FoU-enhet upplevt detta som ett lärande, både på en personlig nivå och på en
kollektiv nivå.

 Sammanfattningsvis kan konstateras att flera FoU-enheter i sin självförståelse
och i sitt tal om FoU-verksamheten fokuserar på lärande. I FoU-enheternas
verksamhet kommer lärandet i stor utsträckning till uttryck i traditionella former
genom seminarier, konferenser, föreläsningar och utbildningar, återkopplingar av
utvärderings- och undersökningsresultat där fokus ligger på kunskapsförmedling
och information i olika former. En del projekt redovisar deltagarorienterade
metoder där praktiker aktivt medverkar i framtagandet av kunskaper, oftast så att
enskilda anställda får handledning i olika uppdrag och projekt. Forsknings-
verkstäder som tidigare omnämndes skiljer sig därvidlag genom att deltagarna
”blickar inåt” och fokuserar på egna erfarenhetsbaserade kunskaper.

 Hur ser FoU-enheterna på sin uppgift?
 I FoU-studien ombads föreståndarna att ge ”exempel på projekt som på ett bra
sätt illustrerar FoU-enheternas verksamhet och profil”. Dessa projektexempel,
karaktärsprojekt, utgör på så sätt viktiga symbolbärare för FoU-enheterna, hur
företrädarna för FoU-enheterna ser på verksamheten och sin uppgift. Med hjälp
av karaktärsprojekten kan man identifiera olika uppgifter som FoU-enheterna tar
sig an. Den följande redovisningen utgår från föreståndarnas beskrivningar.
Huruvida och i vilken utsträckning projekten ”lyckats” och varit ”framgångsrika”
i respektive projektexempel är en öppen fråga som denna studie inte tar ställning
till.

 Med stöd av vad som förmedlas genom karaktärsprojekten kan man säga att
FoU-enheterna går in i följande uppgifter

• Att ta fram och sprida nyttig och funktionell kunskap

• Att utveckla ny förståelse och nya perspektiv

• Att bygga upp en expertkunskap

• Att ta ställning för enskilda grupper
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• Att synliggöra erfarenhetsbaserade kunskaper

• Att ge handledning och konsultation

• Att integrera olika kunskaper i en kunskapsutveckling

Dessa uppgifter kan härledas ur karaktärsprojekten. De utesluter inte varandra
utan kan återfinnas i olika utsträckning vid de olika FoU-enheterna. Den följande
framställningen ska således inte läsas på ett sådant sätt att det t.ex. endast är vid
Mimer, FoU Kronoberg och Blekinge FoU som man tar fram och sprider nyttig
och funktionell kunskap eller att det endast är vid FoU Skåne som man synliggör
erfarenhetsbaserade kunskaper. Det är snarare så att FoU-enheterna uppvisar
många ansikten genom olika projekt.

Att ta fram och sprida nyttig och funktionell kunskap
Karaktärsprojekten vid Mimer, FoU Kronoberg och Blekinge FoU utgörs av
”Samverkan kring samlad och öppen skolbarnomsorg”, ”Välfärdsdata över
Kronobergs län” respektive ”Boken om demenssjuksköterskor” och ”Instrument
för mätning av arbetsbelastning och vårdtyngd inom äldreomsorgen”. Projekten
handlar i nämnd ordning om följande: Inom några kommundelar utvecklar man
en modell för den öppna skolbarnsverksamheten med avsikten att denna sedan
ska spridas och tillämpas i övriga kommundelar. Ur olika databaser tar man fram
uppgifter över hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmark-
nad för att i nästa steg göra en välfärdsprofil över länet respektive jämförelser
mellan olika delar inom länet och med riket i övrigt. Tanken är att materialet ska
generera frågor, stimulera utvecklingsarbeten och uppföljnings-/fördjupnings-
studier. Boken om demenssjuksköterskor innebär att FoU-enheten samlat in
uppgifter om demenssjuksköterskornas verksamhet och producerat en bok som
enligt uppgift fått en spridning och konsekvenser i form av nätverk för
demenssjuksköterskor samt att kommuner inrättat demenssjuksköterskor.
Projektet om arbetsbelastning och vårdtyngd handlar om att man tar fram ett
”hanterbart instrument för praktiker” så att de anställda själva ska kunna mäta
och tydliggöra vilka behov av personalinsatser som föreligger inom äldre-
omsorgen. Man kan säga att dessa karaktärsprojekt handlar om att FoU-enheterna
går in och tar fram nyttiga kunskaper som sprids och tillämpas i olika
sammanhang.

Att utveckla ny förståelse och nya perspektiv
Dåvarande forskningsledaren vid FoU-Södertörn väljer att presentera två karak-
tärsprojekt ”Den kvinnliga rösten, en studie i kvinnliga socialarbetares vardags-
verklighet” och ”Alby barn” som snarast är rakt motsatta de föregående
karaktärsprojekten. I projekten är det socialsekreterare, projektmakare, som får
handledning och stöd från FoU-Södertörn att genomföra projekt. Det första
projektet är begreppsutredande med en idéhistorisk och filosofisk karaktär. Det
andra projektet har liknande karaktär där forskningsledaren framhåller att
projektmakaren har frångått instrumentella syften och intressen i projektet för att
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bli mer reflekterande över arbetets förutsättningar. FoU-enheten är här inriktad
på att utveckla ny förståelse och nya perspektiv.

Att bygga upp en expertkunskap
Karaktärsprojekten vid CFF och WI, de två högskoleinterna enheterna, utgörs av
”Arbetslöshetsforskning” och ”Forskning kring vårdkvalitet” respektive
”Longitudinell studie av barn till missbrukare” och ”Forskning kring funktions-
hinder/handikapp”. I projekten vid CFF har forskargrupper genom långsiktiga
undersökningar samlat på sig och byggt upp en kompetens och expertkunskap
vid CFF kring människors levnadsvillkor och kvalitetsfrågor inom vården.
Detsamma gäller karaktärsprojekten vid WI som samtidigt utgör avhandlings-
arbeten. Genom ”uthålliga” studier har man fokuserat på enskilda målgrupper
och byggt upp en specifik kunskap och kompetens. Sammantaget återspeglar
dessa karaktärsprojekt en strategi som går ut på att man vid FoU-enheterna
koncentrerar sig på enskilda teman inom vilka man med tiden byggt upp en
specifik kunskap och kompetens där man stärker sin position både inom
forskarsamhället och gentemot omvärlden.

Att ta ställning för enskilda grupper
FoU-lektoratet redovisar i projektet ”Socialbidrag med kvalitet” ett problematiskt
projekt. Socialsekreterarna vill veta hur man gör utvärderingar för att strax
därefter övergå till intresse för direkta aktioner där man agerar mot sin
arbetsledning för förändrade arbetsförhållanden. I detta skede övergår FoU-
lektorn till att sammanställa forskningsresultat som kan tjäna som stöd och
argument för socialsekreterarnas sak i deras konflikt med sin arbetsledning.
SOFO-mitt redovisar två karaktärsprojekt, två utvärderingsuppdrag, ”Grönborgs-
projektet” och ”Ljustadalens äldresjukhem” där forskningsledaren framhåller
projektens brukarorienterade profil och ett ställningstagande för personalen. Det
är deras intressen som ska tillgodoses i projekten, bland annat genom att
personalen ska engageras i själva genomförandet. Karaktärsprojekten framhäver
enskilda grupper som man i FoU-verksamheten tar ställning för.

Att synliggöra erfarenhetsbaserade kunskaper
Karaktärsprojektet ”Forskningsverkstäder” vid FoU Skåne går ut på att lyfta fram
socialsekreterares erfarenhetsbaserade kunskaper och upplevelser från det sociala
arbetet. I forskningsverkstaden ger man ”uttryck för något slags inre karaktär om
hur man möter klienter”, aspekter på det sociala arbetet som den traditionella
forskningen inte lyckas fånga enligt föreståndaren. Deltagarnas erfarenhets-
baserade kunskaper och upplevelser från det sociala arbetet står i centrum i
forskningsverkstaden. Forskningsverkstaden framställs som en verksamhet som
synliggör dolda sidor i det sociala arbetet och i socialarbetarnas yrkesutövande.
Här är FoU-verksamheten inriktad på att synliggöra erfarenhetsbaserade
kunskaper.
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Att ge handledning och konsultation
Vid FoU Skåne omnämns även ett annat karaktärsprojektet ”Öppethushand-
ledningen”. Projektet omnämns ha fått en stor genomslagskraft och man från
kommunernas sida köar för att få råd och stöd i olika frågor. Genom öppethus-
handledningen kan man säga att FoU-enheten går in i uppgiften att ge
handledning och konsultation i små som stora frågor. Vid FoU Skåne gör man ett
intressant tillägg till denna funktion där ”forskaren som själavårdare är något
slags bieffekt av det hela”.

Att integrera olika kunskaper i en kunskapsutveckling
Karaktärsprojekten vid UFFE utgörs av ”Kvalitetsprojekt inom individ- och
familjeomsorgen” och ”Klaraprojektet”. I båda projekten redovisar man
processer där man utgår från kommunala verksamheter och där grupper av
anställda inom olika verksamheter deltar i kunskapsutvecklingen. FoU-enheten
går i projekten in i samarbetsrelationer med anställda och processer där olika
kunskaper integreras, forskningsbaserade och erfarenhetsbaserade. I Klarapro-
jektet utvecklar socialarbetare en utredningsmetod i det sociala arbetet där vunna
erfarenheter från tillämpningar återkopplas för reflektioner tillsammans med
forskningsledaren. Forskningsledaren menar att projekten förenar många
intressen samtidigt, lagstiftarens krav på kvalitet, socialsekreterares behov av att
komma ur rutiniserade utredningsformer och att projekten också innehåller
mycket generella kunskaper. Dessa karaktärsprojekt innebär ett samspel mellan
FoU-enheten och anställda där olika kunskaper integreras i en kunskaps-
utveckling.

Några kommentarer i förhållande till reflektion och lärande
Utifrån talet om reflektion och lärande kan man säga att en central fråga utgörs
av hur kunskaperna och erfarenheterna från FoU-verksamheten ska leva vidare
och utvecklas i enheternas moders- och intressentorganisationer. Att FoU-
projekten är utvecklande och lärande för deltagande praktiker är rimligt att anta
och bekräftas av olika deltagare i enskilda projekt. Hur får man FoU-
verksamheten att bli något mer än ett individuellt lärande för de direkt deltagande
aktörerna? Detta måste vara en kritisk fråga mot bakgrund av FoU-enheternas tal
om att utveckla lärande organisationer. Hur denna återföring av kunskaper och
erfarenheter organiseras har man en ganska oproblematisk syn på. I alla fall
uttrycks inte några mer genomtänkta och utvecklade strategier kring hur detta ska
gå till mer än undantagsvis. Det dominerande intrycket är snarare att återföringen
och återkopplingen till moders- och intressentorganisationerna i stor utsträckning
är en enkel linjär process som överlämnas till varje deltagare och aktör i
projekten att vidareförmedla. Under ”Att integrera olika kunskaper i en
kunskapsutveckling” nyanseras dock en strategi där FoU-enheten går in i
relationer till grupper av anställda där frågor och problem inom de anställdas
verksamheter utgör utgångspunkten för kunskapsutvecklingen. Från FoU-enheten
finns man med över tiden och organiserar olika ”input” av både teoribaserade
och erfarenhetsbaserade kunskaper i processen. Dessa hjälper till att belysa
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problemet ur olika aspekter och genererar reflektioner som sedan omsätts i
handling. Dessa ger i sin tur nya kunskaper och erfarenheter som utgör grund för
nya reflektioner och tillämpningar.

Fyra organiseringsprinciper
Om man väljer att studera FoU-enheterna i sin helhet kan man med lite grövre
penseldrag urskilja konturer till fyra modeller eller styrande principer när det
gäller hur verksamheten och kunskapsutvecklingen organiseras vid FoU-
enheterna. De fyra är inbördes inte uteslutande. Det betyder att enskilda FoU-
enheter kan ha inslag av olika principer samtidigt. De fyra principerna som
utvecklas i det följande har jag valt att kalla

1. Handledningsprincipen

2. Nätverksprincipen

3. Förvaltningsprincipen

4. Akademisk princip

Läsaren ska vara observant på att dessa principer har urskiljts utifrån de bilder
som framträdde i fallstudierna höst och vår 1998/99 vid tidpunkten för studiens
genomförande. Enskilda FoU-enheter har i ett efterord redovisat förändringar
sedan dess vilket innebär att situationen delvis ser annorlunda ut våren 2000. De
illustrerande exemplen till principerna skulle därför se annorlunda ut om de
byggde på dagsaktuella uppgifter. Värdet av att tala i termer av styrande principer
förtas inte därmed. En fråga som kan kopplas till dessa principer är hur villkoren
för lärande och reflektion ser ut och vilka begränsningar eller möjligheter som
följer ur principerna när det gäller återföring och återkoppling till moders- och
intressentorganisationerna så att ett bestående lärande och förändringar uppnås.

1. Handledningsprincipen
I handledningsmodellen utgörs den organiserande principen av att praktiker i
olika meningar ska få handledning och stöd av FoU-enheten att själva genomföra
studier, utvärderingar, utveckla och genomföra projektidéer mm.

Principen vid handledningsmodellen är att kompetensen vid FoU-enheten
används till att ge handledning och stöd åt andra. För forskare vid FoU-enheten
består den huvudsakliga uppgiften av att ge handledning åt andra som i sin tur
genomför projekt. Denna modell förutsätter att FoU-enheten har kompetens att
ge handledning och denna kan i sin tur förstärkas med att kompetenser köps in
och handledare engageras. I detta sammanhang är FoU-enhetens föreståndares
eller samordnares personkännedom och kontaktytor mot universitet och
högskolor en tillgång. För att handledningsmodellen ska fungera förutsätts att
praktiker har utrymme att arbeta med projekt inom ramen för sina tjänster
alternativt att det finns möjligheter till tjänstledighet, t.ex. att man kan söka
stipendiemedel vid FoU-enheten, för att under en begränsad tid arbeta i projekt.



Centrum för Välfärdsforskning

144

I mitt urval av FoU-enheter får FoU-Södertörn symbolisera handlednings-
principen, så som verksamheten såg ut hösten 1998. Vid FoU-Södertörn hade
man då renodlat en modell där man tydligt uttalat att det var socialarbetarna i de
tre kommunerna som skulle bedriva projekt vid FoU-Södertörn och
forskarkompetensen vid FoU-enheten skulle bistå och stödja dem i detta. Vid
FoU-Södertörn hade man utvecklat en pedagogisk modell innehållande olika steg
där idéer stimulerades fram och gjordes genomförbara. Socialarbetare i de tre
södertörnkommunerna inbjöds till introduktionsseminarier där de uppmanades
utveckla projektidéer. Dessa följdes sedan upp med seminarier där
socialarbetarna fick handledning och stöd i olika former att utveckla sina
projektidéer. Efter en prövningsprocedur beviljades de mest bärkraftiga och
genomförbara projektidéerna ekonomiskt stöd, och socialarbetarna fick
tjänstledigt och fortsatt handledning för genomförandet. Till FoU Södertörns
konstruktion hörde ett ”stipendieanslag” från kommunerna som möjliggjorde
tjänstledigheter för socialsekreterare för att arbeta med projekt. Så var
verksamheten huvudsakligen organiserad hösten 1998 vid FoU-Södertörn. Som
framkommer i efterordet till fallstudien har modellen delvis frångåtts och
verksamheten breddats. Samtidigt som handledningsprincipen till viss del består
har man från FoU-enhetens sida gått in i större övergripande projekt, utvecklat
utbildningsverksamhet och åtagit sig utvärderingar och externa uppdrag även
utanför FoU-enhetens moderskommuner och utökat personalstyrkan med
projektanställningar för att klara dessa uppgifter.

Vid så gott som samtliga FoU-enheter förekommer inslag av handledning i
olika utsträckning. Vid SOFO-mitt har de anställda medarbetarna beteckningen
forskningshandledare och man har indelat FoU-projekten i tre kategorier där en
kategori utgörs av ”råd och stöd till praktiker” att själva genomföra projekt. Vid
SOFO-mitt har man likt FoU-Södertörn en konstruktion med FoU-stipendier som
praktiker kan söka för att utveckla och genomföra projektidéer. Några FoU-
enheter har inte formaliserat en ”FoU-stipendie-konstruktion” men säger att man
har utrymme att ekonomiskt stödja goda idéer som kommer upp från fältet. En
enhet, CFF, har frångått en konstruktion med stipendier för att det var krångligt
att administrera och vid WI har man ingen sådan formell konstruktion men man
säger att man alltid har haft någon person från fältet som har förlagt projekt till
WI och som därmed får del av WI:s miljö, handledning och stöd. Samtliga FoU-
enheter redovisar att man ofta får ta emot förfrågningar om utvärderingsuppdrag.
Istället för att från FoU-enhetens sida själv genomföra utvärderingsuppdraget
eller anlita en tredje part till uppdraget framhåller man från flera håll en tredje
möjlighet att så att säga ”vända på uppdraget ” vilket innebär att man bistår den
förfrågande parten med handledning så att denne själv kan utföra utvärderingen.

2. Nätverksprincipen
Denna princip bygger på ett litet administrativt lett kansli som inte har några
ambitioner att expandera i antal fasta anställningar utan vill undvika en växande
administration och byråkrati som snarast förknippas med något man är kritisk
mot vid högskolor och universitet. ”Small is beautiful” är principen. Kansliets
uppgift är att fånga upp, kanalisera och koordinera olika förfrågningar och
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intressen från intressenter och att inom nätverket söka lösningar i kontakter med
enskilda forskare och andra aktörer som inte nödvändigtvis behöver vara
forskarutbildade. Det kan även gå till så att man kopplar in studenter eller
tjänstemän inom den kommunala organisationen och till dessa ett handledarstöd
från en forskare. FoU-enheten står på så vis inför ett ”matchningsproblem” där
det handlar om att hitta ”rätt personer” till olika förfrågningar och uppdrag.
Nätverksprincipen kräver en FoU-enhet med breda kontaktytor och en
föreståndare eller samordnare som har en dubbel ”kulturkompetens” vilket
innebär kunskap och kännedom om den kommunala och akademiska världen och
en förmåga att röra sig bland och kommunicera med aktörer inom båda fälten.

FoU-Kronoberg får symbolisera nätverksprincipen, en enhet som har sin
organisatoriska hemvist vid Kommunförbundet Kronoberg och hålls ihop av en
administrativ FoU-samordnare på heltid. FoU-Kronoberg har en regional profil
omfattande hela Kronobergs län och spänner över den offentliga sektorns
verksamhetsfält med landstingets primärvård, kommunal socialtjänst, försäk-
ringskassans socialförsäkringsverksamhet och länsarbetsnämndens arbets-
marknadsverksamhet och ett samarbete med flera forskare vid framförallt Växjö
högskola. FoU-Kronoberg har inte egna resurser och kompetenser att gå in i
enskilda uppdrag, skulle man göra det skulle man snabbt bli ”intecknad” med
göromål. En vanlig situation är följande: FoU får en förfrågan från en intressent
om t.ex. ett utvärderingsbehov. FoU-samordnaren går in i en diskussion med
intressenten där förfrågan formuleras, diskuteras och preciseras i en
uppdragsbeskrivning med tidplan och kostnadsförslag. Denna ligger sedan till
grund för ett uppdrag där FoU-Kronoberg anställer utvärderare och handledare
från Växjö universitet, och intressenten betalar för uppdraget. På motsvarande
sätt har FoU-Kronobergs fångat upp utbildningsbehov och i samverkan med
högskolan arrangerat konferenser och utformat utbildningar som i sin tur
finansierats genom deltagaravgifter. Man skulle kunna säga att nätverksmodellen
resulterar i en mångfald aktiviteter av slaget ”låt tusen blommor blomma”.
Annan verksamhet tas på FoU-Kronobergs basekonomi och motsvaras av projekt
som faller inom enhetens program.

En FoU-enhet som delvis påminner om FoU-Kronoberg är FoU Skåne med ett
mindre administrativt kansli vid Kommunförbundet Skåne och med en regional
profil omfattande ett stort antal skånekommuner. FoU Skåne har dock avgränsat
sig till den kommunala socialtjänsten där kommuner ”köper in sig” på ett på
förhand bestämt basutbud av aktiviteter och därmed får rätt att delta. Man
förhåller sig trots närheten till Lunds universitet och Malmö högskola mer fritt
till akademiska institutioner och vänder sig snarare till enskilda forskare från
olika håll i landet som arvoderas för olika uppdrag. Vid så gott som samtliga
FoU-enheter tillämpar man i praktiken en ”lejningsfilosofi” som ett komplement
till de befintliga personalresurserna för att kunna hantera olika uppdrag och
förfrågningar där man själv inte har resurser eller kompetens.

Det finns inslag i nätverksprincipen som gör att man kan tala om en marknad.
En medarbetare vid Mimer som var engagerad i ett stort antal projekt får
illustrera en aspekt på marknadsprincipen. ”Som du ser har jag annat att göra
också. Mer och mer börjar det här likna en marknad. Man får inse att det är en
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marknad vi är på. Tar inte vi jobbet gör någon annan det. Vi har tagit det här
uppdraget i hopp om att vi nästa gång får ett större jobb”. Vid Blekinge FoU
konstaterar samordnaren att FoU-enheten bedriver mest projekt inom medicin
och vårdsektorn. ”De områden som fokuseras i samhället är vård och omsorg och
det är där som vi också blivit efterfrågade. Det är också där pengarna finns för
finansiering.” Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg bedriver man inte
så mycket projekt, också till följd av att enskilda medarbetare lämnat enheten
under senare år. ”De som skriker idag är IFO, därför att de är inte i fokus, där
satsas inte så mycket pengar eller resurser. Och vi har inte heller personal… så vi
försöker hanka oss fram genom tjänsteköp. Det är en spegling av verkligheten
tyvärr, vi är marknadsanpassade på det sättet, vi är känsliga för vad som finns på
marknaden.”

3. Förvaltningsprincipen
Denna modell motsvaras av en enhet som mer eller mindre kan jämställas med
en ordinär kommunal förvaltning. Det innebär att FoU-enheten är helt inordnad i
den kommunala organisationen och den kommunala nämnd- och förvaltnings-
strukturen utan någon organisatorisk utbyggnad i form av särskilt tillsatt
ledningsgrupp eller referensgrupp. Enheten leds av en kommunal administratör
och personalpolitiken innebär att man medvetet rekryterar internt, ”verksamhets-
folk” med kunskaper och erfarenheter från kommunens olika sektorer. Den
kommunala förvaltningslogiken innebär att det under denna typ av FoU-enhet
sorterar ett antal olika projekt av administrativa skäl som ej nödvändigtvis har en
FoU-karaktär.

Mimer får symbolisera den kommunala förvaltningsprincipen. Mimer som vid
tidpunkten för FoU-studien utgjorde en egen förvaltning direkt underställd
kommunstyrelsen skulle efter årsskiftet 1999 flyttas ”ner” i den kommunala
organisation av beställare-utförare till att lyda under kommunens produktions-
utskott och dess verkställande direktör. Mimer redovisar en omfattande ekonomi
och projektverksamhet som spänner över ett brett fält, dock ej de tekniska
sektorerna, och med en relativt homogen personal bestående av lärare och
beteendevetare i kommunen. Föreståndaren säger själv att ”Vi är ju oerhört
mycket en kommunal verksamhet som har valt att knyta universitetet till oss”.
Istället för att anställa forskare vid enheten har man avtal med akademiska
institutioner varifrån olika forskarinsatser hämtas till projekt. Den kommunala
ordningen av beställar-utförarorganisation innebär i Norrköpings fall att flertalet
av projekten vid Mimer kommer genom kommunens beställarnämnd. Det
handlar ofta om stora projekt som vänder sig till ett stort antal anställda inom
kommunen och därmed är förbundna med stora kostnader. Enskilda projekt vid
Mimer har också en större ekonomi än hela enstaka FoU-enheter i mitt urval.
Intrycket av Mimer som en kommunal förvaltning som administrerar och
organiserar en stor kommuns utvecklingsarbete inom den humanistiska sektorn
förstärks därmed.

Flera FoU-enheter i mitt urval har kommunen som huvudman. UFFE utgör en
enhet inom Umeå socialtjänst. Där skiljer sig dock personalpolitiken från Mimer.
Enheten leds bland annat av en disputerad forskare som rekryterats från
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universitetet och som delar sin tid mellan UFFE och universitetet. Därtill finns en
ledningsgrupp knuten till enheten med representanter från både universitetet och
kommunen, och medarbetarna har genom sina doktorandskap en hemmahörighet
även i universitetet. SOFO-mitt och FoU-Södertörn utgör enheter inom
socialtjänstorganisationen men även där handlar det om disputerade forskare som
rekryterats externt för att leda verksamheterna under särskilt utsedda lednings-
grupper för enheterna. Därtill handlar det i dessa fall om att två respektive tre
kommuner samarbetar kring nämnda enheter vilket gör att enheterna inte på
samma vis blir helt inordnade i en enskild kommunal förvaltning.

4. Akademisk princip
Denna modell består av en relativt sett mer forskartät FoU-enhet med en ”tyngre”
akademisk närvaro och kompetens. I denna modell finns en uttalad ambition att
synas på den akademiska arenan. Man strävar efter att publicera och
offentliggöra sina arbeten i vetenskapliga tidskrifter, ett slags akademisk
kvalitetssäkring som samtidigt utgör en vetenskaplig meritering för de anställda.
Medarbetare uppmuntras och ges stöd till forskarutbildning. Med andra ord
framträder ett belöningssystem och en strävan att FoU-verksamheten ska
uppfylla vetenskapliga kriterier. Modellen bygger på att enheten har en viss
storlek och utgör en ”kritisk massa” som möjliggör olika interna konstellationer
och samarbeten i enskilda projekt. Man uttrycker sig i termer av forskning och
vetenskaplig kvalitet, och enskilda projekt kan ingå i såväl nationella som
internationella sammanhang med olika former av forskarutbyte och -samarbete.
På så sätt är man inte enbart begränsad till det egna lokala sammanhanget.

CFF får symbolisera den akademiska principen. CFF är en landstings-
finansierad enhet i Värmland som vid halvårsskiftet 1998 övergått till en
centrumbildning vid Karlstads högskola, sedermera universitet, med landstinget
kvar som huvudfinansiär och med representation i enhetens styrelse.
Personalpolitiken har inneburit att man haft professorskompetens i ledningen av
verksamheten och att enskilda medarbetare efterhand meriterat sig till
adjungerade professorer och/eller avlagt doktorsexamen. CFF uppvisar en
publikationsförteckning med ett stort antal avhandlingar och publicerade artiklar.
Projektverksamheten vid CFF förmedlar en bild av en kompetent forskningsmiljö
där man genom långsiktiga befolknings- och organisationsstudier och genom
omfattande enkät- och intervjuundersökningar byggt upp ett expertkunnande och
databaser som utgör grunden för fortsatt forskning och teoriutveckling. Vid CFF
förekommer enskilda projekt som bygger på deltagarorienterade metoder.
Samtidigt som dessa lyfts fram och ges ett stort symbolvärde framstår de som
undantag i förhållande till den samlade projektbilden vid CFF. Man kan också
notera att CFF tillmättes ett viktigt ”forskningsvärde” i den regionala
uppslutningen som bidrog till att högskolan i Karlstad fick universitetsstatus.
Genom CFF:s övergång till Karlstads universitet har den interna diskussionen
om forskningens roll vid CFF och dess förhållande till ämnen och discipliner vid
universitet kommit upp på dagordningen och skärpts, inte minst relationen till
universitetets undervisning och hur man som enhet ska förhålla sig till den.



Centrum för Välfärdsforskning

148

WI uppvisar också vissa drag gemensamma med CFF samtidigt som man
skiljer sig åt på flera punkter. WI är en högskoleintern enhet men utgör en
betydligt mindre enhet och med lösligare konturer gentemot högskolan och där
den ”inre personalkärnan” vid WI i första hand består av doktorander. Man
redovisar en omfattande publikationsförteckning där det förekommer en avhand-
ling, enskilda artiklar och ”abstracts” som publicerats respektive presenterats vid
vetenskapliga konferenser, böcker och ett stort antal rapporter. Man gör också
vid WI en poäng av att man söker koppla undervisning och studenters
uppsatsskrivande till olika FoU-projekt där WI kanaliserar kontakter till
omvärlden. Vid WI framhåller man samtidigt att det föreligger problem i form av
att doktorander i stor utsträckning bär upp FoU-verksamheten. Problemet består i
den vetenskapliga meriteringen. Doktoranderna har svårt att bli färdiga med sina
avhandlingsprojekt, ett dilemma som uttalas också på andra håll, vid SOFO-mitt
och vid UFFE. Blekinge FoU har likt CFF en landstingskoppling men har
förblivit en självständig enhet utanför högskolan. När det gäller textproduktionen
vid Blekinge FoU har man profilerat sin verksamhet i riktning mot ”i praktikens
tjänst”. Man har valt att i första hand skriva för praktiker vilket i sin tur inneburit
att antalet vetenskapliga artiklar är lågt.

FoU-enheterna uppvisar olika kulturer
Rationellt FoU-tänkande och inslag av motkulturer
De föregående avsnitten visar att det föreligger olika kulturer vid FoU-enheterna
där relationerna mellan forskare och praktiker, mellan FoU-enheten och dess
moder- och intressentorganisationer ser olika ut. Det senaste exemplet från det
föregående avsnittet visar att man väljer att i sin publiceringsverksamhet skriva
för praktiker framför vetenskapssamhället. I olika beskrivningar, direkt eller
indirekt, framkommer olika profilerande förhållanden som kan kopplas till olika
värdemässiga föreställningar kring FoU-frågor och hur FoU-verksamheten bör
bedrivas.

Inledningsvis i denna rapport beskrevs FoU-enheterna som ett ”gränszons-
fenomen” där olika traditioner och kulturer möts. Bergström m fl (2000) talar om
FoU-enheter som ”länkorganisationer” där man fungerar som en knutpunkt
mellan offentliga verksamheter och forskningen. Hur detta möte tar sig ut mellan
forskare och praktiker vid denna knutpunkt och vad som blir utfallet är beroende
av flera omständigheter. Inom forskning om forskningsanvändning menar man
att de organisatoriska strukturerna och det kommunala användningssamman-
hanget praktikerna befinner sig i har stor betydelse för hur utfallet blir när det
gäller praktikers förhållande till forskningen (Baklien 1983, Nilsson & Sunesson
1988, Jensen & Johansson 1998). Tydén (Strömberg & Tydén 1999) menar med
hänvisning till egen forskning och Svenska Kommunförbundets forsknings-
program - ”kommunerna som FoU-miljö och deras förutsättningar att driva
utvecklingsarbete och nyttiggöra forskningsresultat” - att olika kulturella och
värdemässiga föreställningar inom den kommunala verksamheten påverkar
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utfallet. Varken forskare eller praktiker är enhetliga grupper och därför kan det
vara förledande att använda denna uppdelning. Därför måste man också fokusera
på enskilda individer och deras betydelse för hur relationen forskning-praktik
utformas.

Mot bakgrund av denna FoU-studie, intrycken från fallstudierna och vad
karaktärsprojekten förmedlar, kan man också säga att det föreligger olika
kulturella förhållanden och värdemässiga föreställningar vid de olika FoU-
enheterna som kan antas påverka relationerna och utfallet av verksamheten.
Dessa föreställningar kan dels urskiljas i de formella mål- och policyprogrammen
och dels informellt genom enskilda personer, föreståndare och medarbetare som
präglar verksamheten. Det finns skäl att anta att de informella förhållandena har
en viktig betydelse för hur FoU-verksamheten utformas.

Rationellt FoU-tänkande
Med stöd i den tidigare tecknade motivbilden till FoU-enheternas tillkomst, hur
initiativtagarna argumenterar och motiverar deras inrättande, kan man tala om att
det finns ett rationellt planeringstänkande som genomsyrar idén om FoU-enheter.
Genom en rationellt bedriven FoU-verksamhet är avsikten att lösa problem,
utveckla organisation och arbetssätt så att det kommer brukare och klienter till
godo i en verksamhet som håller god kvalitet. Till detta rationella planeringsideal
hör en stark tro på FoU-verksamhetens möjligheter. Verksamheten ska så långt
som möjligt svara upp mot både forskningens krav och kommunala
verksamheters krav och på så sätt bidra till att hållbara kunskaper och bidrag till
lösningar på olika problem utvecklas.

Inslag av ”motkulturer”
Vid enskilda FoU-enheter återfinns olika inslag av motkulturer till ett rationellt
FoU-tänkande i ovanstående mening. Den dåvarande forskningsledaren vid FoU-
Södertörn väljer att som karaktärsprojekt framhålla projekt med idéhistoriska,
filosofiska och reflekterande inslag där man frångått mer instrumentella syften
och intressen. Det framkommer också att den dåvarande forskningsledaren delvis
tar avstånd från de kommunala huvudmännens målsättning för verksamheten och
förväntningar på att FoU-verksamheten ska leda till mer direkta förändringar i
socialtjänstens arbete. Forskningsledaren vid SOFO-mitt markerar ett brukarpers-
pektiv i FoU-verksamheten. Genom kraftfulla markeringar och ställningstagan-
den om delaktighet och brukarorientering i FoU-verksamheten kan man säga att
FoU-verksamheten på detta vis tenderar underordnas idéer om direktstyrning
nerifrån. Följden i båda dessa exempel är att FoU-verksamheten i olika grad
frikopplas från den kommunala verksamhetens administrativa krav.

Vid FoU Skåne framträder en motkultur som även uttalas på en program- och
policynivå. Vid FoU Skåne tar man delvis avstånd från en rationell FoU-kultur
när man tonar ner de vetenskapliga kraven på verksamheten. Samtidigt har man
en verksamhetsuppläggning där man som FoU-enhet velat undvika den ”vanliga
uppdragsfållan” och tillmötesgå kommuners intressen av att få olika uppdrag
utförda. På så sätt tar FoU Skåne även avstånd från den kommunala
verksamhetskulturen. Karaktärsprojektet forskningsverkstäder förstärker bilden
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av en motkultur där FoU-verksamheten är frikopplad från både traditionella
akademiska krav och kommunala verksamhetskrav genom att just utgöra ett rum
för självreflektion. Detta sägs mot bakgrund av den bild som framträder våren
1999 vid FoU Skåne. I efterordet framkommer att man vid FoU Skåne därefter
har börjat tillgodose kommunernas intressen av uppdrag genom att man
efterhand även börjat åta sig ”nyttoinriktade” projekt enligt FoU-samordnaren.

Frizon eller mötesplats med förpliktelser?
En ambition i FoU-enheternas verksamhet beskrivs på flera håll som att FoU-
verksamheten ska fylla en funktion där praktiker får stanna upp och reflektera
över sina kunskaper och erfarenheter från verksamheten, något som inte hinns
med i det dagliga arbetet. Uttryck som ”Jag tror att vi fungerar som något av en
oas” och ”att få stanna upp och reflektera över sitt fält på ett strukturerat och
kritiskt sätt” återspeglar detta. FoU beskrivs som ”en kreativ mötesplats” där
socialarbetare genom t.ex. deltagande i olika verksamheter får möjlighet att
stanna upp och reflektera över sin praktik. FoU-studien visar på exempel där
FoU-verksamheten fyller denna funktion och att detta enligt deltagande personer
varit utvecklande och givit nya insikter.

Enligt detta synsätt är det socialarbetare som ska erbjudas ett frirum vid FoU-
enheterna, som ska frigöras ur en instängd praxis. Man kan ställa frågan om inte
FoU-enheter också utgör ett frirum för enskilda forskare i förhållande till mer
låsande strukturer vid högskolor och universitet. FoU-studien innehåller exempel
där detta tycks vara fallet.

Det är en spännande idé som FoU-enheten prövar, därför är jag intresserad av att vara
med… Det är tanken att personer i praktisk verksamhet direkt artikulerar sin erfarenhet
och kunskap utan att detta sker via en akademisk mall som lockar. Jag är allmänt
intresserad av att pröva nya vägar.

Jag trivdes inte med att vara högskolelektor. Det var väldigt teoretiskt, jag stod och
undervisade och så sa studenterna att det stämmer inte i praktiken i alla fall. Man kom ju
längre och längre ifrån praktiken så att säga.

Jag tror att jag har en önskan att se teorier i verksamhet, vad det blir av dom.

Vad FoU-enheter betyder för enskilda forskare och för praktiker är en empirisk
fråga. Det ovanstående visar att den akademiska världen upplevs trång och
begränsad och att forskare, drivna av nyfikenhet och olika intressen, söker sig till
nya miljöer som ger andra förutsättningar och möjligheter. FoU-studien
innehåller röster som också ger anledning att problematisera kring föresatser och
förpliktelser i olika åtaganden. En forskare säger

Det här gör jag ju via mig som person. Jag har för närvarande ingen fast tjänst utan är
timanställd på högskolan… så har jag varit på högskolan i x-stad och högskolan i y-stad
och på flera andra ställen och undervisat. Så det här blir en del i allt annat jag gör. Så det
är mer mig som person de har knutit till sig… Jag känner mig rätt fri i förhållande till både
FoU-enheten och till universitetet eftersom jag inte är uppknuten av någon av dom. Jag
avlönas för det jag gör. Det tycker jag känns rätt bra för jag känner mig inte bunden av
någon av dom eller de konflikter och ideologiska konfrontationer som ibland kan uppstå
mellan akademin och praktikerna.
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Om ovanstående illustrerar en relation som begränsas till en personlig relation
mellan FoU-enheten och den enskilde forskaren kan det följande illustrera en
relation som inbegriper ett samarbete på en institutionell nivå

Jag tror den här akademiska kontakten är fruktansvärt viktig i det här sammanhanget…
Det betyder rent praktiskt för oss: Jag är tjänstledig från x institution vid y universitet. Just
nu försöker jag få två doktorander från min institution att göra sin avhandling i samarbete
med FoU-enheten.

Dessa avslutande citat får utgöra ingången till några avslutande frågor och en
problematisering av vad FoU-enheterna kan utgöra av olika slags ”mötesplatser”.
FoU-enheter befinner sig i en gränszon mellan en lokal kommunal verksamhets-
värld med sina krav och intressen å ena sidan och högskolor och universitet och
en akademisk värld å andra sidan med sina krav och intressen. Det är i denna
position man ska fylla en länkande funktion där man organiserar och koordinerar
en kunskapsutveckling där olika teori- och erfarenhetsbaserade kunskaper
integreras och genererar lärande och förändring. Denna FoU-studie har på olika
sätt visat att flertalet av FoU-enheterna i olika meningar tycks befinna sig
närmare den kommunala verksamhetsvärlden än den akademiska högskole-
världen. Det skulle kunna vara ett försök att summera ett slutintryck.

Man kan samtidigt som detta sägs resa frågor kring vad FoU-enheterna utgör
för mötesplats genom att tala om frizon som ett problem. Utgångspunkten är att
det ligger ett värde i att FoU-enheter kan fylla funktionen av oas eller frizon som
möjliggör konstruktiva och kreativa möten mellan praktiker och forskare där man
är fri från låsande strukturer och den ordinarie verksamhetens tvingande krav och
rutiner. Drivs däremot frizonstanken för långt kan FoU-enheterna komma att bli
isolerade frizoner där reflektionen ”inkapslas” i projekten och begränsas till
enskilda individer. Bryggan över till den ordinarie verksamheten återstår att
skapa, hur man kan få till stånd ett lärande som är kontinuerligt och kollektivt till
sin karaktär och som genererar läro- och utvecklingsprocesser i verksamheten.
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Avslutande kommentarer

Denna FoU-studie har haft ett utforskande syfte där den avslutande diskussionen
varit av empirisk uppsamlande karaktär som en följd av att det finns få empiriska
studier i fältet. Olika teman har urskiljts i mina fallstudier som diskuterats med
begränsade teoretiska kopplingar. Syftet med denna FoU-studie har varit att söka
förståelse för och diskutera varför FoU-enheter växer fram, vilka problem man
söker lösa och hur kunskapsutvecklingen organiseras vid enheterna. Genom att ta
del av texter, mål- och programförklaringar, intervjua föreståndare och inhämta
uppgifter om pågående projektverksamhet genom intervjuer med projektledare
och medarbetare vid FoU-enheterna har frågorna sökt besvaras.

FoU-studien består av ett antal fall, tio FoU-enheter, som inbördes uppvisar
olikheter. I denna studie har jag intresserat mig för det karaktärsspecifika vid
FoU-enheterna, för frågor och dilemman som belyser det komplexa FoU-
fenomenet på olika sätt. Fallstudierna illustrerar ett FoU-fenomen inom socialt
arbete som kommit att framträda allt tydligare under senare delen av 1990-talet.
Samtidigt som detta sägs ska man vara försiktig när man drar slutsatser och
generaliserar utifrån de tio FoU-enheterna i studien. Genom att det är just
fallstudier det handlar om kan man inte på ett enkelt sätt generalisera resultaten.
De resonemang och slutsatser som dras i diskussionen ska därför i första hand
relateras till de i studien ingående FoU-enheterna.

Ytterligare en begränsning bör kommenteras avslutningsvis, nämligen att
FoU-studien bygger på studier av policymaterial från FoU-enheterna samt
intervjuer med föreståndare och medarbetare som givit sina bilder och
beskrivningar av enheten och den bedrivna projektverksamheten. Utgör de bilder
och beskrivningar som framkommer här det enda sättet att se på FoU-enheter?
Det har framgått att FoU-enheter på olika sätt utgör ”intressenttäta miljöer” där
föreståndare och medarbetare befinner sig i en position där man har att ta hänsyn
till olika intressen. Mot bakgrund av denna position kan man fråga sig vad
aktörerna säger och inte säger, vilka bilder de förmedlar och vad de kan förväntas
säga. Frågor om FoU-enheternas verksamhet skulle kunna besvaras genom andra
angreppssätt. Det skulle dels kunna göras, som inledningsvis framhölls, genom
att intervjua andra intressenter, praktiker och samarbetande aktörer vid FoU-
enheterna. Följden av detta skulle innebära att FoU-enheternas betydelse belystes
från andra synvinklar och perspektiv. Ett annat sätt vore att på plats studera och
följa olika förlopp och projektaktiviteter genom deltagande observationer. På så
sätt skulle ytterligare andra förhållanden uppenbaras och vidga perspektivet på
FoU-verksamheten.

Svårigheten att dra generaliserande slutsatser från min FoU-studie handlar inte
enbart om en begränsning till följd av min valda metod, att jag arbetat med
fallstudier. Svårigheterna har också att göra med FoU-fenomenet i sig och den
mångfacetterade bild som framträder. Genom min studie kan man säga att jag tar
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temperaturen på ett samhällsklimat där aktuella problem och frågor inom
kommuner och förvaltningar kommer till uttryck. FoU-enheterna uppvisar
därvidlag ett antal problembilder i projekten och olika sätt att i sin FoU-
verksamhet ta sig an dessa. Ett nyckelord i summeringen av min FoU-studie kan
sägas utgöras av mångfald. Den bild som framträder av FoU-enheterna visar att
det föreligger en mångfald intressen och fokus i FoU-verksamheten. Man tar sig
an olika uppgifter och värdemässigt intar man olika positioner och
ställningstaganden. FoU-enheterna präglas också av en individualisering. FoU-
enheterna är beroende av sina medarbetares kompetens och engagemang och
mycket av FoU-verksamheten bedrivs genom olika former av nätverk och
konstellationer där personer och institutioner knyts till varandra i såväl tillfälliga
som mer varaktiga relationer. Man kan också konstatera att FoU-enheter inte
växer inte fram ”per automatik” till följd av enbart strukturella förändringar och
skeenden i samhället, utan förklaringar på en individnivå spelar också in. På det
organisatoriska planet framträder en fragmentiserad bild i den meningen att FoU-
enheterna uppvisar olika finansierings-, styrnings- och organiseringsformer. Det
finns inga självklara kopplingar där ett visst huvudmannaskap eller finansierings-
form leder till en bestämd verksamhetsinriktning.

Man kan fråga sig om inte FoU-enheter av nödvändighet uppvisar olikheter
och en mångfald till följd av att det ligger i ”sakens natur”? FoU-enheter rör sig i
ett gränsland mellan kommuner och högskolor, mellan olika vär(l)dar. Man har
inte någon entydig hemvist och identitet i någon av dem, man är i olika meningar
gränsöverskridande och det är därmed inte givet att verksamheten bedrivs enligt
den gängse ordningen. Från en FoU-enhet till en annan är olika aktörer, personer
och organisationer involverade och de lokala behoven och sammanhangen ser
olika ut. FoU-enheternas olikhet och mångfald innebär problem när det gäller att
dra generaliserande slutsatser från denna studie. Olikhet och mångfald behöver
därför inte utgöra ett problem för FoU-enheternas praktik. Snarare tycks det vara
en nödvändig förutsättning för verksamheten.

Samtidigt kan man fråga sig vad denna dynamik och mångfald kommer att
resultera i på sikt. Kommer några modeller att utkristalliseras och andra att
försvinna? Efterorden till fallstudierna visar att det sker en ständig utveckling
och förändring. Två FoU-enheter har upphört sedan min studie genomfördes, en
enhet är mitt uppe i en integreringsprocess med universitetet och ytterligare andra
redovisar förändringar av större eller mindre slag. Här kan också noteras att de
två FoU-enheter som upphört i båda fallen är FoU-enheter inom högskolan. Det
föranleder frågor om hur pass stabilt FoU-fenomenet är och vilka konsekvenser
olika organisatoriska former har för FoU-enheters överlevnad.



Centrum för Välfärdsforskning

154

Litteratur

Arvidsson G m fl, 1995, Forskning för kommunerna. Utvärdering av Svenska
Kommunförbundets FoU-program. Stockholm; Svenska Kommun-
förbundet.

Arvidsson S & Magnusson J, 1996, Centrum för Folkhälsoforskning. En
förvaltningsrevisionell granskning av landstingets forskningscentrum.
Revisionskontoret, Landstinget i Värmland.

Baklien B. The Use of Social Science in a Norwegian Ministry: As a Tool of
Policy or Mode of Thinking? I Acta Sociologica. Vol 26 no 1, 1983 s33-
47.

Bergström E m fl, 2000, Det dolda universitetet. Framväxten av nya
forskningsmiljöer utanför universitet och högskolor. Dalarnas Forsk-
ningsråd, DFR-rapport 2000:1.

Blekinge FoU, 1997, I praktikens tjänst. Meddelande från Blekinge FoU-enhet
1997:4.

Boström M, 1998, Något man inte talar om? Svårigheterna med att studera
kommunernas FoU. Dalarnas Forskningsråd. Arbetsrapport..

Dahlgren L m fl, 1988, Längs upptäcktens väg. En introduktion till teorigene-
rering. Karlstad; Psykologiservice i Värmland AB.

Eikeland O & Lundahl I, 1996, Utvärdering av Centrum för Välfärdsforskning.
Centrum för Välfärdsforskning, skriftserie C, rapport nr 5/1996.

Glaser B G & Strauss, A L, 1967, The discovery of grounded theory: Strategies
for qualitative research. Chicago; Aldine.

Jensen C & Johansson S, Forskningsanvändning bland ”symbolproducenter” –
om kommunala ledares användning av forskning. I Kunskapsproduksjon i
endring. Oslo; Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie nr 4/1998.

Jernelöv A, 1997, Framtidens kunskapsproduktion. Ett svenskt perspektiv. FRN
debatt. Stockholm; Forskningsrådsnämnden.

Jilder C, 1996, Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå (UFFE). Umeå
kommun; socialtjänstens utvecklings- och ekonomienhet. Utvärderings-
rapport.

Järnegren A & Roos H-E, 2000, Utvärdering av Orustprojektet. Preliminär titel,
ännu ej utgiven.



Centrum för Välfärdsforskning

155

Lundgren K, 1997, Wigforssinstitutet – i spänningsfältet mellan forskning och
praktik. Wigforssinstitutet rapport nr 6.

Nilsson K & Sunesson S, 1988, Konflikt, kontroll, expertis. Lund; Arkiv förlag.

Näringsdepartementet, 1999, Utredning av vissa myndigheter. Stockholm.

Odbratt G, 1998, Om praktikrelaterade forskningsmiljöer. Stockholm; Social-
styrelsen.

Regeringens proposition 1992/93:171, Proposition om forskning i frontlinjen.

Regeringens proposition 1996/97:5, Forskning och samhälle.

Regeringens proposition 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldre-
politiken.

Samuelsson O, 1999, FoU-enheter – mellan forskning och praktik. C-uppsats,
Socialhögskolan i Lund.

Argyris C & Schön D A, 1978, Organizational Learning. Reading; Addison-
Wesley.

Socialstyrelsen, 1999, Socialtjänsten i Sverige 1999. Stockholm.

SOU 1995:58, Kompetens och kunskapsutveckling – om yrkesroller och
arbetsfält inom socialtjänsten. Delbetänkande av socialtjänstkommittén.

Strömberg U-B & Tydén T, red, 1999, Spännande möten. Samverkan mellan
forskare och praktiker. Stockholm; Svenska kommunförbundet.

Ternhag G, 1994, Nya nätverk för FoU växer fram. En studie av landstingens
satsningar på forskning och utveckling. Stockholm; Landstingsförbundet
och Dalarnas forskningsråd.

Ternhag G m fl, 1995, Drivkraften. Landstingens satsningar på FoU:
Organisation, inriktning och motiv. Stockholm; Landstingsförbundet.

Socialstyrelsen 1998, Två världar - skilda perspektiv? SoS-rapport 1998:2,
Stockholm

Utbildningsdepartementet, 1999, Att finansiera forskning och utveckling.
Stockholm.

Westlund P, 1997, Praktikens FoU, socialtjänst i utveckling. Nätverksprojekten
1997:1

Yin R K, 1994, Case Study Research. Design and methods. London; Sage
Publications





UTGIVNA RAPPORTER I SKRIFTSERIE A:

Nr 1, 1997 Axelsson, Christina. Hela kedjan. Ett samverkansprojekt för ensamstående
mödrar med långvarigt bidragsberoende i Eskilstuna kommun. November
1997.

Nr 2, 1998 Karlsson, Ove. ”Två tu sen ett” – Utvärdering av förarbete och start av
sammanslagningen mellan Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset.
September 1998.

Nr 3, 1998 Nylund, Katarina. Framväxten av det multikulturella Västerås. In-
vandrarpolitikens utveckling under efterkrigstiden. November 1998.

Nr 4, 2000 Ekermo, Mats. Lika men ändå Olika. En empirisk utforskande studie av FoU-
enheter inom socialt arbete. December 2000.

Nr 5, 2000 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Vikenmark Stefan. Arbetslöshet och
sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och
Sverige baserad på registerdata. December 2000.

UTGIVNA RAPPORTER I SKRIFTSERIE B:

Nr 1, 1994 Ekman, Birgitta. Barns villkor. En sektorsövergripande fördjupningsstudie på
kommunnivå. Mars 1994.

Nr 2, 1998 Axelsson, Christina. Personal- och metodutveckling i Gaia-projektet. April
1998.

Nr 3, 1998 Jonsson, Bosse. Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på
folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt.
Projektet ”Folkbibliotek i förändring” vid Statens Kulturråd. April 1998.

Nr 4, 1998 Vestman, Cecilia. Politikerstyre eller tjänstemannavälde? En fallstudie av
beställar-utförandemodellen och sjukhusfusionen i Södermanlands läns lands-
ting. April 1998.

Nr 5, 1998 Ekermo, Mats. Kunskapsutveckling i socialt arbete. Ett samarbetsprojekt
forskare – socialarbetare. September 1998.

Nr 6, 1998 Holtter, Irja. Modersmålsundervisningen. Livsvärld och system – avlastning
eller kolonialisering?. C-uppsats i sociologi våren 1998. September 1998.

Nr 7, 1998 Aparicio, Ciro. ”Blå huset”. En utvärdering av ett rehabiliterings- och syssel-
sättningsprojekt i Arboga. September 1998.

Nr 8, 1999 Axelsson, Christina, Hoffstedt, Anna och Ungmark, Inger. Resurscentra för
kvinnor – en väg till tillväxt och välfärd? Januari 1999.

Nr 9, 1999 Söderberg, Inger. Har kärnan upplevts som en resurs? – om ett projekt för
kvinnor. C-uppsats i sociologi hösten 1998. Januari 1999.

Nr 10, 1999 Hort, Sven. E., Karlsson, Ove och Ozolins, Andrejs. Latvian Welfare Reform
Project. Subcomponent 3 c. Kandava Pilot Project. Pre project Evaluation
Report. Part I: Staff and Management. Jan. 1999.



Nr 11, 1999 Unell, Elisabeth. Datorprat. Utbildning i talstyrd dator – en utvärdering. Mars
1999.

Nr 12, 1999 Wreder, Malin. Politiken och personalen. En historiesociologiska studie av
statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap. D-uppsats i sociologi hösten
1999. November 1999.

Nr 13, 1999 Unell, Elisabeth. Arbetslös – möjligheter på arbetsförmedlingen i Norberg.
December 1999.

Nr 14, 1999 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvinnor. En
studie av lokala resurscentramodeller i Södermanland och Västmanland.
December 1999.

Nr 15, 1999 Blomberg, Helena. Nyckeln till biblioteket. En utvärdering av projektet IT &
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. December 1999.

Nr 16, 1999 Blomberg, Helena och Jonsson, Bosse. Öppen skola – ett kunskapslyft på
biblioteket. En studie av en verksamhet vid Örebro Stadsbibliotek. December
1999.

Nr 17, 1999 Hoffstedt, Anna. Jämställdhet i ett regionalt perspektiv. En studie om kvinnors
villkor i glesbygd/landsbygd och storstad/tätort. D-uppsats i sociologi hösten
1999. December 1999.

Nr 18, 1999 Ekholm, Hans, Jonsson, Tola och Sidebäck, Göran. Öppet intag – En väg till
drogfrihet? Rapport 1. Beskrivning av klienter vid Vårnäs behandlingshem.
December 1999.

Nr 19, 2000 Lieberg, Mats, Forsberg, Mats och McDonald, Sine. Youth Housing and
Exclusion in Sweden. All reports. Maj 2000.

Nr 20, 2000 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvinnor. En
studie av lokala resurscentramodeller och metodutveckling. Rapport 1 och 2.
Augusti 2000.

Nr 21, 2000 Jonsson, Tola, Sidebäck, Göran och Ekholm, Hans, Öppet intag - En väg till
drogfrihet? Rapport 2 En jämförelse av klienter inom Öppet intag och andra
behandlingsformer. November 2000.

Nr 22, 2000 Unell, Elisabeth och Sidebäck, Göran. Myndighetssamverkan i praktiken. En
utvärdering av Plus-AMA i Eskilstuna. November 2000.

UTGIVNA RAPPORTER I SKRIFTSERIE C:

Nr 1, 1994 Karp, Håkan. Det svenska välfärdssamhället under förändring. Några röster
för och emot. Oktober 1994.

Nr 2, 1995 Karp, Håkan. Some contributions to the debate of the welfare state. Paper
presented at the 4th international Conference for comparative studies on social
welfare at The Welfare Research Centre, Eskilstuna. Sweden. September 1994.

Nr 3, 1996 Apelmo, Per. Uttryckande Konstterapi – en presentation inklusive exempel på
olika former av tillämpning. Maj 1996.

Nr 4, 1996 Andersson, Eva och Svensson, Thomas. Riskfaktorer för långtidssjukskrivning
– handläggningsrutiner och ärendehantering. Februari. 1996.



Nr 5, 1996 Eikeland, Olav och Lundahl, Ingrid. Utvärdering av Centrum för Välfärds-
forskning. December 1996.

Nr 6, 1996 Swedner, Harald, Forsberg, Mats och Ventura, Fosco. Some Reflections on our
Core Ideas for the Activities at the International Welfare Research Centre in
the Valley of Mälaren. December 1996.

Nr 7, 2000 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF vid millennieskiftet. Historik,
Verksamhet 1997 – 1999, Framtidsplaner. April 2000.


