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 Kunskap för mångfald och utveckling – en förstudie 

Förord  

Den här rapporten besjälas av tron att kunskap och samarbete kan 
åstadkomma tillväxt och utveckling både för individ och samhälle. 
Den växtkraft som kan fås att spira är ytterst beroende av enskilda in-
dividers förmåga att se möjligheter, ta initiativ och mobilisera sina re-
surser. Men växtkraften förutsätter också samarbete. Ett ömsesidigt 
givande och tagande. Sociala och kulturella skillnader, liksom mångfald 
och olikhet i kunskaper och erfarenheter, kan, det är vår bestämda 
uppfattning, utvecklas till en resurs och en styrka. Detta är några av de 
värdemässiga utgångspunkterna bakom vårt projekt – Kunskap för 
mångfald och utveckling – som är ett utvecklingsprojekt.  

I denna förstudie skisserar vi hur vi skulle vilja påbörja ett konstruk-
tivt samarbete mellan högskola och region för att åstadkomma en kun-
skapsdriven utveckling. Den väg som vi har valt baseras på den bild vi 
har av gemensamma intressen, kompetens och resurser. Det är kring 
detta som vi har sökt ett samarbete med regionen. Vi har fått ett 
mycket positivt gensvar. Det värmer. Och det förpliktar. Vi vill tacka 
alla – ingen nämnd och ingen glömd – som har bidragit till att stärka 
våra förhoppningar om att det kan vara både meningsfullt och roligt 
att tillsammans tillkämpa sig den kunskap som behövs för att åstad-
komma mångfald och utveckling. Vi tackar EU:s sociala fond för de 
ekonomiska bidrag som möjliggjort förstudien.  

 
Mälardalens högskola 

 

Västerås den 28 oktober 2002 
 

Göran Sidebäck Lars Sundbom Tommy Törnqvist 
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 Kunskap för mångfald och utveckling – en förstudie 

Inledning 

Projektet bärs upp av tre idéer – om kunskap, samarbete och utveck-
ling. 

När vi talar om kunskap avser vi dels den kunskapsresurs, som Data-
källan1 utgör, inklusive den analyskompetens som hör till Datakällan 
och de olika kunskapsresurser i form av kurser, seminarier, lärare och 
studenter som finns vid högskolan. Dels avser vi den kunskap som 
finns bland dem som verkar ute i regionens kommuner, landsting och 
andra myndigheter och i dess näringsliv och organisationer.  

När vi talar om samarbete så är det högskolans tredje uppgift, att 
samarbeta och samverka med det omgivande samhället, som står i fo-
kus för oss. Det handlar om samverkan med olika offentliga organ, så-
som kommuner, länsstyrelse, landsting, försäkringskassa, länsarbets-
nämnd osv., men det handlar också om samverkan med privata före-
tag, särskilt små och medelstora företag, och organisationer som repre-
senterar det privata näringslivet. 

När vi talar om utveckling tänker vi på vikten av att skapa förutsätt-
ningar för en hållbar och uthållig tillväxt i regionen, genom ett opti-
malt utnyttjande av de egna kunskapsresurserna. 

Vi tror att de olika kunskapsresurser som finns i högskolan och 
utanför högskolan kan och bör utnyttjas bättre och effektivare än vad 
som sker i dag, och att detta kan åstadkommas just med ett utvecklat 
samarbete. Vi har också förslag på hur en sådan samverkansprocess 
skulle kunna påbörjas inom ramen för det projekt som skisseras i den-
na förstudie. Förslaget handlar om att organisera en form av regelbun-
det praktikbaserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företrädare 

                                         
1.  En utförlig presentation av Datakällan finns i Bilaga 1, sid. 49 ff.  
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för högskolan och regionala aktörer. Detta förslag tillsammans med de 
övriga som vi kommer att presentera är utformat för att i tillväxtavta-
lets anda2 bidra till kunskapsbildning, kompetensutveckling och kun-
skapsspridning i regionen. 

Under förstudiefasen har vi inventerat vilka behov och önskemål 
som finns av det projekt som presenteras i denna rapport. Vi kommer 
att ta upp detta utförligare längre fram, men vill redan här slå fast att 
mottagandet har varit mycket positivt, såväl från olika regionala intres-
senter som från högskolan. Det finns därför anledning att gå vidare 
från förstudien och söka anslag för ett fullskaligt projekt kring Kun-
skap för mångfald och utveckling.  

Förstudiens förutsättningar 
I augusti 2001 inlämnades en ansökan till Länsstyrelsen i Västmanland 
om förstudiemedel för vårt mål 2-projekt Kunskap för mångfald och ut-
veckling. I september blev ansökan beviljad. Förstudien skulle enligt 
ansökan genomföras av två forskare – Göran Sidebäck och Lars Sund-
bom – inom ramen för en budget på knappt 548 tkr totalt, varav EU 
246 tkr, Länsstyrelsen Västmanland 55 tkr, Mälardalens högskola 15 
tkr, samt 232 tkr i direktfinansiering. Utanför projektbudgeten har un-
der förstudiefasens senare del fil. dr. Tommy Törnqvist kommit att 
medverka med värdefull samhällsvetenskaplig planeringskompetens. 
Han kommer även att ingå i det fortsatta arbete som ansökan om ett 
fullskaleprojekt avser.  

Förstudiens syfte 
Vår ansökan om förstudiemedel handlade dels om att lansera, förankra 
och utveckla vår socialstatistiska databas Datakällan3 med tillhörande 
analyskompetens som en kunskapsresurs för samhällsanalys och kom-
petensutveckling av relevans för regionen. Dels om att utveckla samar-
betsformerna mellan högskolan och regionen. Den bakomliggande tan-
ken är att i Tillväxtavtalets anda befrämja en kunskapsdriven utveck-
ling i regionen. Projektets målgrupp är regionens olika offentliga organ, 
liksom organisationer representerande det privata näringslivet. Inom 

                                         
2.  Se Tillväxtavtal Västmanlands län för åren 2000-2002. 
3.  Se Bilaga 1, sid. 49, för en utförligare beskrivning. 
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ramen för förstudien har i första hand förts en dialog med mål 2 områ-
dets kommuner. 

Mer konkret har arbetet under förstudien gått ut på att, inför ett till-
tänkt huvudprojekt:  

• ta fram och diskutera olika typer av kunskapsunderlag som skulle 
kunna användas för systematiska och riktade insatser i Tillväxt-
avtalets anda i samverkan med mål 2-kommunerna i Västman-
land Mer specifikt handlar det om underlag som kan användas 
för att målmedvetet planera, genomföra och följa upp riktade in-
satser inom området kunskapsdriven utveckling, dvs. ge dem en 
samhällsrelevant inriktning. 

• undersöka vilket intresse det finns i regionen av kompetensut-
vecklingsinsatser som till utformning och innehåll bättre än hit-
tills svarar emot olika regionala intressenters behov. Behovet av 
kompetensutveckling inom området utrednings- och forsknings-
metodik med inriktning mot utnyttjande och analys av socialsta-
tistiska data, skulle särskilt beaktas.4  

• bygga och utveckla en regional socialstatistisk databas (Datakäl-
lan), som kan fungera som ett stöd för ovanstående punkter och 
allmänt fungera som en bas för kunskapsdriven utveckling inrik-
tad på att beskriva, analysera, följa upp och utvärdera hur välfärd 
(och ofärd) utvecklas och fördelas i mål 2-regionen och dess olika 
delområden. Kunskapsstöd kan även behövas för insatser som 
t.ex. avser att höja övergångsgraden till högre utbildning, som av-
ser att underlätta näringslivets behov av kompetensförsörjning, 
som avser att öka utnyttjandet av befintlig kompetens och som 
avser att reducera könsmässiga, åldersmässiga och etniska skillna-
der i regionen. 

• verka för att Datakällan ska kunna fungera som stöd för utbild-
ning av studenter och doktorander, och för forskare med inrikt-
ning mot regionala kunskapsbehov inom det samhällsvetenskap-
liga fältet.  

                                         
4.  Påpekas bör att kursverksamhet inte inryms inom ett mål 2 projekts ram, där-

emot går det bra att arbeta med kursutveckling. 
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Förstudiefasens konkreta arbete har sålunda handlat både om pro-
grammerings- och systemeringsarbete, om presentationer, samtal och 
diskussioner med målgruppen, om planering av nya typer av specialan-
passade kurser på högskolan, och om förstudiens avrapportering (dvs. 
denna rapport). 

I planen för förstudien framhölls att projektet kan ses som nyskap-
ande genom den speciella form för samverkan och resultatinriktad dia-
log mellan olika regionala aktörer och högskolan kring kunskapsut-
veckling och kunskapsproduktion, som lanseras. Ett nyskapande ligger 
ju också i utvecklingen av den nya regionala socialstatistiska databasen 
Datakällan 

Rapportens disposition 
Vi kommer att presentera förstudiens genomförande och resultat un-
der tre huvudrubriker. Under den första rubriken, Några utgångspunk-
ter, diskuterar vi den samhälleliga och institutionella ram som finns för 
projektet. Under den andra huvudrubriken, Regionala kontakter och 
nätverk, redovisas vilka kontakter som tagits och vilka möten som ge-
nomförts inom ramen för projektet och vad dessa lett fram till. Under 
den avslutande rubriken, Förslag till samverkan högskola – region, lanse-
ras det förslag till samverkan för kunskapsdriven utveckling, som har 
vuxit fram i dialogen med olika regionala aktörer och som ligger till 
grund för ansökan om medel för ett fortsatt arbete på den inslagna vä-
gen. I bilaga 1 (sid. 49) finns en utförlig redogörelse för Datakällan. I 
bilaga 2 (sid. 79) redovisas ett underlag som har använts vid möten med 
kommunledningarna i målområdet. I bilaga 3 (sid. 91) redovisas delar 
av det nätverk (personkontakter i bl.a. mål 2 kommunerna), som har 
börjat växa fram under arbetet med detta projekt. Slutligen finns i bila-
ga 4 (sid. 95) befolkningsstatistik för regionens kommuner.  
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Några utgångspunkter 

I inledningen talade vi om kunskap, samarbete och utveckling som 
nyckelord för detta projekt. Vi ville peka på att samverkan och sam-
ordning ökar förutsättningarna för att vi optimalt skall kunna utnytt-
jande våra egna kunskapsresurser i regionen, så att en positiv kun-
skapsdriven utveckling befrämjas. I detta kapitel skall vi försöka ge ett 
bakgrundsperspektiv till dessa tankar.  

Framställningen är indelad i fyra avsnitt. I det första, Samhällsveten-
skap och tillväxt, berör vi vikten av att också samhällsvetenskapliga per-
spektiv finns med i diskussionen om regional utveckling. I det andra 
avsnittet, Högskolans tredje uppgift, lyfter vi fram den nya roll hög-
skolan har för regional och kunskapsdriven utveckling. I det tredje av-
snittet, Från stagnation till tillväxt? är det den sociala och ekonomiska 
förändringen av regionen som står i fokus. I det fjärde avsnittet, Regio-
nal planering för tillväxt, är det behovet av regional och lokal planering 
i ett samhälle som förändras i allt snabbare tempo som behandlas.   

Samhällsvetenskap och tillväxt 
För att tillväxt och företagsamhet ska frodas krävs vissa samhällsbeting-
elser. Det måste finnas fungerande social service, god infrastruktur, och 
en välutbildad och frisk arbetskraft, men också goda materiella och so-
ciala villkor i arbete och samhällsliv. Om något fallerar, så uppstår 
”kostnader” i systemet. Tillväxten försvagas och resurser förbrukas i 
onödan. Bristfällig organisation och planering skapar problem, som 
samhällsorganisationen sedan direkt eller indirekt får betala priset för. 
Analyser av sådana komplexa frågor är en viktig samhällsvetenskaplig 
uppgift.  
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Detta allmänna konstaterande kan kanske ses som en truism. Men 
vår poäng är att ett samhällsvetenskapligt perspektiv, som kan vara nog 
så viktigt i tillväxtdiskussionen inte sällan tenderar att hamna i skym-
undan bakom perspektiv som domineras av teknologi, teknik och eko-
nomi.  

Det perspektiv som vi vill lyfta fram berör således sådana kunskaper 
och kompetenser som inte direkt anknyter till insatser i företagens 
produktion, utan mera till de omvärldsförhållanden som ger utveck-
lingsförutsättningar genom en fungerande arbetsmarknad, tillgång till 
olika yrkeskompetens och en fungerande social service i lokalsamhäl-
let. Det betyder också att vi menar att beteende- och samhällsveten-
skaplig kompetens inom högskolan tydligare än hittills bör integreras i 
det lokala och regionala utvecklingsarbetet. I flertalet andra projekt 
inom mål 2-området är denna typ av kompetens sparsamt represente-
rad. 

En central formulering i ett av de viktiga Mål 2 dokumenten lyder: 

”Målområdets långsiktiga konkurrenskraft är beroende av hur väl 
områdets utbildningsinstitutioner lyckas med att öka kompetensför-
sörjningen och att gradvis höja kvaliteten på utbildningsinsatserna. 
Detta är inte enbart beroende av en formell utbildning utan också av 
att näringsliv och hela samhället har förmåga att tillämpa och tillgodo-
göra sig en ökad kunskapstillförsel.”5 

Av citatet framgår att man utgår ifrån att ”kunskapstillförsel” är en 
grundläggande förutsättning för att regionen skall kunna vidmakthålla 
och vidareutveckla sin konkurrenskraft. Mer krasst uttryckt kan det 
sagda tolkas så här: Utveckling idag är kunskapsdriven utveckling. Utan 
kunskapstillförsel och förmåga att införliva kunskap blir regionen 
akterseglad i en snabbt föränderlig omvärld.  

Högskolans tredje uppgift 
Av tradition är högskolans uppgift att bedriva undervisning och forsk-
ning. Det är här man har sin främsta kompetens. En ny uppgift är den 
s.k. ”tredje uppgiften”, dvs. att samverka med det omgivande samhäl-
let. Även om frågan om högskolans relevans för det omgivande sam-

                                         
5.  Mål 2 Norra Regionen, sid. 45. 
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hället ständigt varit under diskussion är det under det senaste decenniet 
som ett mer konsekvent förverkligande ställts på dagordningen.6  

I och med 1997 års ändring av högskolelagen får uppgiften en strikta-
re reglering. Där betonas tydligare kraven på samhällsrelevans och sam-
hällsnytta i högskolans verksamhet och på utveckling av samverkans-
former för ett ömsesidigt utbyte av kunskap mellan högskolan och öv-
riga samhällssektorer. Det handlar inte längre om att enbart informera 
om högskolans resultat utan det handlar om att skapa lyhördhet och 
ömsesidighet i kontakten med det omgivande samhällets intressen, er-
farenheter och kompetens.7 

Detta konkretiseras i Utbildningsdepartementets regleringsbrev till 
högskolan budgetåret 2001 där man skriver att universitet och högsko-
lor skall: 

• ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verk-
samhet och i ökad utsträckning integrera denna samverkan i utbild-
ning och forskning,  

• i sin verksamhet aktivt använda och dra nytta av erfarenheter hos om-
givningen,  

• i ökad utsträckning och i nära samverkan med arbetslivet utforma ut-
bildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov, och 

• öka beredskapen för det livslånga lärandet, och utveckla flexibla stu-
dieformer för att göra det möjligt för enskilda individer att utveckla 
sin kompetens inom högskolans ram.”8  

 
Ett viktigt tillägg till dessa punkter är att den tredje uppgiften har 

fått ett vidgat innehåll. Vid sidan av anpassning till arbetsmarknadens 
behov betonas även högskolans betydelse för tillväxt och regional ut-
veckling. Detta understryks också i de regionala tillväxtavtalen och i 
målen för EU:s strukturfondsprogram.  

                                         
6.  Talerud, Bo (1999). Högskolans samverkan med det övriga samhället – en kortfat-

tad historisk tillbakablick. Omvärldsanalys för högskolan, arbetsrapport nr 6. 
Högskoleverket. 

7.  Högskoleverket (2001). Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag. Hög-
skoleverkets rapportserie 2001:24R. 

8.  Heldén Filipsson, Lena & Linder, Sofia (2001). Kunskap i samverkan – mötet 
mellan högskola och småföretag, Företagarnas Riksorganisation, sid. 25. 
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Ett flertal utvärderingar pekar på att mycket återstår att göra inom 
högskolan för att utveckla adekvata arbetsformer för den tredje uppgif-
ten. Samtidigt påpekar man att högskolan i stor utsträckning fortfa-
rande saknar tillräckliga organisatoriska och ekonomiska resurser för 
detta utvecklingsarbete.9  

Inom Mälardalens högskola har ett flertal initiativ tagits och erfa-
renhet samlats om samverkan med den omkringliggande regionen. Ett 
bra exempel är utarbetandet av det s.k. MTO-programmet (Människa, 
Teknik, Organisation), där en framgångsrik samverkansmodell mellan 
högskolan och det regionala näringslivet har byggts upp.10  

I detta EU-projekt är avsikten att fortsätta ett sådant utvecklingsar-
bete, men med en starkare betoning på samhällsvetenskaplig kompe-
tens och behovet av ett utvidgat kontaktnät för regional utveckling 
inom både privat och offentlig sektor. 

Genom regionalt stöd och EU-medel inom mål 2 programmets ram 
kan ett sådant samverkansarbete kring utvecklings- och tillväxtfrågor 
komma igång till nytta för både högskola och region. Det är den egent-
liga huvuduppgiften i det projekt, som vi nu ska söka medel för. Inom 
projektets ram kommer vi att verka för att bjuda in aktörer med prak-
tikerbaserad kompetens för att stärka undervisning och forskning och 
göra undervisningen mer praktikinriktad och forskningen mer åtgärds-
relevant.  

Även om högskolans uppgift är att formulera realistiska forsknings-
uppgifter inom mer generella kunskapsfält, så är det inom flertalet äm-
nesområden mycket värdefullt att komplettera en god översiktlig ana-
lys med olika former av lokal och regional fördjupning. Genom det 
nätverk som byggs upp och de samarbetsformer som ska etableras 
inom projektets ram bör det vara möjligt att hitta områden, ämnen 
och data som t.ex. studenter och doktorander kan använda för att för-
stärka regionens kunskapsbildning.  
                                         
9.  Heldén Filipsson, Lena & Linder, Sofia (2001). Kunskap i samverkan – mötet 

mellan högskola och småföretag, Företagarnas Riksorganisation; Frick, Mats & 
Seeger, Britta (1999). Röster om samverkan – ett aktörsperspektiv på högskolans 
tredje uppgift. Omvärldsanalys för högskolan. Högskoleverkets arbetsrappor-
ter 1999:7AR; Talerud, Bo (2000): Högskolans arbete med sin samverkansuppgift. 
Omvärldsanalys för högskolan. Högskoleverkets arbetsrapporter 2000:2AR.  

10.  Göran Brulin (1998). Den tredje uppgiften – högskola och omgivning i samver-
kan. SNS Förlag & Arbetslivsinstitutet. 
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Från stagnation till tillväxt?  
Vi tar avstamp i den analys som redovisas i de EU-sanktionerade doku-
menten för mål 2 programmet och i det senaste regionala Tillväxtavta-
let för Västmanland.11 Avsikten är att översiktligt ange några centrala 
karakteristiska för den regionala miljön (näringsliv och samhälle), så-
som de tecknas i officiella dokument, för att få en första föreställning 
om de villkor under vilka det planerade projektet ska implementeras.12  

Den bild som tecknas av läget i regionen – i dokumentet Mål 2 Norra 
regionen – är delvis dyster: En negativ befolkningsutveckling under de 
senaste decennierna, som därtill framför allt är koncentrerad till de, ut-
vecklingsmässigt sett, strategiskt viktiga yngre åldersgrupperna. Mellan 
1980 och 1998 minskade t.ex. åldersgruppen 20–34 år med 20 procent 
(vilket kan jämföras med 0,5 procent i riket som helhet), och andelen 
kvinnor i fertil ålder minskade under samma period med 10 procent. 
Befolkningsutvecklingen skulle ha varit ännu mer negativ utan det till-
skott av flyktingar som skett under 1980-talets senare hälft och under 
första hälften av 1990-talet. Bakom denna negativa utveckling ligger 
bl.a. en relativt hög utflyttning av ungdomar. Eftersom denna utflytt-
ning är högre bland högutbildade än bland lågutbildade innebär ut-
vecklingen också att befolkningens utbildningsstruktur förändras nega-
tivt i regionen, vilket på sikt underminerar förutsättningarna för ett 
livskraftigt näringsliv.13 

Samtidigt gäller att det inom målområdet – sedan gammalt präglat av 
industriella och agrara näringar – historiskt sett finns en jämförelsevis 
svag studietradition. Detta avspeglar sig än idag i utbildningsstatistiken: 
Dels gäller att färre ungdomar än i riket som helhet går vidare till hög-
skoleutbildning efter gymnasiet (31 procent jämfört med riksgenom-
snittet 36,9 procent). Dels gäller att andelen med eftergymnasial utbild-
ning generellt sett är relativt låg bland den vuxna befolkningen i områ-
det.14 

                                         
11.  I december 2001 beslöt riksdagen att de regionala Tillväxtavtalet skulle byta 

namn till Regionala Tillväxt-Program (RTP). Tanken att staten sluter avtal 
med sig själv, som ju Tillväxtavtalet implicerar, upplevdes som felaktig.  

12.  Delar av texten i detta avsnitt fanns med i vår ansökan om förstudiemedel.  
13.  Mål 2 Norra Regionen, sid. 5 ff.  
14.  Mål 2 Norra Regionen, sid. 19 och sid. 25. 

 15



 Kunskap för mångfald och utveckling – en förstudie 

Samma mönster framträder också i en aktuell sammanställning som 
tagits fram av Mälardalens Nätuniversitet (MdNU) om utbildningen i 
Västmanland och dess kommuner. Av den framgår bl.a. att en liten an-
del av dem som examinerade från högskolornas och universitetens 
grundutbildningar 1996–1999 bodde kvar i sin uppväxtkommun i Väst-
manland den första januari 2001 (från 24 procent i Fagersta till 38 pro-
cent i Kungsör och som högst 48 procent i Västerås). Även om vi räk-
nar med motsvarande grupp av inflyttade högskoleutbildade till re-
spektive kommun från andra kommuner, så har samtliga kommuner i 
Västmanland en nettoutflyttning av högskoleutbildade. Många av kom-
munerna ”förlorar” ungefär hälften av en högskoleutbildad ungdoms-
kull om vi utgår från det tidsmässigt korta perspektiv som redovisas i 
rapporten. Västerås som ligger bäst till förlorar ungefär en sjundedel 
(13 procent).15  

När det gäller arbetsmarknad och sysselsättning konstateras i doku-
mentet Mål 2 Norra regionen att: ”De yngre åldersklasserna, mest at-
traktiva på arbetsmarknaden, tenderar att få det allt besvärligare i mål-
området, och detta gäller särskilt de yngre kvinnorna. Arbetsmarkna-
den för dessa åldrar har blivit attraktivare utanför området.”16 Och vi-
dare konkluderar man att sysselsättningen behöver öka över hela mål-
området, särskilt för kvinnornas del och i synnerhet i tjänstesektorn 
och inom utbildning och forskning.17 

Vad gäller regionens invandrarbefolkning, som fram till för några 
decennier sedan dominerades av (från näringslivet efterfrågade) ”arbets-
kraftsinvandrare” har den i ökad utsträckning kommit att bestå av 
”flyktinginvandrare” som upplevt stora svårigheter när det gäller att 
komma in på arbetsmarknaden. Detta trots att de i relativt stor ut-
sträckning har god utbildningsbakgrund.18 

                                         
15.  Länsstyrelsen, Västmanlands län (2002). Siffror om utbildning. Västmanlands 

län 2001. Länsstyrelsens rapportserie nr 1. Egen bearbetning av tabellerna på sid. 
5. Även om uppgifterna i den lilla skriften visar på många intressanta fakta, så 
reser den också många frågor. En del tidsserier uppvisar variationer och möns-
ter som väcker en viss förvåning – se t.ex. tabellerna på sidan 7.  

16.  Mål 2 Norra Regionen, sid. 12. 
17.  Mål 2 Norra Regionen, sid. 15. 
18.  Detta visas bl.a. i en relativt färsk forskningsrapport som belyser arbetsmark-

nadssituation och utbildningsbakgrund för invandrarbefolkningen i Mälarda-
len: Sidebäck Göran, Sundbom Lars och Vikenmark Stefan (2000). Arbetslöshet 
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I den problembild som tecknas i mål 2-dokumentets analys, framgår 
sålunda att flera av de frågor som är av centralt intresse i en diskussion 
om regionens utveckling, på ett eller annat sätt är kopplade till region-
befolkningens utbildning och kompetens. Man framhåller också expli-
cit att kompetensutveckling – som dels handlar om ökad kunskap eller 
formell utbildning och dels om förmågan att i växande grad tillämpa 
kunskap – är en nyckelfaktor för områdets tillväxt och konkurrens-
kraft i det moderna och alltmer internationaliserade kunskapssamhäl-
let.19 

Detta är också ett centralt tema i det tillväxtavtal för åren 2000–2002 
som tagits fram i Västmanlands län.20 Man vill där karaktärisera Väst-
manlands län som ett industrilän där industristrukturen är inriktad 
mot kunskapsintensiv produktion. Denna sektor förväntas också svara 
för huvuddelen av den framtida tillväxten inom industrin, och man 
konstaterar att den bästa sysselsättningsutvecklingen i länet på senare 
tid kan noteras i de näringsgrenar som kännetecknas av ett högt kun-
skapsinnehåll.21 

Den analys man gör av länets förutsättningar och behov mynnar ut i 
slutsatsen att länets ”… komparativa fördelar främst finns inom den 
kunskapsintensiva industrin. Denna produktion kräver i sin tur god 
tillgång av tjänster med ett högt kunskapsinnehåll och välutbildad ar-
betskraft”.22 Man formulerar mot denna bakgrund en övergripande 
strategi som går ut på att offentliga organ ska stödja och stimulera före-
tagen i deras strävan att höja kunskapsinnehållet i den varu- och tjänste-
produktion som utförs23, och där ett centralt inslag blir att göra olika 

                                                                                                                   
och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och 
Sverige baserad på registerdata. Skriftserie A, forskningsrapport nr 5, Centrum 
för Välfärdsforskning, Mälardalens högskola, december 2000. 

19.  Mål 2 Norra regionen, sid. 25 f. 
20.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002 (1999), Länsstyrelsen i Västman-

lands län, Näringslivsenheten, nr 11, 1999. 
21.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002, Bilaga 1a: Ekonomisk tillväxt i 

Västmanland – Analys av förutsättningar och möjligheter, Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, sid. 61 f. 

22.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002, sid. 9. 
23.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002, sid. 19 
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utbildningssatsningar för att höja kunskaps- och kompetensnivån hos lä-
nets invånare.24  

I tillväxtavtalet betonar man också att åtgärder för ökad jämställdhet 
mellan könen liksom för ökad integration av invandrarbefolkningen 
har en viktig plats i tillväxtstrategin. Tillväxt förutsätter mångfald i 
fråga om utbildning, kön, ålder och etnicitet, liksom den förutsätter att 
all kompetens, oavsett vem som besitter den, tas till vara. En ökad be-
folkning, med stor mångfald och hög kompetens, menar man vara en 
av de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i länet.25 

Regional planering för tillväxt 
Den kommunala geografin genomgick en dramatisk förändring under 
en kort period i mitten av förra seklet. Under ett par decennier reduce-
rades antalet kommuner från ca 2 500 till 278. Vad hände? Genom ett 
par kommunindelningsreformer försökte man uppnå en större samhö-
righet mellan administrativa och funktionella gränser. Det första steget 
togs med den s.k. storkommunreformen 1952, då antalet kommuner 
reducerades från ca 2 500 år 1951 till 1 037 år 1952. Genom den andra 
kommunindelningsreformen som genomfördes successivt under perio-
den 1962–74 reducerades antalet kommuner från drygt 1 000 till 278.26 
Syftet med kommunreformerna var alltså att skapa större överens-
stämmelse mellan kommungränserna och ”approximerade arbets-, ser-
vice- och bostadsmarknader”.27 Idag är dessa indelningar historia och 
helt nya rörelsemönster etableras, varför kommungränserna inte längre 
utgör givna enheter för planering och administrativa åtaganden. Ex-
empelvis så har andelen av den förvärvsarbetande befolkningen som 
arbetspendlar över kommungränsen ökat från 22 procent 1985 till 30 
procent 1999 i landet som helhet och i enskilda kommuner betydligt 
mer.28 Den ”regionförstoring” som sker förutsätter ett utökat gräns-
                                         
24.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002, sid. 9. 
25.  Tillväxtavtal för Västmanlands län 2000–2002, sid. 23 ff. 
26. Nationalencyklopedin (1992). samt NE:s digitala DVD-upplaga 2000 plus.  
27.  Agne Gustafsson(1996). Kommunal självstyrelse, kap. 3. 
28.  Glesbygdsverkets Årsbok 2002, sid. 142. Av rapporten Stockholm-Mälarregionen – 

en inventering pendlingsmönster 1988-1998, Mälardalsrådet 2002:2 sid. 30-40 
framgår att i Västmanlands kommuner reste 1998 mellan 29 och 46 procent av 
den vuxna befolkning till arbete i annan kommun. Undantaget är Köping och 
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överskridande samarbete.29 Det är också en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för att formulera realistiska utvecklingsstrategier både inom 
enskilda kommuner och inom större regionala områden.  

Om vi lämnar de långa historiska utvecklingsmönstren och istället 
betraktar förändringarna under de senaste decennierna, så ser vi i ett 
regionalt perspektiv hur en ny och komplex utvecklingsdynamik trä-
der fram. En dynamik som påverkar de stora övergripande frågorna 
om individers och företags etablerings- och flyttmönster, med konse-
kvenser för lokal tillväxt och välfärd. Utvecklingsmönstren är dock 
sällan entydiga och det finns alltid många olika handlingsvägar att väl-
ja.30  

Ett exempel är att företagsetableringen i Mälardalen idag uppvisar 
nya mönster. Branscher som inte längre växer i Stockholm, fortsätter 
att växa i de övriga Mälardalslänen, varför en viss nyetablering sker i 
Mälarregionens perifera delar.31 Delvis gäller det företag inom bran-
scher som är mindre beroende av närhet till konsumentmarknader och 
av företag inom näringsgrenar som behöver tillgång till rymliga mark-
områden, låga lokalkostnader, flexibel arbetskraft och en mindre över-
lastad infrastruktur, dvs. sådant som utgör bristvaror i ekonomiskt 
överhettade regioncentra. Således finns konkurrensfördelar att ta till-
vara i perifera delar av en tillväxtregion.  

Samma förhållanden kan man upptäcka inom flyttnings- och bosätt-
ningsmönstren inom regionen där utflyttningen från Stock-
holmsregionen mot mer perifera orter har ökat högst märkbart som en 
konsekvens av både utträngning från en besvärlig bostadsmarknad i 
regionens tillväxtcentrum och en regionförstoring som minskat tids-
avstånden mellan olika orter inom regionen. Det finns också anledning 
att se länet och de ingående kommunerna som delar av den större Mäl-

                                                                                                                   
Västerås där motsvarande andel var 19 respektive 21 procent beroende på en 
egen stor och differentierad arbetsmarknad.  

29.  NUTEK (2001). Regionförstoring, rapport R 2001:7, NUTEK. 
30.  NUTEK har i ett antal skrifter dokumenterat och utvärderat olika regionala 

utvecklingsansatser, såsom i NUTEK (1997). Regioner på väg mot år 2015 – 
Länsstrategier i regionalt utvecklingsarbete, NUTEK R 1997:11; NUTEK (1999). 
De regionala tillväxtavtalen, NUTEK R 1999:12; NUTEK (1999). Trebenta hun-
dar och regionalt strategiarbete, NUTEK B 1999:5. 

31.  Mälardalen – en region? Rapport 1:2002, RTK/rapport 7:2002, Mälardalsrådet, 
sid. 23. 
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ardalsregionen, vilket aktualiserar frågor om hur relationen mellan 
centrala, halvcentrala och perifera delar gestaltar sig och utvecklas över 
tid.32 Dessa frågor anknyter till frågor om förutsättningar för att ta till-
vara den lokala dynamik som finns inom olika orter i länet. I slutän-
dan är det på den lokala nivån som den regionala utvecklingen kan av-
läsas och hanteras som en tillgång eller som en restriktion för tillväxt. 
Den regionala dynamiken är grunden för utformningen av lokala 
handlings- och utvecklingsplaner. 

Det är särskilt länets kommuner som ställs inför uppgiften att finna 
bra vägval i den nya ekonomiska geografin.33 Kommunernas integra-
tion i mer utvidgade funktionella regioner ställer därför allt större krav 
på fördjupad analys av Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (enligt 
SWOT34-analysens indelning). Av stor betydelse för näringslivsutveck-
ling är också den regionala arbetsmarknadens funktionssätt. Det är 
idag svårt för varje enskild kommun att upprätta en fullskalig arbets-
marknad, varför de måste ta vara på de möjligheter man har genom att 
utveckla ett konstruktivt utbyte med den större regionala arbetsmark-
naden.35 Men också att ta tillvara fördelar av en fungerande livsmiljö 
för redan boende, inflyttare och för näringslivet i stort i konkurrensen 
om företag, arbetskraft och skattekronor. En viktig strategisk slutsats 
är dock att även lokal utveckling i allt större utsträckning måste ske i 
form av mellankommunalt samarbete. Därför poängteras nyttan av att 
även i samarbetet med högskolan ta vara på sådana arbetsformer som 
bidrar till ökad samverkan mellan kommuner i hela regionen eller i 
delregioner med likartade problemställningar. 

                                         
32.  Mälardalsrådet har påbörjat ett viktigt analysarbete av rörelser mellan olika re-

giondelar. Mälardalsrådet (2002). Stockholm-Mälarregionen – en inventering 
Pendlingsmönster 1988-1998, Mälardalsrådet 2002:2; Flyttningar mellan Stock-
holms län och övriga Mälardalen 1990-1999, Mälardalsrådet 2002:4; Stockholm i 
siffror 2002 – Mälarregionen, Samproduktion av Mälardalsrådet, Förenings-
Sparbanken, RTK Stockholms län och Skanska AB, 2002.  

33.  Begreppet ”den nya ekonomiska geografin” har blivit ett alltmer centralt ämne 
för samhällsvetare. Ofta diskuteras det i termer av globalisering, regionalise-
ring och lokal fragmentering. För en översikt hänvisas till: Törnqvist, Gunnar 
(1998). Renässans för regioner.  

34. Förkortningen SWOT av “Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats”.  
35.  Fungerande lokala arbetsmarknader i gles- och landsbygdsregioner, Del 2 i 

Glesbygdsverkets Årsbok 2002, sid. 117 ff. 
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En särskild egenskap att ta hänsyn till i den västra delen av Mälar-
dalsregionen är att man har en mer sammansatt geografisk rörlighet än 
de delar som ligger närmare Stockholm. Det framkom också tydligt 
vid våra kommunmöten. KAK-kommunerna36 har dragning åt både 
Örebro, Västerås och Stockholm. Kommunerna närmare Västerås har 
dragning mot Dalarna, Gävleborg och Uppsala vid sidan av Västerås 
och Stockholm.37 Ett liknande mönster finner man i de tre norra berg-
slagskommunerna. Det betyder att man i högre utsträckning finner det 
viktigt att ”gå över gränserna” (kommuner, regiondelar, län) och sam-
verka i flera olika riktningar. Detta uttrycktes på ett bra sätt i våra 
samtal med kommunfullmäktiges ordförande i Heby kommun Rolf 
Edlund, som talde om vikten av att etablera och att delta i nätverk med 
”gränser efter funktioner” och inte efter kommunaladministrativa 
gränser. Det betyder också att dessa kommuner på ett intressant sätt 
kan bli länkar i ett utvidgat samarbete i ytterkanten av Stockholm-
Mälarregionen.  

 

 

Kungsör 3 september: Kanslichef Hans Westin arbetar med valförberedelserna.  

                                         
36.  Inbegriper kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 
37.  Se intervju med Åke Jansson s. 2-3. 
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Regionala kontakter och nätverk 

En viktig del av arbetet med förstudien har varit att söka kontakt och 
samarbete med olika regionala aktörer – privata och offentliga – och 
börja bygga upp ett nätverk kring utvecklings-, planerings- och tillväxt-
frågor, där kompetensutveckling, samverkan och resurser som Data-
källan, är viktiga inslag. För att utröna om förstudien bör utvecklas till 
ett projekt i fullskala har det också gällt att få svar på frågan om det i 
regionen finns intresse, vilja och möjligheter att gå in i ett samverkans-
projekt av den typ vi föreslår. 38 

Vi ser också det omfattande kontaktarbete som bedrivits inom förs-
tudiens ram som ett första led i uppgiften att upprätta ”ett nätverk för 
kunskapsdriven utveckling” som ingår som en viktig aktivitet i ett 
kommande mål 2-projekt. Vi redovisar vårt arbete uppdelade efter 
kontakter på kommunal nivå, regional nivå, inom högskolan samt öv-
riga kontakter. 

                                         
38.  I diskussionerna med regionala aktörer har också tagits upp frågan om hur en 

finansiering av ett fortsatt projekt kan ordnas. Vårt förslag har varit att olika 
samarbetsparter bidrar med motfinansiering inom ramen för ett utvecklings-
projekt där även anslag söks från EU. I EU-sammanhang, innebär motfinansie-
ring att en/flera regionala aktörer, som medverkar i ett projekt antingen går in 
med pengar och/eller arbetstid i projektet. Om projektet t.ex. godkänns som 
ett mål 2- projekt, så utfaller ett lika stort belopp kontanta projektmedel från 
EU, efter att motfinansieringsbeloppet/verksamheten har godkänts med ett 
faktiskt redovisat belopp/arbetstid. Ofta bidrar länsstyrelsen till den här typen 
av projekt med ca 10 procent av den totala projektkostnaden.  
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Kontakter på kommunal nivå  
Av olika skäl har vi valt att i en första omgång prioritera kontakterna 
med kommunerna när det gäller att utveckla samverkansformerna.  

Under våren 2002 utarbetades ett diskussionsunderlag om planerna 
med projektet Kunskap för mångfald och utveckling (se Bilaga 2, sid. 79), 
som användes vid kontakterna med Västmanlands mål 2 kommuner, 
dvs. länets samtliga kommuner utom Västerås men inklusive kommun-
delen Skultuna i Västerås kommun. 

I ett första steg kontaktades ledande företrädare för kommunerna –
kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ytterligare någon 
eller några högre tjänstemän. De tre Bergslagskommunerna avböjde 
medverkan på grund av bl.a. tids- och resursbrist. Länets övriga sju 
kommuner, samt kommundelen Skultuna i Västerås, tackade ja och 
deltog i de kommunmöten som anordnades under maj och juni.  

De kommunmöten som genomfördes blev ett viktigt steg på vägen 
att etablera ett samarbete mellan högskolan och regionen. Det första 
mötet hölls den 29 maj med Arboga kommun och Kungsör kommun i 
rådhusets lokaler i Arboga. Det andra mötet hölls den 3 juni med kom-
munerna Hallstahammar, Köping, Surahammar och kommundelen 
Skultuna i kommunalhuset i Hallstahammar. Det tredje kommunmö-
tet hölls den 10 juni med kommunerna Sala och Heby i kommunalhu-
set i Sala. Vid samtliga kommunmöten deltog tre representanter för 
forskargruppen – Göran Sidebäck, Lars Sundbom och Tommy Törn-
qvist.  

Mötena genomfördes i huvudsak enligt den utsända dagordning, som 
fanns med i det diskussionsunderlag, som hade skickats ut i förväg (se 
sid. 82). En presentation av Datakällan och det planerade EU-projektet 
föredrogs på varje möte, varefter en diskussion vidtog. Alla i forskar-
gruppen förde arbetsanteckningar under mötena, samtidigt som samta-
len spelades in på band.39 Målsättningen med mötena var att presentera 
och undersöka om projektidén var intressant för kommunledningarna. 
Och om de kunde ge sin sanktion till den finansierings- och verksam-
hetsidé som skisserades i det utsända diskussionsunderlaget.  

                                         
39.  Dessa underlag har bearbetats och processats av forskargruppen som har an-

vänt dem för att dels utveckla projektidén och dels fånga in och beskriva den 
problematik som dessa kommuner på olika sätt upplever.  
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Vid dessa sammankomster visades ett stort intresse för projektet och 
samtliga parter enades om att gå vidare. Längre fram i rapporten åter-
kommer vi till innehållet i de diskussioner som fördes.  

 

 

Kommunmöte i Hallstahammar 3 juni: Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salo-
monson från Köping blir bjuden på kaffe av sin arbetsmarknadschef Per Överberg 
innan presentationen av EU-projektet Kunskap för mångfald och utveckling börjar.  

 
Vid varje möte utsågs även en kommunal kontaktperson, som skulle 

ha kontakt med forskargruppen både för fortsatta diskussioner och för 
praktisk support för att bl.a. ta fram underlag för den tilltänkta motfi-
nansieringen. En modell som utkristalliserat sig under arbetets gång 
innebär att man till det planerade EU-projektet skapar kommunala 
projektgrupper som samarbetar med forskargruppen.40 I skrivande 
stund har i stort sett samtliga inblandade kommuner fattat beslut på 
ledningsnivå om bemanning och finansiering av projektgrupperna. 
Dessa uppgifter kommer närmast att utgöra underlag för en ansökan 
om EU-stöd för ett treårigt projekt i full skala.  
                                         
40.  Se kapitel Förslag till samverkan högskola – region, sid. 37 och särskilt den akti-

vitet som kallas Ett praktikbaserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte, sid. 38.   
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Kommunmöte i Sala 10 juni: Utvecklingschef Jan Sund och kommunstyrelsens ordfö-
rande Rolf Edlund, båda från Heby, lyssnar på presentationen av EU-projektet.  

 
Kommunerna har arbetat på lite olika sätt under denna fas, men alla 

har tillsammans med forskargruppen ansträngt sig för att skapa förut-
sättningar för att ett gemensamt projekt skall kunna sjösättas. Kontak-
ter och informationsutbyte har skett skriftligt, via e-post och via tele-
fonsamtal. Dessutom har bl.a. KAK-kommunerna arrangerat olika mö-
ten på chefsnivå för att ytterligare förankra projektet och den verk-
samhets- och finansieringstanke som projektet baseras på. Vid dessa 
möten har den projektansvarige på högskolan gjort en föredragning 
och svarat på frågor.  

Kontakter med kommuner utanför mål 2 området  
Eftersom en av grundtankarna bakom Datakällan är att den på sikt ska 
utvecklas till en regional resurs, så har ett förberedande förankringsar-
bete av Datakällan tidigare även påbörjats utanför mål 2 området. Det 
innebär att början till ett nätverk av kontakter finns i hela regionen. 
Dessa kontakter utanför mål 2 området kan naturligtvis också vara 
värdefulla för det nu aktuella projektet. I Västmanland intar t.ex. Väs-
terås en särställning genom sin storlek; hälften av befolkningen i Väst-
manland bor i Västerås. Det har naturligtvis en stor betydelse för re-
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gionens utveckling. Men dessutom ingår kommundelen Skultuna i 
Västerås i mål 2 området, vilket på sätt och vis gör Västerås till en indi-
rekt part i ett mål 2 samarbete. Kontakterna med olika grupper inom 
Västerås kommun är av naturliga skäl omfattande, som vi kort ska an-
tyda.  

Ett flertal möten har genomförts med olika personer och grupper i 
Västerås kommun. En central person i dessa sammanhang är Thure 
Morin, direktör för sociala nämndernas stab. Han har enträget och un-
der många år drivit samverkansfrågor, liksom behovet av kunskap och 
kompetensutveckling och en praktikbaserad och praktikrelevant forsk-
ning – dels i sin tjänstemannaroll, men också som representant i sam-
rådsgruppen för Centrum för Välfärdsforskning. På hans initiativ 
genomför Datakällan en utredningsmetodisk kurs på akademisk nivå 
för en mindre kärngrupp av stabspersonal i Västerås. Även Johan 
Wennhall har tidigare deltagit i diskussioner om Datakällans roll och 
möjligheter bl.a. när det gäller ungdoms- och utbildningsfrågor.  

Andra möten har hållits med bl.a. ansvariga för övergripande plane-
ringsfrågor (från statsledningskontoret bl.a. Gunnar Barkman och pla-
neringsstrateg Jahn Limdahl), statistikfrågor (aktuarie Gunnar Lignell 
och hans stab), arbetsmarknadsfrågor (arbetsmarknadschef Kenneth 
Linder), utbildningsfrågor (utvecklare Bo-Göran Larsson och personal-
chef Jan Andersson på proAros). Det finns uppenbarligen ett stort in-
tresse för Datakällan och dess möjligheter på en rad olika håll inom 
kommunen. Man söker bättre kunskapsunderlag på en rad olika områ-
den.  

Även med Eskilstuna kommun har ett flertal kontakter etablerats. 
Precis som fallet är med Västerås, har dessa ägt rum under en längre tid 
och på flera olika plan. Både Gunnar Jonson, utvecklings- och närings-
livsdirektör, och Bibbi Molander, utvecklingssekreterare, känner väl 
till Datakällan genom att de suttit/sitter som stadens representant i 
samrådsgruppen för Centrum för Välfärdsforskning.  

Under maj och juni 2002 hölls ett par sammankomster då Datakällan 
mer specifikt presenterades för andra ledande befattningshavare inom 
kommunen (controller Jan Rundgren, planchef Elisabeth Lindblad och 
Bibbi Molander), som en potentiellt intressant resurs som skulle kunna 
bidra med bl.a. välfärdsrelevant kunskap. På mötet deltog från hög-
skolans sida, förutom Göran Sidebäck, även Tola Jonsson, prefekt vid 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap och Svante Sund-
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quist, chef för näringslivscentrum på högskolan. Frågeställningarna i 
Eskilstuna påminner mycket om de som har tagits upp med Västerås.  

Kontakter på regional nivå 
Utöver länsstyrelsen, som har en speciell roll när det gäller EU-
projekten, så kommer både Kommunförbundet i Västmanland och Fö-
retagarnas Riksorganisation i Västmanland att medverka i projektet.  

Länsstyrelsen, Västmanland 
Under innevarande höst har möten genomförts med Thomas Holm 
statistikansvarig på Länsstyrelsen och med utredarna Eva-Lena Eng-
lund och Christer Carmegren för att diskutera Datakällan som en all-
män resurs och för att utröna om Länsstyrelsen ser några möjligheter 
att medverka i det aktuella EU-projektet.  

 

 

Länsstyrelsen Västmanland: Thomas Holm, Eva-Lena Englund, Indi Persson och Chris-
ter Carmengren vid en diskussion om Datakällan.  
 

Kontakterna kommer att fortsätta under våren 2003 och kan komma 
att handla om olika former av projektsamarbete och projektstöd och 
om kompetensutveckling (eventuellt i form av en utredningsmetodisk 
kurs med statistikprogrammet SPSS som analysverktyg). Även om des-
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sa aktiviteter inte direkt faller in under ramen för det planerade EU-
projektet, så utgör de likväl ett positivt komplement.  

Av intresse kan vara att nämna att Länsstyrelsen inspirerade oss att 
skriva den första rapporten baserad på Datakällans Louise-material för 
drygt två år sedan.41  

Kommunförbundet 
Ett flertal kontakter och möten har genomförts med Åke Jansson, di-
rektör på kommunförbundet Västmanland. Han har alltid varit en in-
spirerande kontakt och på olika sätt förmedlat information om lämpli-
ga kontaktpersoner i kommunerna och i regionen i övrigt. Han har 
också avsatt tid för sin förbundssekreterare Inger Grindelid, så att hon 
för förbundets räkning ska kunna följa projektet från insidan. Kom-
munförbundet kommer i den mån resurser och möjligheter ges att bi-
stå och stödja projektet.  

 

 

Högskolan och Kommunförbundet har konferens på Ramnäs den 20 september, då 
bl.a. Göran Sidebäck presenterar EU-projektet Kunskap för mångfald och utveckling.  

                                         
41.  Vi syftar på forskningsrapporten Sidebäck, Göran, Sundbom Lars och Vi-

kenmark, Stefan (2000). Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare. Beslut 
om att skriva den tillkom efter ett möte med Karin Tilly om invandrarfrågor. 
Länsstyrelsen hade dock inte möjligheter att finansiera arbetet, utan kostna-
derna togs av Centrum för Välfärdsforskning.  
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Den 20 september arrangerade Kommunförbundet och Mälardalens 
högskola en konferens på Ramnäs kring samverkansfrågor.42 Ett inslag 
på konferensen handlade om Datakällan och det planerade EU-pro-
jektet. Konferensen samlade drygt fyrtio deltagare, varav mer än hälf-
ten var kommunchefer, socialchefer, skolchefer och planeringsledare 
från Västmanlands kommuner. Övriga deltagare kom bl.a. från kom-
munförbundet, landstinget och Mälardalens högskola.  

Företagarnas Riksorganisation, Västmanland 
Under oktober månad har kontakt även etablerats med Ove Jansson, 
regionchef på Företagarnas Riksorganisation i Västmanland. Under det 
samtal som hölls framgick att vår projektidé mycket väl passade in i 
deras pågående försök att utveckla ett konstruktivt utbyte mellan hög-
skolan och småföretagarna. Information om det planerade projektet 
har gått ut till organisationen i Västmanland och man avser att engage-
ra några medlemmar att på deltid medverka i projektet.  

Kontakter inom Mälardalens högskola 
För Mälardalens högskola är den tredje uppgiften betydelsefull och 
man har tillsatt flera företrädare, som har till uppgift att på olika sätt 
försöka utveckla och stödja samverkan mellan högskolan och regionen. 
Gunnel Kristiansson, vice rektor, har huvudansvaret för frågor om 
samverkan mellan högskola och region. På högskolan finns också när-
ingslivscentrum43 som kontinuerligt arbetar med dessa frågor under 
Svante Sundquists ledning. Även Centrum för Välfärdsforskning, CVF, 
bör nämnas i detta sammanhang. CVF har ju som en viktig uppgift att 
genomföra utrednings- och forskningsprojekt med regional inriktning 

                                         
42.  Från högskolans sida ansvarade Gunnel Kristiansson, vicerektor, och Anders 

Åkerström, tekniksamordnare med ansvar för företagskontakter i Västman-
land, tillsammans med bl.a. Göran Sidebäck, som representant för Datakällan, 
för planeringen av inslagen. Från kommunförbundet sida var det Åke Jansson 
och hans stab som skötte planeringen.  

43.  På sin webb-sida presenterar man sig på följande sätt: ”Näringslivscentrum 
(NLC), är kanalen in i högskolan för företag och organisationer som söker 
samverkan med högskolan. NLC har till uppdrag att koordinera, marknadsfö-
ra och förmedla olika samverkansmöjligheter till externa intressenter, med 
särskilt fokus på små och medelstora företag.” NLC har idag åtta medarbetare.  
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kring välfärdsfrågor.44 Även högskolans utbildnings- och forskningsav-
delning har en rad företrädare som ger stöd för olika samverkanspro-
jekt, särskilt när det gäller EU-finansiering (Clas Tegerstrand och Gun-
nar Widforss). Samtliga ovan nämnda personer på högskolan har på 
olika sätt bidragit till att detta EU-projekt har kunnat utvecklas. 

Det finns flera samverkansprojekt på högsko-
lan, som vi avser att samarbeta med. Det är något 

s
v
i
n
l
v
a
l
v

a
Ä
g

i
W
e
s

 
4

3

som bör vara till gagn för både högskolan och re-
gionen. Ett av dessa är projektet Centrum för flexi-
belt lärande (CFL) med vicerektor Elvy Westlund 
som projektledare. CFLs verksamhet känneteck-
nas av fyra huvudspår. Dels ska en koordinator 
finnas, som länk mellan högskolan och olika kom-
munala lärcentra, med huvuduppgift att informera 
och marknadsföra högre utbildning. Dels ska en 

erie seminarier genomförs på dessa lärcentra kring rekrytering, om-
ärldsanalys, framtidsvisioner o.dyl. tillsammans med högskolans när-
ngslivscenter. Dels ska ett antal personer stationerade på lärcentra ge-
omgå en handledarutbildning, så att de kan handleda studenter både i 

ärandet och i handhavandet av modern teknik. Dels ska man aktivt 
erka för att utveckla nya utbildningsinsatser, som ska genomförs i sam-
rbete med lärcentra. Hennes projekt skiljer sig dock på ett grund-
äggande sätt från vårt planerade projekt, samtidigt som projekten del-
is kompletterar varandra.  

 

Anders Åkerström vid Näringslivscentrum är projektledare för ett 
nnat intressant projekt, Mälardalens högskola och regionen i samverkan. 
ven här kommer vi att eftersträva ett samarbete för att uppnå syner-

ieffekter för alla inblandade parter.  
Ett tredje projekt, Regional akademin (RAK), som också kan vara av 

ntresse i detta sammanhang leds av forskningssekreterare Gunnar 
idforss. En möjlighet som detta projekt ger är att man i regionen på 

tt effektivara sätt ska kunna hitta och ta till vara de kunskapsresurser 
om finns i regionen och som av olika skäl ibland kanske är okända.  

                                        
4.  Det kanske kan nämnas att Datakällan utvecklades inom CVF under den tid 

Göran Sidebäck var föreståndare för CVF (1999 – juni 2001). Verksamheten 
med Datakällan har dock blivit så omfattande att den nu kräver egna resurser.  
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Övriga kontakter 
En rad möten och kontakter av relevans för projektet har, som redan 
säkert framgått, tagits redan innan förstudien påbörjades. Dessa utgör 
en del av arbetet med att bygga upp Datakällan och påbörjades på all-
var redan en tid efter millennieskiftet. Detta kontaktskapande har in-
tensifierats och fördjupats successivt. Det har fortsatt under pro-
jektperioden och omfattar olika regionala aktörer i hela högskole-
regionen (Västmanland och Södermanland). Det har inneburit att mö-
ten hållits, kontakter skapats och nätverk byggts både i och utanför re-
gionens mål 2 område. Tillsammans utgör alla dessa kontakter ett ut-
vidgat nätverk, som på olika sätt kan bli en viktig resurs för det aktuel-
la EU-projektet.  

Utan att gå djupare in på alla de kontakter som tagits och möten 
som genomförts sedan idén om Datakällan började spira på CVF i slu-
tet av år 1999, så är det nödvändigt att betona att tankarna och idéerna 
kring Datakällan idag inte riktigt är desamma som de var när de första 
idéerna lanserades. De har utvecklats, förändrats och konkretiserats un-
der de år som de har stötts och blötts på möten och sammankomster.  

Datakällan har presenterats för några riksdagsledamöter från Sörm-
land (Elisebeht Markström, Laila Bjurling och Reynoldh Furustrand) 
för överdirektör Lars Pettersson på Socialstyrelsen vid ett par tillfällen. 
Den har också föredragits för kommunförbundet Sörmland (kom-
mundirektör Göran Norberg), länsstyrelsen (Per Ringsell och hans 
stab), landstinget (landstingsdirektör Christer Lindman), landstingets 
FoU-enhet (utvecklingschef Tomas Svensson med personal), socialche-
ferna, regionala samverkans- och rehabiliteringsgruppen (RAR), samt 
Nordea (kontorschef Susanne Petersson och privatmarknadschef Ste-
fan Slagbrand) i Södermanland. I Västmanland har, förutom tidigare 
nämnda sammankomster, även socialcheferna fått en särskild föredrag-
ning, Centrum för klinisk forskning (chef Jerzy Leppert med perso-
nal), liksom personal vid den samhällsmedicinska enheten (epidemio-
log Kenneth Berglund m.fl.).  
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Arboga-möte 2 oktober: Från vänster Kenneth Dahlberg, kommunchef, Arboga, som 
stolt visar upp sina fina lokaler för gästerna Ingvar Fundin, avdelningschef i Kungsör, 
samt Hans Westin, kanslichef i Kungsör.  

 

 

Arboga-möte 2 oktober om kommunala projektgrupper: Från vänster Görel Malinaric 
Korkman, utvärderare, Arboga, Inga-Greta Carneland Hörnström, kommunsekretera-
re, Arboga och Yvonne Arlestrand-Lundgren, kanslichef Mälardalens högskola.  
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Behov och intressen hos kommunerna  

De frågor som aktualiserats vid våra kommunmöten45 har handlat om 
en allmän osäkerhet inför den nya situation man idag står inför där 
kommunens beroende av förändringsprocesser i omvärlden ökat. Från 
att tidigare varit industriorter, med relativt hög grad av social, yrkes-
mässig och ekonomisk stabilitet, har förändringstakten ökat. Kommu-
nerna ser idag som allt viktigare att ta plats i ett utvidgat regionalt 
sammanhang. Frågor som tidigare i första hand kunde hanteras inom 
kommunernas gränser kräver gränsöverskridande samarbetsformer. 

Kommunerna har en mycket central och viktig roll i arbetet för att 
befrämja ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling. Vi vill peka på 
programmets övergripande målformulering: ”Att skapa förutsättningar 
för näringslivsutveckling och konkurrenskraft genom att öka kun-
skapsförsörjningen i området.”46  

Här listar vi ett antal teman, som behandlades under våra samtal och 
som utgör en första inventering av problemställningar att arbeta med. 
Listan är varken komplett eller i alla delar möjlig att utveckla inom 
detta EU-projekt. Det är dock en viktig början på ett samtal om ut-
vecklingsstrategiska frågor som står på kommunernas dagordning och 
kring vilka ett kunskaps- och kompetensutbyte kan ta sin början. Vi 
har själva i efterhand lagt till några reflexioner i anslutning till de te-
man som berördes på våra kommunmöten. De olika teman och fråge-
ställningar som tas upp i nedanstående lista överlappar varandra på oli-
ka sätt. De första fyra punkterna handlar om konsekvenser av nya 

                                         
45.  Se Bilaga 2: Diskussionsunderlag för EU-projektet: Kunskap för mångfald och 

utveckling. 
46.  Mål 2 Norra, Programkomplement, sid. 4. 
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flytt- och bosättningsmönster inom regionen, medan de efterföljande 
frågorna mer berör tillväxtbetingelser såsom utbildning, företagsetable-
ring och regionalt samarbete. 

• Vad kännetecknar ett attraktivt boende? Vad betyder närheten 
till arbete, närheten till god miljö eller tillgången på god service 
för valet av bostad? I de allra flesta fall handlar det om en kom-
bination av god boendemiljö, bra bostadspriser, och en passande 
upplåtelseform (villa, bostadsrätt eller hyresrätt), liksom närhet 
till kommunikationer. Men hur viktiga är de olika faktorerna? 
Är de av olika betydelse för olika befolkningskategorier?  

• Vad kännetecknar en god kommunal service som tar hänsyn till 
pendlarlivets sociala behov? Vilka krav ställs på bl.a. barnomsor-
gens utformning, utbildningsutbud och de lokala och regionala 
kommunikationerna? Hur ser valet ut mellan t.ex. service, bo-
stadsstandard och arbetsresor för olika sociala kategorier?  

• Hur kan attraktiva villkor för ”medflyttande” skapas? I många 
fall avgörs bosättning om båda makarna i en familj tilltalas av 
platsens kvaliteter, såsom en god social service och en fungerande 
arbetsmarknad för både män och kvinnor. Vilka skillnader kan 
finnas mellan olika familjetyper?  

• Vilka konsekvenser får den ökade sociala och geografiska rörlig-
heten på utveckling och fördelning av välfärd och ofärd i samhäl-
let? Många gånger är effekterna svårbedömda. Om inkomsten 
förtjänas på en ort, medan skatten betalas på en annan ort, så kan 
det t.ex. påverka skattekraft och social omsorg på olika sätt på de 
olika orterna. Vad betyder det för möjligheten att planera för 
kostnader och omfattning inom bl.a. barnomsorg, utbildning 
och äldrevård? Över huvud taget ställer det stora krav på den 
kommunala planeringen att gränserna många gånger går efter 
funktion och inte efter administrativa indelningar. 

• Vilka insatser behövs för att öka utbildningsnivån hos befolk-
ningen? Vad behöver förändras avseende utbildningens innehåll 
och omfattning och hur kan en ökad andel av befolkningen sti-
muleras att genomgå ungdomsskola, vuxenutbildning och hög-
skola som delar av ett livslångt lärande? Vad kan påverkas lokalt? 
Och vad kräver regionala eller nationella insatser?  
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• Hur kan antalet och andelen högskoleutbildade öka i regionen 
och i de enskilda kommunerna? Vilka speciella preferenser har 
högutbildade avseende bostadsort? Vilka förutsättningar finns att 
påverka högutbildade till en återflyttning till ursprungsorten 
(kommunen) efter utbildning?  

• Hur utvecklar man en fungerande integrationspolitik på lokal 
nivå för att bättre kunna ta tillvara invandrarnas resurser och 
kompetens? Hur kan skillnaderna och olikheterna göras till en 
tillgång istället för en belastning?  

• Vilka faktorer understödjer regional och lokal företagsetablering 
och företagsbefrämjande infrastruktur? Vilka faktorer är det som 
spelar roll för att mindre orter i perifera delar av en tillväxtregi-
on ska utveckla attraktiva betingelser för företagande och till-
växt? Detta diskuteras idag allt mer i termer av klusterbildning.47 
En möjlig väg till framgång kan vara samverkan med högskole-
forskning och dess spetskompetens, men under senare år har 
alltmer intresse också riktats mot betydelsen av väl fungerande 
socioekonomiska nätverk.48 I vilken mån kan sådana nätverk 
stöttas genom lokala eller regionala insatser? 

• Hur kan ett regionalt samarbete utvecklas? Under kommun-
mötena föreföll kommunerna vara tämligen eniga om behovet av 
ett utvidgat samarbete. Men vilken roll kan Mälardalsrådet spela 
i detta sammanhang? Och hur kan inflytandefrågorna hanteras?  

• Vilka fördelar och nackdelar har olika marknadsföringsstrategier 
när det gäller att göra en viss region, kommun eller ort synlig 
och intressant för individer (boende) eller företag (etablering)? 

                                         
47.  Kluster.se – Sverige i den nya ekonomiska geografin (red. Hans Tson Söder-

ström) 2001; Göran Brulin: Faktor X – Arbete och kapital i en lokal värld, 2002. 
Frågan om mindre orters attraktivitet för företagsetablering har i Sverige bl.a. 
diskuterats i samband med Gnosjöregionens starka tillväxt och internationellt 
motsvarande utveckling i det italienska Parmadistriktet. I de analyser som ge-
nomförts har allt mer betonats vikten av sociala och institutionella förhållan-
den. Inom regionen utgör Heby kommun ett intressant sådant område med 
stark småföretagarkultur.  

48.  Det har av statsvetaren Robert D. Putnam benämnts som en regions eller ett 
lokalsamhälles sociala kapital. Putnam (1996). Den fungerande demokratin – 
Medborgarandans rötter i Italien. 

 35



 Kunskap för mångfald och utveckling – en förstudie 

Vad lockar individer och vad lockar företag? Hur skiljer sig pre-
ferenserna mellan olika kategorier av individer och företag?  

De regionala utvecklingsmönstren bestämmer ramarna för hur pro-
blem och möjligheter formuleras på lokal nivå. I vår kommunrunda 
diskuterades också många frågor med anknytning till regionala flytt- 
och etableringsmönster och om dess betydelse för lokala utvecklings-
strategier. Det är en viktig uppgift i detta projekt att bidra med att 
identifiera regionala och lokala dynamiska faktorer samt att stödja re-
gionens aktörer att vidareutveckla nätverk för kunskapsdriven utveck-
ling. Kunskaps- och kompetensutbyte är en förutsättning för en god 
social och ekonomisk utveckling inom regionen. Det är i utbytet mel-
lan regionen och lokala aktörer som det är möjligt att stimulera sådana 
dynamiska krafter som leder till utveckling, något som starkt betonas i 
tillväxtavtalet och i EU:s mål 2 Norra regionen. Inom detta fält tror vi 
att viktiga utvecklingsfrågor kan identifieras inom det planerade pro-
jektets ram. 

 

 

Kommunmöte i Hallstahammar 3 juni: Från vänster Smajo Munoz, näringslivssam-
ordnare i Skultuna, Erland Levi, rektor för Komvux i Hallstahammar och Lars Lundin, 
politiskt sakkunnig, Surahammar.  
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Förslag till samverkan högskola – region 

De slutsatser som vi drar av förstudien är att ett kunskaps- och kompe-
tensutbyte mellan Mälardalens högskola och kommuner och andra lo-
kala och regionala aktörer är av vitalt intresse ur ett utvecklingsper-
spektiv. Vi finner också att åtgärder som förbättrar sådant utbyte ligger 
inom ramen för EU:s mål 2-område, och att kommuner och andra ak-
törer som kontaktats är intresserade av att sådana åtgärder kommer till 
stånd. Vi vill därför lägga fram ett förslag till samverkan som syftar till 
att vidareutveckla kunskaps- och kompetensutbytet och att effektivise-
ra resursutnyttjandet av kunskaper och kompetenser i regionen. Vår 
avsikt är att förslaget skall genomföras inom ramen för ett projekt som 
delfinansieras med EU-medel. 

Ett centralt inslag i den föreslagna samverkansmodellen är att skapa 
en mer direkt relation mellan å ena sidan kunskap, kompetens och stu-
dier och å andra sidan problem, åtgärder och planer i den regionala 
praktiken. Sådana möten mellan teori och praktik kan äga rum på re-
gelbundet återkommande arbetsseminarier under former som vi har 
valt att kalla för ”studera–producera”. Vi vill åstadkomma ett praktik-
baserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte där högskolan i högre utsträck-
ning än hittills blir tillgänglig som resurs i den vardagliga praktiken.  

Ett annat inslag i den föreslagna modellen handlar om att bättre ta 
till vara den resurs studenterna på högskolan på olika sätt represente-
rar, att i högre grad än i dag se studenterna som en regional kunskaps-
resurs. 

Ett tredje inslag handlar om strategisk satsning på regional välfärds-
forskning genom vidareutveckling och utnyttjande av Datakällan. 
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Ett fjärde inslag handlar om att bygga upp och driva ett mångsidigt 
och flexibelt nätverk som kan fungera som en kollektiv resurs för regio-
nen. 

De olika aktiviteter i det föreslagna projektet stöder varandra på oli-
ka sätt, och bör tillsammans bidra till att understödja en kunskapsdri-
ven utveckling i regionen. Vi skall i följande avsnitt ge förslaget en mer 
utförlig beskrivning.  

 

 

Folkets Hus i Köping 25 oktober, information om EU-projektet: Från vänster Per 
Överberg, arbetsmarknadschef, Göran Fagerberg, socialchef, Torkel Nilsson, skolchef 
och Barbro Andersson, personalchef.  

Fyra aktiviteter  
Samarbetet mellan högskolan och regionen ska, inom ramen för det 
föreslagna projektet, huvudsakligen ske genom fyra aktiviteter, som i 
varierande omfattning förutsätter och ger utrymme för ett ömsesidigt 
utbyte mellan högskola och region. Eftersom aktiviteterna kommer att 
få en central roll i det planerade projektet ska vi förtydliga deras inne-
börd.  

Ett praktikbaserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
Genom ett praktikbaserat kunskaps- och kompetensutbyte med lokala 
frågor i centrum ökar möjligheterna för en probleminriktad dialog, 
som kan få betydelse för aktörernas praktiska verksamhet. När delta-
garna integrerar ny kompetens och nya idéer i sin ordinarie verksam-
het kan vinsterna återfinnas på flera olika plan. 

• individen får ökad kompetens och en utbildningsmerit; 
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• verksamheten får ett nytt och större kunskapsinnehåll, utan att 
individen behöver lämna den dagliga verksamheten; 

• högskolan får tillgång till kunskap och erfarenheter från praktis-
ka problemställningar och kan ge uppslag till fördjupad forsk-
ning på olika centrala samhällsområden; för studenter ges goda 
förutsättningar att hitta intressanta uppsats- och examensarbeten, 
som ska tillgodose både aktörernas praktiska kunskapsbehov och 
högskolans krav på forskningsrelevans. Dessutom får studenter-
na värdefulla kontakter med regionala arbetsgivare som kan vara 
till nytta när de ska ut på arbetsmarknaden.  

Genom ett kunskaps- och kompetensutbyte som tar utgångspunkt i 
de frågor som enskilda medarbetare normalt arbetar med får vi en 
praktikanpassad studiesituation som effektivt hushållar med tiden. En 
viktig målgrupp inom kommunerna är tjänstemän med utveck-
lingsansvar för olika kommunala verksamheter. I deras uppgift förelig-
ger ett stort behov av ny kompetens och nya metodredskap för att er-
hålla fördjupad kunskap och överblick. En viktig del av högskolans 
insatser kan därför bestå i att ”leverera” nya kunskaper, samt metod- 
och utredningskompetens. Häri ingår också att skapa en varaktig dia-
log mellan ansvariga tjänstemän och forskare vid högskolan om villkor 
och betingelser för välfärd och utveckling på lokal och regional nivå. 

Studera–producera konceptet är alltså mycket flexibelt och rymmer, 
såsom vi ser det, tre viktiga delaspekter. Dels att högskolan ska bedriva 
en anpassad kompetensutveckling med den aktuella personalens var-
dagsverksamhet i fokus. Dels att studierna – tolkade i en mycket vid 
mening (cirklar, seminarier, kurser o.dyl.) – ska ha en produktiv in-
riktning. Dels att kompetensutvecklingen i grunden ska betraktas som 
ömsesidig. Det vill säga tanken är att båda parter (högskolan och be-
rörd personal i kommunerna och andra organisationer) på olika sätt 
ska utveckla sina respektive kompetenser i det möte som äger rum un-
der dessa former.  

Inom det aktuella EU-projektets ram är målsättningen att bl.a. ut-
veckla en form av regelbundet återkommande arbetsseminarier basera-
de på studera–producera konceptet.  Seminarierna utgör ett forum för 
diskussion, planering och erfarenhetsutbyte. Konceptet har redan an-
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vänds och utprovats av medlemmar i projektets forskargrupp.49 Med 
utgångspunkt från dessa erfarenheter är avsikten att vidareutveckla mo-
dellen och öka dess anpassbarhet till även andra områden och deltaga-
re. Det handlar inte om att skapa ytterligare en ny utbildning, utan det 
handlar om ett nytt och annorlunda sätt att organisera ett kunskapsut-
byte, som ger större möjligheter att beakta och utgå från de medver-
kandes behov. 

Vid sidan av det mer verksamhetsbaserade kunskaps- och kompe-
tensutbytet på arbetsseminarierna kan kompletterande specialkurser 
utvecklas för t.ex. metodfrågor, statistisk bearbetning, utredningsmeto-
dik och planeringskunnande. Inom projektets ram planeras också ett 
utvidgat samarbete mellan regionens aktörer och högskolans grund- 
och forskarutbildning kring studenternas examens- och avhandlingsar-
beten. Detta kan bidra till en regionalt betydelsefull kunskapsupp-
byggnad, särskilt om regionens praktiker kan fungera som resursper-
soner och praktiska handledare.  

Studenterna – en regional resurs 
Den andra aktiviteten består i att etablera samarbetsformer för att ut-
veckla studenters examens- och avhandlingsarbeten i nära samverkan 
med en eller flera av regionens aktörer, dvs. ta tillvara högskolans stu-
dentresurser (eller bedriva ”barfotaforskning”, som vi ibland har ut-
tryckt det hela). Relationen är här tvåfaldig genom att dels ta hjälp av 
aktörer i kommuner och andra verksamheter för att formulera prak-
tikbaserade och forskningsbara ämnen och dels återföra sådan kunskap 
som produceras inom högskolans utbildning till dem som är verksam-
ma på fältet.  

För att öka intresset bland studenter för frågor som anknyter till lo-
kala och regionala frågor bör också olika utbildningar och program 
erbjuda sådana kursmoment. Delvis kan det ske inom redan befintliga 
utbildningar. Vi tror även att det skulle vara av värde att utveckla ett 
antal specialinriktade kurser med fokus på dessa frågor. Inte minst som 
ett led i att tydliggöra den regionala högskolans speciella möjligheter 
och kompetens att anknyta både grund- och forskarutbildningen till 
det närliggande samhällets problemställningar och praktikerkompe-
                                         
49.  Sidebäck, Sundbom & Svensson: Projektarbete i lokala samverkansgrupper, 

2002. 
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tens. Detta är av särskilt stort värde för beteende- och samhällsveten-
skapligt inriktade utbildningar. Vi föreslår därför att det inom pro-
jektet utvecklas sådana kurser som högskolan kan börja erbjuda under 
höstterminerna 2003/2004:  

• Ett utvärderings- och utredningsmetodisk kurspaket. Kursen ut-
vecklas av docent Ove Karlsson och Göran Sidebäck, båda vid 
ISB/Mdh. Ett uppdämt regionalt behov finns för den här typen 
av kurser för praktiker och utredare på olika nivåer. 

• Kvantitativ samhällsvetenskaplig dataanalys. Kursen utvecklas av 
docent Per-Anders Lindén, Stockholms universitet och Göran 
Sidebäck, ISB/Mdh. Både inom högskolan och inom regionen 
finns behov för den här typen av något mer avancerade kurser. 

• Studier i regionala och lokala planeringsprocesser. Här behandlas 
frågor om förutsättningar för lokala och regionala utvecklings-
strategier i ljuset av nya rumsliga relationer, såsom de uttrycks i 
globalisering, regionalisering och lokal fragmentering. Ansvarig 
fil.dr. Tommy Törnqvist.  

• Studier i socialt kapital och betydelsen av sociala nätverk och insti-
tutionella förhållanden för regional och lokal utveckling. Ansva-
rig professor Lars Udéhn. 

Det är, som vi redan nämnt, av vikt att inom projektets ram stimu-
lera olika utbildningsprogram att vidareutveckla kontakten med regio-
nens aktörer. Det kan ske på flera olika sätt. T.ex. genom att studenten 
får en lokal kontaktperson som mentor under sitt examensarbete. 
Kontaktpersonen kan också bjudas in till högskolan när examensarbe-
tet presenteras, exempelvis som moderator. Det utbyte vi här talar om 
kan också ha den positiva effekten att det underlättar för studenterna 
att ”få in en fot” på den regionala arbetsmarknaden, och omvänt att det 
bidrar till att regionens arbetsmarknad i ökad utsträckning kan behålla 
”sina” studenter när de väl är färdigutbildade. 

Strategisk satsning på regional välfärdsforskning  
En tredje aktivitet är den satsning på regional välfärdsforskning som i 
viss mån redan påbörjats med stöd av Datakällan, dvs. den databas med 
uppgifter från olika håll och olika källor som utgör en central del av 
projektverksamheten. Med uppgifter från Datakällan är det bl.a. möj-
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ligt att genomföra beskrivningar, analyser och utvärderingar av hur ut-
vecklingen av välfärd (och ofärd) gestaltar sig i regionen ända ned på 
detaljnivå. Databasen innehåller även uppgifter på nationell nivå, som 
gör det möjligt att t.ex. jämföra kommuner i Västmanland med kom-
muner i andra delar av landet. Utöver data och tillhörande analyskom-
petens finns inom ramen för Datakällan också vissa utbildningsresurser 
(som behöver utvecklas och utvidgas), samt ett nätverk av forskare och 
praktiker. Genom ett nära samarbete med regionen kommer Datakäl-
lan att ytterligare kunna utvecklas och anpassas till de problemställ-
ningar som finns på regional och lokal nivå, liksom specifikt till sådana 
som aktualiseras inom Mål 2-området. Datakällan presenteras utförligt 
i en särskild bilaga till rapporten (se bilaga 1, sid. 49).  

Ett nätverk för kunskapsdriven utveckling  
Inom ramen för verksamheten kring Datakällan och EU-projektet hål-
ler ett nätverk50 på att byggas upp. I praktiken är det frågan om flera 
delvis överlappande nätverk som på olika sätt bör kunna bli ett stöd 
och en resurs under arbetet med EU-projektets problemområden. Det 
omfattar i dagsläget ca hundra personer. Inom högskole- och univer-
sitetsvärlden, forskningsinstitut och myndigheter finns kontaktperso-
ner. Utanför högskolevärlden finns kontakter främst i Södermanland 
och Västmanland, men kontakter finns också utanför de båda länen. 
Nätverket är mångfasetterat. Det består dels av personer med olika 
former av vetenskaplig och metodisk kompetens (många med kvantita-
tiv metodkompetens), dels av personer som på ett mer praktiskt plan 
arbetar med utredning, analys och sammanställning av data i den kom-
munala, landstingskommunala eller statliga myndighetssfären samt 
inom regionens näringsliv och dels av personer som är beställare och 
brukare av data och dataanalyser inom dessa sfärer. Nätverken kan 
bl.a. bidra till att underlätta och utvidga ett ömsesidigt utbyte av pro-
blemformuleringar, metodutveckling och ny kunskap.  

Genom de kommunövergripande arbetsseminarierna och inbjudna 
gäster och föreläsare vid dessa sammankomster skapas dessutom möj-
ligheter till nya kontakter för deltagarna. Nätverket är också tänkt att 
fungera som det sammanhållande kittet mellan högskolan (inklusive 
                                         
50.  Nätverket nuvarande omfattning och status redovisades i föregående kapitel. 

Se även bilaga 3, sid. 91.   
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forskare, lärare, studenter och kurser) och regionen (politiker, tjänste-
män och företagare på lokal och regional nivå). 

Nätverket kan också tänkas spela en viktig roll för att skapa ett mer 
effektivt resursutnyttjande av personer, dataunderlag och kompetenser 
som finns på olika håll i regionen inom forskning och utredningsverk-
samhet.  

Ansvaret för att upprätthålla, utveckla och driva nätverket ligger på 
forskargruppen. En del av deras tid kommer därför att gå åt till detta 
arbete. Inom projektets ram aktualiseras i anslutning till detta olika 
typer av åtgärder för att upprätthålla kontakter, sprida information 
mm till olika grupper av intressenter – även utanför själva nätverket. 
Här ingår t.ex. att ordna konferenser, utveckla informationsblad och 
upprätta en hemsida på WWW för att understödja utbyte och kommu-
nikation inom projektets ram.  

Sammanfattande illustration 
De fyra kunskapsdrivande och samverkande aktiviteter som här har re-
dovisats utgör den struktur inom vilket ett fortsatt projekt avses att be-
drivas. Det kanske bör påpekas att även om projektet har sin huvud-
sakliga fokus kring högskolans s.k. tredje uppgift (samverkan med re-
gionen), så har det också en sida som vetter mot högskolans två andra 
uppgifter; utbildning och forskning. Projektet kan därför från hög-
skolans perspektiv ses som en speciell mix av högskolans tre uppgifter. 

Genom öppna och flexibla samverkansformer där högskolans re-
surser möter regionala aktörers professionella resurser på olika plan 
(lokal, regional eller sektoriell) och i olika roller (politiker, tjänstemän, 
planerare, utredare, företagare osv.) skapas möjligheter till en kun-
skapsdriven utveckling i regionen, som utgår från en bättre förståelse 
av regionens och lokalsamhällenas sociala och planeringsmässiga pro-
blematik och dynamik.  

Följande figur är ett försök att grafiskt och förenklat illustrera vår 
samverkansmodell och de fyra aktiviteter som tillsammans utgör dess 
byggstenar. Den tredje uppgiften – samverkan mellan högskola och 
region – förverkligas genom de speciella aktiviteterna, som förenar och 
binder samman högskolan och regionen kring vissa gemensamt satta 
(långsiktiga) uppgifter och mål. I detta projekt handlar det om en strä-
van att åstadkomma ett kunskaps- och kompetensutbyte mellan hög-
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skolan och det omgivande samhället, som på olika sätt kan förbättra 
förutsättningarna för tillväxt och välfärd i regionen. 

Figur:  Samverkansmodell mellan högskolan och regionen baserad på fyra aktivi-
teter – kompetensutveckling enligt konceptet Studera – p oducera, stu-
denter som regional resurs (studentresurser), en välfärdsstatistisk databas 
Datakällan med forskarresurser och ett nätve k av forskare och praktiker 
på olika håll i regionen – som tillsammans ska lägga grunden för ett 
långsiktigt och ömsesidigt kunskaps- och kompetensutbyte.  
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Datakällan – en välfärdsstatistisk databas 

Datakällan är en regionalt fokuserad databas som kan användas för att 
beskriva, analysera, och utvärdera hur välfärd (och ofärd) utvecklas 
och fördelas i regionen och dess delområden.51 Datakällan betecknar 
också, utöver den egentliga databasen, den analyskompetens, de utbild-
ningsresurser och det nätverk som byggs upp runt databasen. Data-
källan svarar därför emot högskolans tre grundläggande uppgifter; ut-
bildning, forskning och regional samverkan.  

Arbetet med att utveckla Datakällan har nu pågått några år. Vi som 
ansvarar för projektet har under denna tid kunnat notera ett växande 
intresse från högskolan och olika intressenter i regionen. Fler och fler 
har börjat se Datakällan som en strategiskt viktig resurs för högskolan 
och regionen.  

                                         
51.  En kort karakteristik av den centrala databasen: Den omfattar idag avidentifie-

rade uppgifter för ett decennium om alla individer i Södermanland och Väst-
manland, och om ett slumpmässigt urval om 500 000 individer i hela landet. I 
databasen finns uppgifter om bl.a. befolkningens kön, ålder, civilstånd, bo-
stadsort, invandringsår, födelseland, utbildning och betyg (grundskola, gymna-
sium och högskola), sysselsättning, inkomster och bidrag, familjesituation, 
samt data om de arbetsplatser och företag personerna arbetar vid. Det innebär 
t.ex. att vi kan följa hur inkomster, bidrag, utbildning, arbeten, flyttningar 
och familjesituation utvecklas och förändras för olika individkohorter under 
en följd av år på en detaljerad regional nivå (nyckelkodsnivå). Datakällan kom-
pletteras med data från nationella, regionala och kommunala databaser. En ut-
förligare beskrivning kommer längre fram.   
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En problembild  
Nedan följer exempel på problem i den svenska välfärdsutvecklingen, 
som är möjliga att studera och belysa med empiriska data av det slag 
som den välfärdsstatistiska databasen rymmer.  

Stora och ökande kostnader för sjukskrivningar, sjukvård och reha-
bilitering. Stress och utbrändhet i arbetslivet. Problem inom vård och 
omsorg till följd av brist på personal och resurser. En växande andel 
äldre i befolkningen som ställer planeringen av äldreomsorgen inför 
nya utmaningar. Segregerade bostadsområden. En ojämlik och proble-
matisk skolsituation; många ungdomar lämnar skolan med ofullständi-
ga betyg. En bristfälligt fungerande arbetsmarknad; bl.a. svårigheter för 
personer med invandrarbakgrund att få och behålla ett arbete. Fortsatt 
ojämlika villkor mellan män och kvinnor på många områden, såsom 
arbete, hälsa, sjukskrivningar och löner.  

Den välfärdsstatistiska databasen är ett av de olika verktyg som kan 
nyttjas för att bättre förstå och, i slutändan förhoppningsvis också, på-
verka förekomsten av den här typen av välfärdsproblem. 

Disposition 
Efter detta inledande avsnitt följer en bakgrundsteckning till Datakäl-
lan i avsnittet Siffror som talar som argumenterar för värdet av kvanti-
tativa empiriska analyser. Därefter kommer ett avsnitt om Högskolans 
tre uppgifter. Finansieringsproblematiken tas upp i nästföljande avsnitt 
och slutligen följer ett avsnitt om Datakällans innehåll och uppläggning. 
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Siffror som talar  

Satsningen på Datakällan52 är ett försök att skapa förutsättningar för en 
regional välfärdsforskning som förmår studera regionala välfärdspro-
blem genom kvantitativa analyser av stora datamaterial. Det är en in-
riktning som hittills varit relativt outvecklad vid ISB/CVF och Mälar-
dalens högskola (Mdh), där istället en mer kvalitativt inriktad samhälls-
forskning har en stark förankring. Vi tycker att det är rimligt att hävda 
att båda inriktningarna behövs, och att de kan befrukta varandra. Men 
eftersom den kvantitativa inriktningen hittills varit relativt sparsamt 
företrädd är det befogat att på olika sätt försöka förstärka och utveckla 
denna. 

Visionen 
I dagens värld med snabba förändringar behövs mer, ny och bättre 
kunskap. Behovet av utvärderingar och utvecklingsarbete växer ute i 
samhälle och arbetsliv. Ungdomen behöver utbildas och den vuxna 
arbetskraften behöver kompetensutvecklas. Det livslånga lärandet blir 
aktuellt för allt fler. Här kan Högskolan tillsammans med andra forsk-
ningsenheter och regionala aktörer bli en motor i en kunskapssökande 
och kunskapsförmedlande utvecklingsprocess, och Datakällan vill spela 
en aktiv och pådrivande roll i detta sammanhang.  

För att förmedla den vision som bär upp arbetet med den välfärds-
statistiska databasen vill vi först betona att det inte handlar om ett en-
staka forskningsprojekt utan om en flexibel och utvecklingsbar resurs, 

                                         
52.  Datakällan började byggas upp vid CVF år 2000, då Göran Sidebäck var före-

ståndare. Sedan juli 2001, då Sidebäck avgick som föreståndare, drivs Data-
källan vidare som ett självständigt projekt med egen finansiering vid ISB. 
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som möjliggör och kan stödja olika enskilda forskningsprojekt av både 
kvantitativ och kvalitativ natur, liksom regionala utvärderingar och 
studier av varierande slag inom ramen för det allmänna forskningspro-
grammet Välfärd i regionen vid högskolan.  

Utöver detta kan Datakällan även vara en resurs och ett stöd för mer 
allmänt inriktade forskningsprojekt, utan direkt regional förankring. 
Vidare kan datakällan bli en värdefull resurs i utbildningen vid högsko-
lan. Studenter (och externa intressenter) kan utbildas i kvantitativ ana-
lysmetodik via övningar på bl.a. material i databasen, och de kan ges 
tillfälle att skriva uppsatser baserade på sådana analyser.  

Konkret innebär detta att kunskaperna om regionen växer genom de 
uppsatser och rapporter som produceras av dem som arbetar med ma-
terial från databasen. Avsikten är att regionala intressenter – kommu-
ner, regionala och lokala myndigheter och organisationer – skall kunna 
bidra med egna förslag på uppsatsämnen. Det nätverk som byggs upp 
runt Datakällan syftar bl.a. till att underlätta att så kan ske.  

Forskningsmässig relevans 
Även om det kan kännas som en överloppsgärning att forskningsmäs-
sigt motivera databassatsningen, så vill vi ge några exempel på hur ut-
omstående bedömare ser på saken:  

En indikation på att databassatsningen är forskningsmässigt relevant 
är att forskningsprojekt baserade på data i Datakällan har beviljats 
forskningsanslag från SFR/FAS.  

En annan indikation gavs av professorn i sociologi och f.d. rektorn 
vid Växjö universitet Bengt Abrahamsson, när han våren 2001 på initia-
tiv av rektorn vid Mälardalens högskola gjorde en utvärdering av 
hum/ sam/ vårdområdet och forskningspotentialen inom berörda in-
stitutioner och bl.a. påpekade att Datakällan var en viktig potentiell re-
surs för högskolan och dess forskning. 

En tredje indikation finns i det strategidokument som regeringen i 
december 1999 erhöll från generaldirektörerna för Socialstyrelsen, 
Folkhälsoinstitutet och Riksförsäkringsverket.53 I dokumentet, där an-
gelägna forskningsbehov och strategier för kunskapsutveckling diskute-
ras, framhåller man det mycket stora värde för forskningen som ligger 
                                         
53.  Brev till Regeringen/Socialdepartementet ”Kunskapsstrategier”, 1999-12-14. 

SoS (Dnr 00 7455/1999). 
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i de unika svenska databaserna – bl.a. LOUISE,
54

 som utgör en viktig 
del av Datakällans material.  

Samhällsmässig relevans 
Som en bekräftelse på att databassatsningen är relevant och viktig ur 
ett samhällsperspektiv, kan man bl.a. se den stora uppmärksamhet55 som 
mött den första forskningsrapporten, baserad på analyser av Data-
källans material, när den spreds under våren 2001. Rapporten heter Ar-
betslöshet och sysselsättning bland invandrare, och redovisar både regio-
nala och nationella analyser av invandrarnas situation på arbetsmark-
naden.56 En viktig avsikt med rapporten var också att både internt vid 
högskolan och externt mot regionen illustrera databasens möjligheter. 

Att satsningen på Datakällan är samhällsmässigt relevant var också 
den bedömning som Lars Pettersson, överdirektör vid Socialstyrelsen, 
gjorde i sitt anförande på en konferens – Välfärdsdagen – Välfärd i för-
ändring – arrangerad av CVF hösten 2000. Han pekade även på behovet 
av databaser för att kunna utvärdera socialtjänsten. Liknande synpunk-
ter framfördes även av andra föreläsare och deltagare vid nämnda kon-
ferens.  

Här kan också nämnas att Dalarnas Forskningsråd i en diskussions-
promemoria om ”Forskning och utveckling i Landstinget Västman-
land”57 redan under våren 2000, konstaterade att inriktningen på att 
bygga upp en regional statistikdatabas kunde vara ett viktigt led för att 
stärka FoU-produktionen i regionen.  

                                         
54.  En utförligare beskrivning av databasen kommer längre fram i texten.  
55.  Rapporten har tagits upp i både lokala och nationella media. Författarna har 

därtill (via mail, samtal etc.) fått direkta reaktioner från invandrare som ut-
trycker sin uppskattning för att deras situation på arbetsmarknaden tagits upp 
till granskning. 

56.  Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Vikenmark Stefan. Arbetslöshet och syssel-
sättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och Sverige base-
rad på registerdata. December 2000. Skriftserie A, Forskningsrapport nr 5. 
(Även som pdf-fil.) 

57.  Florén, Anders, Omne Pontén, Marianne & Ternhag, Gunnar, ”Forkning och 
utveckling i Landstinget Västmanland. En diskussionspromemoria.” Dalarnas 
Forskningsråd 2000-04-18.  
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Inspirerande exempel från andra forskningsmiljöer 
Det finns flera exempel på den stora betydelse informationsrika data-
källor av hög kvalité under medveten ledning kan få för kvalificerad 
forskning, utbildning och samhällsanalys.  

Vid Institutet för Social Forskning i Stockholm utgår t.ex. en stor 
del av forskningen från databaser – bl.a. Levnadsnivåundersökningarna, 
en föregångare till SCBs ULF-undersökningar, och Social Citizenship 
Indicator Program (SCIP)58 – som utvecklats under lång tid. Med stöd av 
databaserna har man idag producerat ett femtiotal avhandlingar, mäng-
der av utredningar och utvärderingar för departement och myndig-
heter och samtidigt skolat fram en empiriskt och metodiskt kunnig 
kader svenska sociologer.  

Forskningen har varit av hög internationell klass med visionära före-
trädare som professorerna Walter Korpi (klassanalys och socialpolitik), 
Sten Johansson (välfärdsmätningarnas teori och praktik) och Robert 
Eriksson (social rörlighet).  

En annan betydelsefull miljö med egna datakällor och en viktig em-
pirisk forskningstradition är Sociologiska Institutionen i Umeå (med 
bl.a. professorerna Rune Åberg, Joachim Vogel, Björn Halleröd och 
Stefan Svallfors.)  

Liknande miljöer finns även inom andra ämnesområden, såsom 
statsvetenskap (Göteborg), men också inom fristående institut, såsom 
Arbetslivsinstitutet, Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk 
Forskning och Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering.  

ISB avser inte att efterlikna dessa miljöer i annat än strävan att skapa 
en stimulerande och kreativ miljö kring en viktig dataresurs. Denna re-
surs – Datakällan – skall ha en regional inriktning, fungera i en tvärve-
tenskaplig miljö och låta kvantitativ och kvalitativ forskning befrukta 
varandra med målsättningen att utveckla och fördjupa kunskapen om 
välfärdsförhållanden och välfärdsproblem i regionen.  

                                         
58.  SCIP har jämförbara uppgifter mellan länder och över tid om medborgarnas 

sociala rättigheter och skyldigheter i 18 OECD-länder från 1930 och framåt (15 
olika år). 
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Datakällan och högskolans tre uppgifter 

Vår satsning på att utveckla en regional välfärdsstatistisk databas är 
tänkt att på olika sätt ge stöd åt, och vara en resurs för, högskolans 
samtliga tre uppgifter:  

• Utbildning och kompetensutveckling 
• Forskning och utredningsverksamhet 
• Regional samverkan och nätverk 

Datakällan skall ses som en strategiskt viktig satsning för högskolans 
forskning och utbildning inom välfärdsområdet, men också för studier 
och utredningar som utförs för lokala och regionala aktörer utanför 
högskolan. Det blir en resurs med många möjligheter – till nytta både 
för studenter, lärare, forskare och olika regionala intressenter.  

Utbildning och kompetensutveckling 
Datakällan erbjuder med stöd av Institutionen för Samhälls- och Bete-
endevetenskap (ISB) studenter och lärare realistiska och välfärdsrele-
vanta data för undervisning, övningar och uppsatsarbeten. Ett avtal har 
även framförhandlats med företaget SPSS, som ger studenter vid Mälar-
dalens högskola möjligheter att för en billig penning arbeta med mo-
derna analysredskap (såsom statistikpaketet SPSS).  

Datakällan utgör också ett nav kring vilket utvecklas kurser (semina-
rier och cirklar) och kompetens i bl.a. kvantitativ analysmetodik, re-
gional planering och sociologisk analys. Målsättningen är att tillsam-
mans med andra forskare inom och utom högskolan utveckla institu-
tionen till ett nationellt kompetenscenter för kvantitativ samhälls-
vetenskaplig dataanalys. Bland de kurser som nu planeras kan nämnas 
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ett flexibelt kurspaket i utvärderings- och utredningsmetodik (ansvari-
ga fil. dr. Göran Sidebäck och docent Ove Karlsson, ISB/Mdh), samt 
ett liknande kurspaket inriktat på kvantitativ datanalys (ansvariga Gö-
ran Sidebäck och docent Per-Anders Lindén, Stockholm). Vidare kur-
ser om regionala och lokala planeringsprocesser (ansvarig fil. dr. Tom-
my Törnqvist, Uppsala) och om socialt kapital och betydelsen av soci-
ala nätverk och institutionella förhållanden för lokal utveckling (ansva-
rig professor Lars Udéhn, ISB/Mdh).  

Kurserna (seminarierna eller cirklarna) kan rikta sig både till studen-
ter och regionala aktörer. Högskolan bör, som ett svar på önskemål 
som uttryckts från olika håll i regionen, sträva efter att förlägga och an-
passa viss utbildning och kompetensutveckling, så att den i högre ut-
sträckning blir både lätt tillgänglig och praktiskt gångbar. Mot denna 
bakgrund planeras, där så är möjligt, att utforma utbildning och kurser 
enligt konceptet studera–producera. Med detta menas att utbildningen 
läggs upp så att kursdeltagarna tar med sig problem, frågeställningar 
och arbetsuppgifter från sin ordinarie verksamhet till kursen, som där-
med inte blir en från det ordinarie arbetet helt frikopplad ”teoretisk 
verksamhet”59.  

Forskning och utredningsverksamhet 
I detta avsnitt redogörs för avslutade, pågående och planerade projekt 
baserade på Datakällans empiriska grundmaterial. Här ges även några 
exempel på projektidéer, som skulle kunna genomföras inom ramen 
för Datakällan, men för vilka det i dagsläget saknas utarbetade planer.  

Avslutade, pågående och planerade projekt  
Arbetet med Datakällan har redan burit frukt. Några studier har avslu-
tats, några pågår och andra befinner sig på planeringsstadiet och kan 
genomföras om och när finansiering ordnas.  

                                         
59.  Ett framgångsrikt försök har genomförts i Södermanland år 2001 i form av en 

forskningscirkel med 12 projektledare under ledning av Göran Sidebäck, Lars 
Sundbom och Roland Svensson (se CVF-rapporten Projektarbete i lokala sam-
verkansgrupper). En utredningsmetodisk kurs på 10 poäng pågår år 2002 under 
liknande premisser med stabspersonal i Västerås.  
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Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare  
Den uppmärksammade forskningsrapporten Arbetslöshet och sysselsätt-
ning bland invandrare baseras på en äldre uppsättning (åren 1995–1997) 
LOUISE-data från Datakällan. Studien har genomförts med interna 
medel (från CVF). I rapporten skisseras flera olika förslag till en fortsatt 
och fördjupad analys av invandrarnas situation. Det kan vara intressant 
att notera att vi genom samarbete med utredare på SCB även har haft 
möjligheter att ta med nationella LOUISE-data i analysen. Medverkan-
de: Göran Sidebäck och Lars Sundbom, samt Stefan Vikenmark, SCB. 
Projektet avslutades i årsskiftet 2000/2001.  

Utvärdering av missbruksbehandling vid Vårnäs behandlingshem 
En registerbaserad studie av klienter inskrivna på behandlingshemmet 
Vårnäs i Södermanland under perioden 1 juli 1996 – 30 september 1999 
baserad på uppgifter från bl.a. inskrivningsenkäter och sjukskrivnings-
data från Riksförsäkringsverkets databaser. Projektet har avrapporte-
rats i två arbetsrapporter och en forskningsrapport. Den sistnämnda 
rapporten innehåller även förslag på möjliga framtida projekt. Projek-
tets empiriska dataunderlag ingår i Datakällan. Medverkande: Hans 
Ekholm, Tola Jonsson och Göran Sidebäck. Projektet avslutades i juni 
2002.  

Den individualiserade ojämlikheten 
Projektet Den individualiserade ojämlikheten vid ISB/CVF har fått ett 
anslag på 2,1 miljoner kr av Socialvetenskapliga forskningsrådet.60 En 
central fråga i projektet är hur de ekonomiska skillnaderna ska förkla-
ras när utbildning, klass och kön inte räcker till? Projektet baseras på 
data om svenska folkets levnadsförhållanden (Statistiska Centralbyråns 
s.k. ULF-material) under perioden 1975–1999. Medverkande: Erik Biha-
gen och Göran Sidebäck, samt doktorand Marita Ohls. Pågående 2001–
2003.  

Bruk av offentliga försörjningssystem (BOFF-projektet)  
I projektet ska det s.k. försörjningsmåttet analyseras, dvs. hur den tota-
la offentliga försörjningen (genom bl.a. sjukpenning, förtidspension, 

                                         
60.  Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) inlemmades den 1 januari 2001 i 

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).  
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sjukbidrag, arbetslöshetskassa och socialbidrag) byggs upp, hur rörlig-
heten mellan försörjningssystemen ser ut, vilka sociala grupper som är 
beroende av de offentliga försörjningssystemen och i vilken omfatt-
ning. Projektet finansieras huvudsakligen av Socialdepartementet och 
försäkringskassan i Västmanland, med bidrag av Länsarbetsnämnden, 
Landstinget och Kommunförbundet i Västmanland. Medverkande: 
Göran Sidebäck och Lars Sundbom. Projektet påbörjades senvåren 
2002 och avslutas i maj/juni 2003.  

Kunskap för mångfald och utveckling – en förstudie 
Projektet är en EU-finansierad förstudie, som planeras resultera i ett re-
gionalt förankrat treårigt projekt kring kunskapsdriven utveckling 
med Västmanlands Mål 2 kommuner, som viktiga partners. Stöd söks 
även från andra offentliga organ och från näringslivet. En projektan-
sökan för en huvudstudie kommer att inlämnas i november 2002. I 
forskargruppen ingår bl.a. Göran Sidebäck, Lars Sundbom, Tommy 
Törnqvist, samt Lars Udéhn, Tola Jonsson och Erik Bihagen. Förstudi-
en påbörjades senhösten 2001 och avslutas i oktober 2002. 

Välfärd och socialt kapital 
En projektskiss, rubricerad Välfärd och socialt kapital, för en jämföran-
de studie av kommunerna i Södermanlands och Västmanlands län ut-
arbetades under år 2000 av Göran Sidebäck och Lars Sundbom. Ett syf-
te med projektet är att pröva om det finns skillnader mellan kommuner 

med olika mängd socialt kapital, när det t.ex. gäller förmågan att elimi-
nera välfärdspolitiska problem. Förutom Datakällans LOUISE-data är 
det tänkt att data från landstingens enkätundersökningar ska utgöra 
studiens empiriska underlag. Både FoU-enheten vid Landstinget i Sö-
dermanland och Samhällsmedicinska enheten vid Landstinget Väst-
manland har tidigare visat intresse för projektet, som ev. kan genomfö-
ras i samverkan mellan dessa landstingsenheter och Datakällan. Projek-
tet är i dagsläget ofinansierat, men kan eventuellt komma att vidareut-
vecklas av bl.a. professor Lars Udéhn.  

Exempel på projektidéer att utveckla 
En viktig fördel med uppgifterna i databasen LOUISE, såsom den har 
implementerats i Datakällan, är att data finns för alla vuxna personer i 
alla regionens kommuner. Därtill finns också ett nationellt urval på ca 
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500 000 personer ur LOUISE, som möjliggör en rad intressanta och 
spännande jämförelser. En rad olika studier inom det socialpolitiska 
och arbetsmarknadspolitiska området är tänkbara. Det kan vara frågan 
om studier som omfattar hela regionen, en viss kommun eller vissa de-
lar av en kommun. Nedan ges några exempel på tänkbara analyser:  

Studie av utvecklingen över tid av arbetslivsdeltagande 
En studie av hur medborgarnas grad av deltagande i arbetslivet utvecklas 
över tid kan t.ex. göras genom att dela in befolkningen efter arbets-
marknadsstatus i termer av kärnarbetskraft, löst anknutna till arbets-
livet, marginalgrupper, alternativt försörjda och permanent offentligt 
försörjda. En analys kan ske av hur befolkningen fördelar sig på dessa 
kategorier i olika geografiska områden, såsom t.ex. kommuner, kom-
mundelar, nyckelkodsområden, och hur utvecklingen över tid ser ut i 
olika områden. En beskrivning kan göras av arbetsmarknadskarriärer 

och marginaliseringsprocesser i olika sociodemografiska strata.  

Studie av personer som har varit arbetslösa eller i åtgärder under flera år 
Personer som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
under flera år kan studeras utifrån databasens uppgifter om inkomster, 
arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, samt olika slag av 
ersättningar under året. Analysen kan även omfatta andra familjemed-
lemmar och deras arbetslöshetssituation. Via LOUISE går det nämligen 
att koppla ihop individdata för personer som tillhör en familj, ett före-
tag eller ett arbetsställe. 

En studie av långvarigt socialbidragsberoende 
En studie av långvarigt socialbidragsberoende inom en eller flera kom-
muner skulle kunna genomföras på basis av Datakällans uppgifter. 
Några exempel på angelägna frågor som en sådan studie skulle kunna 
besvara är: Vilka hamnar i långvarigt socialbidragsberoende? Hur ut-
vecklas bidragsberoendet över tid? Hur varierar det långvariga bidrags-
beroendet inom och mellan kommuner?  

Studie av befolkningens utbildningskompetens 
Analyser av utbildningsdata kan belysa hur lokalbefolkningens utbild-
ningskompetens varierar mellan olika områden och hur den utvecklas 
över tid.  
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Studie av ungdomars inträde på arbetsmarknaden 
Man kan t.ex. följa hur ungdomar med olika utbildningsbakgrund gör 
sitt inträde på arbetsmarknaden och hur processen, inklusive eventuel-
la avbrott för arbetslöshet studier och olika arbetsmarknadsåtgärder, 
fortsatta studier, omflyttningar mm utvecklas över tid och i olika delar 
av regionen. 

En studie av långtidssjukskrivning och förtidspensionering 
Långtidssjukskrivning och förtidspensionering kan t.ex. relateras till 
arbete, utbildning, näringsgren, familjesituation, etniskt ursprung, kön 
och ålder och t.ex. omfatta analyser av variationer över tid och mellan 
kommuner och kommundelar.   

Anhörigstöd och familjenätverk 
En fråga som aktualiserats på olika håll är vilka möjligheter som finns 
att med olika former av anhörigstöd underlätta och ge stöd till de 
snabbt växande behoven inom äldreomsorgen. Genom att vi har upp-
gifter i vårt longitudinella totalmaterial som bl.a. anger den geografiska 
närheten mellan barn och föräldrar (t.ex. om de bor i samma fastighet), 
så är det möjligt att belysa i vilken utsträckning familjenätverk skulle 
kunna täcka vissa omsorgsbehov bland de äldre.  

Regionala mobilitetsstudier 
De regionala mobilitetsstudierna kan vara av många olika slag. De kan 
handla om flyttmönster eller arbetspendling, men de kan också handla 
om andra former av mobilitet, såsom utbildningskarriär, från offentlig 
försörjning till egen försörjning. Några frågor som kan ställas är: Vilka 
flyttar in/ut, vilka pendlar och hur utvecklas dessa mönster över tid? 
Vilka går vidare till högre utbildning och var sker denna? 

Om användbarheten av Datakällans urvalsbaserade material 
Enligt vårt sätt att se passar samtliga ovan nämnda studier i första hand 
för Datakällans totalmaterial. I databasen finns även datamaterial från 
urvalsundersökningar, som t.ex. Statistiska Centralbyråns ULF-under-
sökningar. Den del av ULF-materialet som avser befolkningen i vår re-
gion är för litet för att ligga till grund för detaljerade regionala och 
kommunala analyser av den typ som ovan nämnts. I flera sammanhang 
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kan det dock vara relevant att olika hypoteser och frågeställningar av 
regionalt intresse ”testas” på t.ex. ULF-data på nationell nivå. 

Studier baserade på det innehållsligt rika ULF-materialet kan även ge 
uppslag till intressanta och lokalt fokuserade analyser av Datakällans 
LOUISE-data, som täcker hela befolkningen. 

När det gäller data från ULF -undersökningarna kan generellt sägas 
att de innehållsligt täcker in en rad aspekter av individens välfärdssitua-
tion. ULF-materialet är därmed användbart för att belysa frågor inom 
flera samhällsvetenskapliga discipliner, såsom sociologi, pedagogik, 
folkhälsovetenskap, ekonomi och välfärdsforskning. Det är också 
mycket intressant att utnyttja i utbildningssammanhang. 

Regional samverkan och nätverk  
Den regionala samverkan mellan Mälardalens högskola och olika regio-
nala aktörer sker på flera olika områden och under olika former, men 
samverkan handlar regelmässigt om olika former av kunskapsproduk-
tion och kunskapsförmedling. Vi har tidigare nämnt samverkan kring 
utbildning och kompetensutveckling (bl.a. enligt det s.k. studera–produce-
ra konceptet) genom kurser, seminarier och cirklar, som ett viktigt 
område. Ett annat område för samverkan som också berörts gäller re-
gionalt inriktad forskning och utredningsverksamhet baserad på Data-
källans olika empiriska material. Ett tredje samverkansområde handlar 
om hur regionen kan vara ett stöd för högskolans studenter, samtidigt 
som dessa kan göra studier och uppsatsarbeten som t.ex. kommuner 
och andra regionala aktörer har nytta av. Med andra ord vill vi betrak-
ta studenterna som en resurs; vi talar i detta sammanhang om studenter-
na som barfotaforskare. Ett fjärde område för samverkan handlar om 
att utveckla och driva ett nätverk, som består av olika konstellationer 
av forskare, utredare och praktiker, som kan vara ett stöd och en 
resurs både för regionen och för högskolan.  

Vi ska ytterligare utveckla ett par förhållanden i detta samverkans-
komplex; dels att alla kommuner – stora som små – genom Datakällan 
kan få tillgång till samma typ av uppgifter och dels att nätverksbyggan-
det på många sätt är ett sammanhållande kitt för den planerade verk-
samheten.  
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Likvärdiga data för alla kommuner och de båda länen 
Alla kommuner (län) i regionen får här likvärdiga möjligheter att be-
lysa lokala förhållanden, genom att de uppgifter som finns i LOUISE 
omfattar samtliga individer i samtliga kommuner. Individuppgifterna 
är – givetvis – avidentifierade, så att enskilda personers förhållanden ej 
kan röjas. Påpekas bör att även myndigheter och organisationer i re-
gionen vid sidan av kommunerna och länsstyrelserna kan ha stor nytta 
av databasen.  

Ett regionalt nätverk  
Inom ramen för Datakällan håller ett nätverk på att byggas upp, som i 
dagsläget omfattar närmare hundra personer. Inom högskole- och uni-
versitetsvärlden, forskningsinstitut och myndigheter finns kontaktper-
soner. Utanför högskolevärlden finns kontakter främst i Södermanland 
och Västmanland, men kontakter finns också utanför de båda länen. 
Nätverket är mångfasetterat. Det består dels av personer med olika 
former av vetenskaplig och metodisk kompetens (många med kvantita-
tiv metodkompetens), dels av personer som på ett mer praktiskt plan 
arbetar med utredning, analys och sammanställning av data i den kom-
munala, landstingskommunala eller statliga myndighetssfären och dels 
av personer som är beställare och brukare av data och dataanalyser 
inom dessa sfärer.  

Nätverket planeras få flera viktiga funktioner för de inblandade. Ett 
bidrag är att högskolan på ett konkret sätt kan fungera som en resurs 
för regionen både när det gäller utredningar och kompetensutveckling. 
Genom Datakällan och Studera/producera–modellen kan ett praktikba-
serat kunskaps- och erfarenhetsutbyte komma till stånd. Samtidigt som 
regionen på detta sätt får en fot in i högskolevärlden, så lär sig hög-
skolan känna sin region bättre. Ett annat bidrag är att högskolan och 
regionen tillsammans kan ge studenterna meningsfulla uppgifter (upp-
satsämnen).  

Datakällan har presenterats för bl.a. socialcheferna i Södermanland 
och Västmanland, för kommunförbundet i Södermanland och Väst-
manland, för flera olika personer på Länsstyrelserna i Södermanland 
och Västmanland, för Regionala Arbetsmiljö- och Rehabiliterings-
gruppen i Södermanland, för Länsarbetsnämnden i Södermanland, för 
Försäkringskassan i Västmanland, för ledande personer inom Lands-
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tingen i Södermanland och Västmanland, för Centrum för Klinisk 
Forskning i Västmanland, för kommunalråd och kommunchefer i Sö-
dermanland och Västmanland, utöver detta har träffarna med ledande 
tjänstemän inom Eskilstuna och Västerås varit relativt omfattande. 
Kontakterna med det privata näringslivet är i dagsläget inte lika väl ut-
vecklat, men vi räknar med att gå vidare också här. Hittills har Data-
källan presenterats för Nordea i Eskilstuna och för Företagarnas Riks-
organisation i Västmanland. 

 
 

 

Datakällan presenteras för Eskilstuna kommun den 18 juni. Från vänster: Jan Rund-
gren, controller, Eskilstuna kommun, Tola Jonsson prefekt, ISB, Mälardalens högsko-
la, Svante Sundquist, Näringslivscenter, Mälardalens högskola, samt Bibbi Molander, 
utvecklingssekreterare, Eskilstuna kommun. På bilden saknas Elisabeth Lindblad, 
planchef, Eskilstuna kommun.  
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Datakällans f inansiering 

För att vidmakthålla och vidareutveckla Datakällan som en resurs för 
högskolan och regionen krävs att högskolan och regionen gemensamt 
bidrar till finansieringen. Vi skall här kort redogöra för hittillsvarande 
finansiering och hur vi tänker oss att en fortsatt sådan bör se ut.  

Aktuell finansiering 
Sedan Datakällan i juli 2001 blev ett självständigt projekt inom ISB, har 
verksamheten finansierats med anslag från kurser och projekt. Genom 
en snäv budget har det dock funnits begränsade möjligheter att utveck-
la verksamheten och rekrytera nya forskare, doktorander och assisten-
ter. En viss ljusning vad gäller finansieringen skymtar dock genom det 
planerade EU-projektet, Kunskap för mångfald och utveckling, som skul-
le kunna ge ekonomiskt andrum under några år, samtidigt som Data-
källan får tid och möjlighet att förankra sig hos olika regionala aktörer.  

Framtida finansiering 
Det finns inte möjlighet att enbart med högskoleinterna medel finansi-
era Datakällan. För fortsatta och framtida datainköp, drift och skötsel 
krävs extern finansieringsmedverkan. Den långsiktiga målsättningen är 
därför att hitta en regionalt förankrad basfinansiering av verksam-
heten, där bl.a. regionens tjugo kommuner medverkar. En preliminär 
driftsbudget inkluderande datainköp, systemhantering, nätverksarbete 
och viss utredningsverksamhet hamnar på ett externt finansieringsbe-
hov på minst två miljon kr/år för att initialt kunna driva verksamhe-
ten på ett tillfredsställande sätt. Om regionens 20 kommuner, de båda 
landstingen, länsstyrelserna, länsarbetsnämnderna och försäkrings-
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kassorna regionalt och ev. några ytterligare intressenter är med som 
samfinansiärer, behöver således kostnaden för var och en inte bli sär-
skilt hög. På sikt är det nödvändigt att lösa ekonomin enligt en sådan 
samfinansieringsmodell.  

 

 

På bilden syns initiativtagarna till BOFF-projektet: Utvecklingschef Barbro Hillring och 
direktör Robert Granath.  

Försäkringskassan i Västmanland som är initiativtagare till det s.k. försörjningsmåttet 
har beställt en fördjupad analys av hur Bruket av de offentliga försörjningssystemen 
i Västmanland (BOFF-projektet) ser ut och utvecklas av två forskare som arbetar med 
Datakällan. Projektet delfinansieras av Socialdepartementet och Försäkringskassan, 
med bidrag av Länsarbetsnämnden, Landstinget och Kommunförbundet i Västman-
land.  
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Datakällans innehåll och uppläggning 

Datakällan omfattar olika typer av datamaterial av samhällelig och so-
ciologisk relevans. För närvarande har uppgifter från bl.a. SCBs data-
baser LOUISE, LUCAS, RTB och ULF införskaffats, liksom levnads-
nivåundersökningarna (LNU) från Institutet för social forskning (SOFI) 
avseende åren 1968, 1974, 1981 och 1991.61 I takt med ekonomiska och 
personella resurser, regionala behov och tillgång på nya data kommer 
fortsatta uppdateringar av Datakällan att ske. 

LOUISE är en longitudinell databas som omfattar alla individer i re-
gionen (landet), medan ULF är en (sedan 1974) årligt återkommande 
enkätbaserad intervjuundersökning av svenska folkets levnadsförhåll-
anden på ett urval av cirka 7–8 000 personer i befolkningen. LNU är en 
föregångare till ULF-undersökningarna, vilket innebär att de båda un-
dersökningarna liknar varandra i många avseenden, bl.a. när det gäller 
enkäternas utformning, insamlingsmetodik och urvalsstorlek. En skill-
nad är dock att LNU har en konsekvent panelansats, en annan att den 
inte genomförs varje år.  

Även andra material av relevans kan komma att tillföras databasen, 
t.ex. de stora folkhälsoenkäter som landstingen i bl.a. Södermanland 
och Västmanland har genomfört vid olika tillfällen. 

Datakällan kommer inte enbart att omfatta avidentifierade individ-
baserade data (longitudinella eller tvärsnitt), utan även uppgifter om re-
gionens kommuner, såsom olika typer av ekonomisk statistik, valstati-
stik, uppgifter om föreningsliv mm. från såväl nationella, som regiona-
la och kommunala databaser. 

                                         
61.  Den senast genomförda undersökningen från år 2000 är ännu inte tillgänglig 

för externa användare.  
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Om tillgänglighet och sekretess 
Den typ av mikrodata, dvs. uppgifter på individnivå, som utgör en vik-
tig del av innehållet i Datakällan är omgärdad med starka sekretess-
krav. Dessa data är därför i regel endast tillgängliga för forskare vid 
forskningsbaserade institut, högskolor och universitet för forskning 
och samhällsangelägen utredningsverksamhet.  

Lagstiftningen har tidigare gjort det praktiskt och ekonomiskt svårt 
att bygga upp regionala databaser genom att köpa in data årsvis. När en 
uppsättning data för olika år tidigare har inhandlats har SCB inte fått 
spara kopplingen till individernas personnummer, vilket innebär att 
det har varit omöjligt att länka ihop nya data med gamla data. Varje 
gång nya data önskas måste även de gamla uppgifterna köpas in en 
gång till. Databaserna blev därmed dyrare och dyrare för varje år. Riks-
dagens beslut i mars 2001, att SCB får spara en ”kodnyckel”, gör det 
numera i princip möjligt att lägga till nya data till äldre data. Förhopp-
ningsvis kommer detta att bidra till att kostnaderna blir lägre. 

Det är viktigt att påpeka att inga personnummer kommer att finnas i 
våra stora databaser. För flera av datamaterialen är det SCB, som under 
högsta sekretess bevarar alla kodnycklar (ibland bara under en kortare 
period), som gör det möjligt att länka samman data. Ansvariga för Da-
takällan kommer självfallet att hantera data på ett sådant sätt att det 
blir omöjligt att kränka den personliga integriteten.  

Om databasen LOUISE62  
LOUISE är en heltäckande longitudinell databas kring utbildning, in-
komst och sysselsättning med startår 1990. Den binder samman årsdata 
om individer, familjer, företag och arbetsställen och innehåller nya här-
ledda statistiska begrepp för att bl.a. belysa 1990-talets förändrade 
aspekter på människors relation till arbetslivet. Att databasen är longi-
tudinell innebär, att individer (givetvis avidentifierade) kan följas över 
tid, dvs. det går att bl.a. detaljstudera olika former av individuell rör-
lighet och förändring.   

                                         
62.  Sammanställning baserad på: Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbild-

ningsstatistiken 2001:2. En longitudinell databas kring utbildning, inkomst och 
sysselsättning 1990-1998 (LOUISE), Avd. för arbetsmarknads- o. utbildningssta-
tistik SCB 2001. 
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LOUISE är en sammanställning av data från olika SCB-källor, såsom 
registret över totalbefolkningen (RTB), folk- och bostadsräkningen 
1990 (FoB-90), utbildningsregistret (UREG), inkomst- och förmögen-
hetsregistret (IoF), registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
samt data från AMS sökanderegister Händel.63 

Syftet är att täcka ett så brett sakområde som möjligt kring utbild-
ning, arbetsmarknad, och gränssnittet dem emellan, gränssnittet mellan 
arbetsmarknad och inkomstfördelningsfrågor, områden utanför arbets-
livet (t.ex. sjukdom, arbetslöshet), samt gränssnittet mellan arbetslivet 
och områden utanför arbetslivet.  

LOUISE omfattar alla personer 16 år och äldre folkbokförda i Sveri-
ge 31/12 aktuellt år. De LOUISE-data som f.n. finns i vår databas (Data-
källan) omfattar dels samtliga individer som vid något tillfälle sedan 
1990 varit mantalsskrivna i någon av regionens 20 kommuner (nio 
kommuner i Södermanland och elva i Västmanland) och dels ett stort 
slumpmässigt urval (ca sju procent eller 500 000 personer) av alla indi-
vider i landet under samma tidsperiod.  

Databasen har individ som primärt objekt, men har även viss infor-
mation där familj, moder, fader, arbetsställe och företag är objekt – vil-
ka går att koppla samman med individdata. Av intresse är att databasen 
har geografiskt lokaliserande individuppgifter på fastighetsnivå, vilket 
innebär att vi har möjlighet att ta fram statistik på postnummer- och 
nyckelkodsnivå64.  

LOUISE är till stor del uppbyggd kring data som har skapats i admi-
nistrativt syfte, vilket innebär att objekt och variabler kan ändra vär-
den, försvinna eller komma till – när regelverk och administrativa ru-
tiner ändras. Även om dessa förändringar dokumenteras systematiskt 
av SCB, så ställer de krav på uppmärksamhet från användarna.  

Om variablerna i databasen LOUISE 
Flertalet av de variabler som varje årgång av LOUISE omfattar har ka-
lenderåret som mätperiod eller 31/12 som mättidpunkt. Ett undantag 
från detta är variabler som hör till sysselsättningen i november. Ett an-

                                         
63.  Händel är en händelsedatabas med uppgifter om hur individernas kontakter 

med AMS utvecklas över tid.   
64.  Vi har fått tillstånd av samtliga kommuner i regionen att använda deras nyck-

elkoder.   
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nat undantag är uppgift om högsta utbildning, som gäller situationen 
vid vårterminens slut aktuellt år. Variablerna i LOUISE kan grupperas i 
följande sex grupper:  

• Demografiska variabler 
• Utbildningsvariabler 
• Sysselsättnings-/åtgärdsvariabler 
• Inkomstvariabler 
• Familje-/hushållsvariabler 
• Arbetsställe-/företagsvariabler 

De flesta variabler i LOUISE är oförändrade jämfört med källmateria-
let. Men det finns några viktiga och centrala LOUISE-specifika variab-
ler. För en utförligare redovisning hänvisas till dokumentationen av 
LOUISE. I vissa fall har äldre årgångar uppdaterats när bättre informa-
tion funnits tillgänglig senare. Några specialvariabler har även skapats 
på vårt initiativ.  

Demografiska variabler mm 
Uppgifterna i LOUISE omfattar även individens kön, ålder, civilstånd, 
bostadsort, senaste år för invandring, födelseland, föräldrarnas födelse-
land, familjeställning, familjetyp och antal hemmavarande barn i olika 
åldersklasser. Från FoB-90 har man hämtat yrkeskod, socio-ekonomisk 
indelning och arbetad tid.  

Utbildningsvariabler  
LOUISE omfattar endast två utbildningsvariabler högsta utbildning, 
kodad enligt SUN (svensk utbildningsnomenklatur), och avslutningsår 
(högsta utbildning). Därför har vi kompletterat vårt senaste uttag av 
LOUISE-data med data från den longitudinella databasen LUCAS (Lon-
gitudinellt register för utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik), som 
innehåller en mängd utbildningsdata, t.ex. betyg från grundskolan och 
uppåt. Forskningsintresset vid högskolan och bland kommuner, län, 
regionala och lokala myndigheter för tillgång till sådana mer detalje-
rade utbildningsdata har visat sig vara stort. 
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Sysselsättningsvariabler 
Arbetsställe/företag för största, näst största och tredje största förvärvs-
källa under året har skapats efter ett beloppskriterium. För dessa redo-
visas näringsgren och sektortillhörighet. För största förvärvskälla redo-
visas även arbetsställets län/kommun. För individen redovisas yrkes-
ställning och inkomst av största förvärvskälla, samt antal förvärvs-
källor under året. 

Variabler baserade på AMS sökanderegister Händel 
Med data från AMS sökanderegister Händel skapas variablerna:  

• antal dagar arbetslös (heltid)  
• antal dagar deltidsarbetslös  
• antal dagar i åtgärdsstudier  
• antal dagar i åtgärdssysselsättning.  

Därmed kan arbetslösa utan ersättning och åtgärdssysselsatta identifie-
ras, deltidsarbetslösa kan särskiljas från övriga arbetslösa och åtgärds-
studerande som får arbetslöshetsersättning kan klassificeras rätt.  

Inkomstvariabler 
LOUISE innehåller flera inkomstvariabler, som redovisas både var för 
sig och som grupperade mått. Exempel på variabler är: Inkomster och 
ersättningar p.g.a. studier, värnplikt, föräldraledighet, sjukdom/arbets-
skada/rehabilitering, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, del-
pension och förtidspension/sjukbidrag vilka summeras under respekti-
ve rubrik samt tillsammans under summa arbetstidsrelaterad social in-
komst.  

Det finns självfallet även en rad inkomstvariabler förknippade med 
olika typer av arbete, såsom kontant bruttolön under året, inkomst av 
rörelse, inkomst av jordbruksfastighet, inkomst av näringsverksamhet, 
deklarerad löneinkomst, inkomst av största förvärvskälla och summe-
rad arbetsinkomst.  

Pensionsvariabler 
I LOUISE fördelas folkpensionsbeloppet på förtidspension (el. sjukbi-
drag), ålderspension eller efterlevandepension efter de folkpensions-
koder som finns i inkomststatistiken (koden redovisar typ av folkpen-
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sion vid sista utbetalningstillfälle under året). Utbetalt belopp från ATP 
behandlas likartat. 

Familjerelaterade variabler  
Familjebegreppet ändrades i RTB (Registret över Total Befolkningen) 
från 1998 (RTB-familjen). I LOUISE har även årgångarna 1990–1997 upp-
daterats med det nya familjebegreppet. Med hjälp av en konsumtions-
vikt65 har socialbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg och disponibel in-
komst portionerats ut på familjens medlemmar.  

Arbetsställe-/företagsvariabler 
Uppgifterna i LOUISE omfattar data om de arbetsplatser och företag 
personerna arbetat vid. Genom samkörning med CFAR (Centrala Fö-
retags- och Arbetsställe Registret) kan ytterligare variabler tillföras, 
t.ex. uppgift om huruvida det företag en invid har anställning vid är 
koncernanknutet eller ej.  

Om ULF-data?66 
ULF, undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden, är ett 
system av sociala undersökningar, som genomförs av SCB på uppdrag 
av Sveriges riksdag. Undersökningarna har primärt individen som un-
dersökningsobjekt och består av intervjuundersökningar av represen-
tativa befolkningsurval (16–84 år), kompletterat med registeruppgifter 
om urvalsindividernas inkomster, skatter, transfereringar, demo-
grafiska data samt dödsorsak. Årlig datainsamling har skett sedan 1974. 

Undersökningarna är innehållsligt strukturerade efter olika ämnes-
områden eller välfärdskomponenter. Varje komponent är sammansatt 
av ett stort antal indikatorer. Totalt finns ca 700 välfärdsindikatorer. 

                                         
65.  Konsumtionsvikt: Av socialstyrelsen beräknat konsumtionsutrymme för varje 

hushålls-/familjemedlem. 
66.  Sammanställning baserad på SCBs dokumentation på WWW, samt i Levnads-

förhållanden Appendix 15. Teknisk rapport avseende 1990-91 års och 1992-93 års 
undersökningar av levnadsförhållanden och i Vogel J. & Häll L., kap. 1 Väl-
färdsmätning och social rapportering i Välfärd och ojämlikhet i ett 20 årsperspek-
tiv – Levnadsförhållanden 1975-1995, SCB. Vissa uppgifter baseras på egna bear-
betningar av databaslagrad dokumentation från SCB om ULFs innehåll. 
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Fr.o.m. 1979 tillämpas i ULF en indelning i fyra huvudområden som 
återkommer periodiskt. Dessa fördjupningsomgångar med fokus på ett 
huvudområde genomförs under en tvåårsperiod då 12 000–13 000 perso-
ner intervjuas. I varje fördjupningsomgång ingår ett antal centrala indi-
katorer från resp. välfärdskomponent samt frågor som utgör grunden 
för bakgrundsvariabler. Följande lista visar huvudinnehållet i respekti-
ve komponent när den finns i en fördjupningsomgång:  

Hälsa: Allmänt hälsotillstånd, sjukhusvistelser och läkarbesök, tand-
tillstånd och tandläkarbesök, omsorgsbehov. 

Ekonomi: Bostads- och barntillsynskostnader, inkomster, transfere-
ringar, tillgång till viss materiell utrustning. 

Sysselsättning – arbetstider: Arbetslöshetserfarenhet, arbetstider, egna 
sysselsättningsförhållanden, make/makas sysselsättningsförhåll-
anden, restider. 

Arbetsmiljö: Fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Utbildning: Utbildningsnivå, studieaktiviteter. 

Transporter – kommunikationer: Avstånd till service, individuella 
transportresurser, kollektivtrafikstandard, resmönster. 

Fritid: Fritidsaktiviteter, semesterresande, fritidshusboende. 

Boende: Inre och yttre boendemiljö, trygghet och stabilitet i boen-
det, yttre boendemiljö, åsikter om bostaden och omgivningen. 

Politiska resurser: Bedömning av samhällets service, föreningsverk-
samhet, politiska aktiviteter. 

Sociala relationer: Hushållets sammansättning, familjebildning, kon-
takter och kontaktmöjligheter med grannar, släkt och vänner. 

Trygghet och säkerhet: Försäkringsskydd, offer för våld, hotelser, 
stölder och skadegörelse, oro inför vissa förhållanden. 

 
Antalet enskilda variabler i ULF är mycket stort och ökar hela tiden. 
Antalet uppgick t.ex. år 2000, när varje variabel i varje ULF-årgång 
1975–1998 räknas för sig, till nästan 26 000. Om variablerna räknas obe-
roende av årgång uppgick de till drygt 5 000, dvs. de flesta variabler 
återkommer i flera årgångar.  
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Frågan om i hur många, och i vilka, årgångar av ULF som en viss va-
riabel förekommer är av betydelse när det gäller möjligheterna att göra 
analyser som avser en region eller delar av en region (t.ex. Söderman-
land, Västmanland, Mälardalen). Eftersom ULF endast innehåller be-
folkningsurval kan det i sådana analyser vara nödvändigt att slå sam-
man data från flera ULF-årgångar för att få tillräckligt stora underlag. I 
sådana analyser är det således främst de ULF-variabler som förekom-
mer i flera närliggande ULF-årgångar som är av intresse.67  

 
 

                                         
67.  Totalt finns, för att ge några exempel, 156 variabler samtliga år 1975-1998, 267 

variabler samtliga år 1980-1998, och 357 variabler samtliga år 1981-1997. 
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Diskussionsunderlag inför EU-projektet: Kunskap för mångfald och utveckling 

Inledning 
Vid Mälardalens högskola har ett utvecklingsprojekt som berör kom-
munerna i Mål 2- området i Västmanlands län dragits igång. Projektet 
heter ”Kunskap för mångfald och utveckling”, och befinner sig just nu 
i en förstudiefas som stöds med medel från EU, länsstyrelsen och hög-
skolan. Ett planerat inslag i förstudien är att med berörda kommuner 
ta upp en diskussion om hur samarbetet mellan samhället och högsko-
lan kan utvecklas för att effektivt bidra till en positiv utveckling i om-
rådet. Detta är bakgrunden till att vi nu vill inleda en dialog med före-
trädare för kommunerna. Målet med dialogen och förstudien är att 
kartlägga behov av samverkan samt att ta fram ett underlag för en mål 
2 ansökan för aktiviteter inom åtgärden 2.1. ”Kunskapsdriven utveck-
ling”. Vi föreslår att nedanstående fem punkter tas upp till diskussion 
vid en första sammankomst. 

Förslag till dagordning 

• Presentation av projektets syfte och förutsättningar  
• Vad kan vi erbjuda?  
• Vilka behov finns på kommunal och regional nivå? 
• Vilka samarbetsformer är tänkbara? 
• Finansiering – låg insats med stor avkastning  

 
Vi disponerar texten i detta underlag efter ovan nämnda punkter. I slu-
tet av underlaget ger vi även en kort presentation av oss själva. Vi vill 
betona att de punkter som anges är vårt förslag till diskussionspunkter 
och att vi givetvis är öppna för att ta upp andra frågor som Ni anser är 
viktiga att diskutera i anslutning till EU-projektet.  

Presentation av projektets syfte och förutsättningar 
Projektets grundläggande idé är att bidra till en positiv utveckling i 
området, genom att utveckla en ny typ av nära samarbete mellan hög-
skolan och kommunerna när det gäller kunskapsbildning och kompe-
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tensutveckling. Vi tror att de olika (kunskaps-)resurser som finns i om-
rådet kan utnyttjas bättre och effektivare än i dag, och att det skulle 
bidra till en positiv utveckling om så sker. 

Vi tänker oss att samarbetet kan handla om att ta fram olika typer 
av kunskapsunderlag, såsom lokalt och regionalt fokuserade studier, 
t.ex. från den regionala statistiska databasen Datakällan, som nu ut-
vecklas vid högskolan.68  

Vidare kan det handla om såväl specialanpassade utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för personal inom kommunerna, som 
insatser för att bidra till en allmän kompetenshöjning hos områdets 
befolkning. Samarbetet kan också handla om gemensamma diskussio-
ner, seminarier, och utveckling av regionala kunskapsnätverk etc.  

Tidsplan och bemanning 
• Förstudiefasen pågår fram till den 30 juni 2002.  
• Huvudansökan för fortsatta projektmedel inlämnas 16 augusti 2002.  
• Planerad tidsperiod för projektet: 1 januari 2003 – 31 december 2005.  
Den planerade bemanningen från högskolans sida föreslås omfatta 5 
forskare samt några assistenter/doktorander. För att kunna genomföra 
projektet förutsätts också att aktuella kommuner bidrar med viss ar-
betsinsats (se vidare under rubriken ”Finansiering” längre fram i tex-
ten).  

Vad kan vi erbjuda? 
Vi kan erbjuda en forskargrupp som vill samarbeta med Er kring vikti-
ga lokala och regionala utvecklingsfrågor. Gruppen besitter bred teore-
tisk och empirisk analyskompetens inom det samhällsvetenskapliga 
området och har tillgång till unika datamaterial som är anpassade för 
analyser av lokala och regionala frågor. 

Gruppen kan också på olika sätt bidra till att kompetensutvecklings-
insatser kommer till stånd, samt utgöra ett ”aktivt bollplank” i diskus-
sioner kring lokala och regionala problem och utvecklingsmöjligheter. 

                                         
68.  Utförligare information om Datakällan finns i CVF-nytt nr 8, samt i skriften 

CVF år 2000, regional samverkan. Båda dessa informationsmaterial kommer Ni 
att få. De kan hämtas från CVF:s hemsida: http://www.mdh.se/isb/cvf.  
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Genom forskargruppen kan Era kommuner också erbjudas möjlig-
het att använda studenter som ”barfotaforskare” för studier av t.ex. 
olika sidor av det lokala och regionala närings- och arbetslivet.  

Sammanfattningsvis erbjuds de kommuner som medverkar i projek-
tet tillgång till forskar- och kunskapsresurser fokuserade på lokala be-
hov – eller, mer slagordsmässigt uttryckt – en slags ”gräddfil” in i hög-
skolan.  

Exempel på dataresurser och frågeområden 
Den välfärdsstatistiska databasen Datakällan som vi bygger upp vid 
högskolan utformas med sikte på lokala och regionala behov. Ett 
mycket användbart grundmaterial i Datakällan utgörs av data från den 
longitudinella databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning, 
benämnd LOUISE,

69 som utvecklats vid SCB, och som vi givits möjlig-
het att utnyttja som forskare. Den datamängd vi har omfattar av-
identifierade årsvisa individdata gällande samtliga invånare 16 år och 
äldre, som är folkbokförda i Södermanlands eller Västmanlands län. 
Datamängden omfattar därtill ett slumpmässigt urval om ca 10 procent 
av befolkningen i hela riket, vilket möjliggör olika typer av jämförelser 
med andra kommuner och regioner.70 För närvarande omfattar data-

                                         
69.  Louise (en akronym för Longitudinell databas kring utbildning, inkomst, och 

sysselsättning), är ett statistiksystem som integrerar data från ett antal register 
med årliga uppdateringar. Primärt objekt är individen; men kopplingsmöjlig-
heter finns till ytterligare objekt som familj; moder; fader; arbetsställe; företag. 
Louise är ett totalräknat register, där samtliga personer 16 år och äldre, som är 
folkbokförda i Sverige ett visst år, ingår i populationen för detta år. En av de 
stora poängerna med registret är att det är longitudinellt uppbyggt, innebä-
rande att data för en och samma individ kan kopplas samman för samtliga år 
som denne individ ingår i populationen. I dagsläget omfattar registret tio år-
gångar, 1990–1999. Systemet är ytterst väldokumenterat, se En longitudinell 
databas kring utbildning, inkomst, och sysselsättning. Bakgrundfakta till arbets-
marknads- och utbildningsstatistiken, 2001:2, SCB, sid. 7. 

70.  De variabler om individerna som finns i datamängden är dels bakgrundsupp-
gifter som kön, ålder, civilstånd, antal barn, familjetyp, bostadsadress (på en 
mycket finindelad geografisk nivå med möjlighet till analyser på nyckelkods- 
eller postnummerområden, när det gäller den regionala datamängden), med-
borgarskap, eget och föräldrars födelseland. Dels uppgifter om egen och för-
äldrars utbildning, om olika typer av förvärvsinkomster och kapitalinkomster 
och olika ”sociala inkomster”, som t.ex. ersättningar från arbetslöshetskassa, 
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mängden uppgifter om alla år under 1990-talet. Ett löpnummersystem 
gör att varje (avidentifierad) individ kan följas mellan olika år vilket 
gör det möjligt att studera olika utvecklingsförlopp över tid. 

Genom att sammanställa, bearbeta och analysera uppgifter i Datakäl-
lan kan en mångfald av utvecklingsförlopp inom regionen och de 
enskilda kommunerna klargöras, såsom exempelvis: 

1. Flyttmönster, pendling och mobilitet (rörlighet). En ur många 
synvinklar mycket intressant fråga är olika befolkningsgruppers 
(indelade efter t.ex. ålder, kön, utbildning, yrkesval, etnisk bak-
grund) rörelsemönster inom regionen och mellan olika regioner. 
Dessa flöden kan beskrivas som flyttmönster eller som arbetspend-
ling. Genom att belysa dessa förhållanden ökar kunskapen om hur 
den gemensamma marknaden för bosättning och arbete inom regi-
onen ser ut, utvecklas och vilka eventuella effekter mobiliteten kan 
få. Det finns också anledning att se länet och de ingående kommu-
nerna som delar av den större Mälardalsregionen, vilket aktualise-
rar frågor om hur relationen mellan centrala, halvcentrala och peri-
fera delar gestaltar sig och utvecklas över tid.  

2. Utbildnings- och kompetensfrågor. Ytterligare ett användnings-
område av de data som finns i Datakällan är att följa den kompe-
tensmässiga mobiliteten inom regionen genom att t.ex. närmare föl-
ja den yngre generationens utbildnings- och bostadsval. Detta kan 
relateras till förändringar under perioden från 1990 till idag av 
kompetensnivån inom de enskilda kommunerna. Andra frågor att 
belysa gäller rekryteringen av regionens studenter till Mälardalens 
högskola och till andra högskolor och universitet, liksom utbild-
ningsinstitutionernas roll för rekrytering av högutbildade till regi-
onens arbetsplatser.  

                                                                                                                   
bidrag vid olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sjukpenning, ar-
betsskadeersättning, rehabiliteringsersättning, förtidspension, sjukbidrag, soci-
albidrag och bostadsbidrag, studiemedel och olika typer av studiestöd, olika 
typer av pensionsinkomster och livräntor. Dels uppgifter om sysselsättnings-
status, yrkesställning, antal dagar i arbetslöshet, antal dagar i olika typer av ar-
betarmarknadspolitiska åtgärder. Dels slutligen uppgifter om arbetsställe, för 
dem som i november respektive år hade en anställning, i form av data om an-
tal anställda på arbetsstället, arbetsfällets geografiska lokalisering, sektors- och 
näringsgrenstillhörighet mm. 
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3. Näringsliv, ny- och småföretagande. Ett annat exempel på viktiga 
frågor att belysa gäller näringslivets utveckling och dess kompetens-
behov i enskilda kommuner eller länsdelar. Ny- och småföretagan-
dets etableringsmönster inom olika kommuner, samt företagarnas 
och entreprenörernas erfarenheter och utbildningskarriärer är ock-
så intressanta att kartlägga.  

4. Välfärd och socialt kapital. I projektets kunskapsbas finns resurser 
att följa upp hur olika välfärdsresurser utvecklas över tid och vid en 
jämförelse mellan olika orter och regiondelar. Det kan gälla in-
komst, sysselsättning, arbetslöshet, socialbidragstagande, sjuker-
sättning, hälsosituation, utbildning etc. Det bör även vara av intres-
se att – bl.a. på basis av data från de stora folkhälsoenkäterna, som 
landstinget i Västmanland genomfört i samverkan med angränsande 
landsting – belysa individers delaktighet i den lokala kulturen, i 
olika ideella organisationer och i andra opinionsbildande verksam-
heter. Det som ibland benämns som socialt kapital i ett tillväxtper-
spektiv.  

5. Med mera… Datakällan och andra nu tillgängliga kunskapsunder-
lag möjliggör studier också av andra frågor än ovan exemplifierade, 
som är av lokalt och regionalt utvecklingsintresse. Det finns också 
möjlighet att om behovet är påkallat göra särskilda datainsamlings-
insatser i form av enkäter, intervjuer, sammanställningar av data 
från kommunernas egna verksamheter etc. En möjlighet som kan 
vara värd att pröva är att försöka utveckla en lokal återkommande 
rapportering i form av dokument som redovisar sammanställningar 
av viktiga välfärds- och utvecklingsindikatorer på kommunnivå.  

Vilka utbildnings- och kompetensutvecklingsbehov finns? 
Ett komplement till studier och analyser av exemplifierad typ är den 
planerade satsningen på regional kompetensutveckling. Den kan utfor-
mas på olika sätt, men en del av planerna är att tillsammans med bl.a. 
kommunerna utveckla en ny typ av kurser, där kommunal personal un-
der handledning i projektform samtidigt studerar och producerar. Det 
vill säga utbildningen ska på lämpligt sätt integrera utredningar och 
analyser som utgör en del av personernas ordinarie verksamhet. Man 
kan också se detta i perspektivet av behovet av ”ett livslångt lärande”.  
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Vilka behov f inns på kommunal och regional nivå? 
Vi har ovan presenterat några exempel på områden och frågeställningar 
som det kan vara tänkbart och fruktbart att inleda ett samarbete kring. 
Det finns givetvis flera, och några av våra förslag kanske inte känns 
som de mest angelägna från Era perspektiv. Det är just därför vi vill 
träffa Er: För att inleda en dialog där vi tillsammans kan identifiera lo-
kala och regionala behov av kunskap och kunskapsutveckling. Hur ser 
det ut hos Er? Vilka är Era behov? Vad skulle Ni vilja göra tillsammans 
med oss inom det relativt vida fält som vi skisserat?  

Vilka samarbetsformer är tänkbara? 
Hur samarbetet och samverkan kan utvecklas och vilka former det kan 
bli frågan om får bestämmas efter diskussioner med berörda parter. 
Det är viktigt att inta ett flexibelt, öppet och praktiskt förhållningssätt 
till samarbetsformerna, som bör anpassas till projektets huvudsakliga 
målsättningar och de olika medverkandes behov, önskemål och möj-
ligheter. Det är rimligt att tänka sig att samarbetsformerna utvecklas 
och förändras under projekttiden.  

Samarbetet kan bl.a. handla om att skapa ett forum för gemensam 
diskussion, som i sin tur kan bidra till att dels olika typer av seminarier 
och konferenser genomförs och dels olika mer eller mindre kontinuer-
ligt verksamma arbetsgrupper skapas i de olika kommunerna för att i 
samverkan med forskarna t.ex. ta fram och bearbeta olika typer av sta-
tistik som underlag för analyser och beslut inom respektive kommun 
och i vissa fall också som underlag för forskargruppens studier. Genom 
ett sådant arbetssätt – kombinerat med kurser och kompetensutveck-
ling – kan det vara möjligt att skapa olika typer av systematisk doku-
mentation, som kan ingå i kommunernas egna utvärderingar och upp-
följningar, och som kan utgöra underlag för den typ av återkommande 
rapporter om viktiga välfärds- och utvecklingsindikatorer på kom-
munnivå, som nämndes under punkt 5 i föregående avsnitt.  

Att kommunerna i regionen bilder olika ”kluster” kan vara en ut-
gångspunkt när samarbetet ska organiseras. De ”kluster” som avses är 
KAK-regionen; Köping, Arboga och Kungsör, Bergslagskommunerna; 
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, samt kommunerna kring Väs-
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terås; Hallstahammar, Surahammar, Sala och Heby, inklusive kom-
mundelen Skultuna i Västerås, som också ingår i Mål 2.  

Vi hoppas att det samarbete som påbörjas under projektet även ska 
kunna fördjupas och permanentas när projekttiden är slut. 

Finansiering – låg insats med stor avkastning 
Eftersom det är fråga om ett EU-stött projekt befinner vi oss i en rela-
tivt gynnsam situation när det gäller finansieringen. Projektet har re-
dan fått förstudiemedel för att utveckla och konkretisera projektpla-
nerna, vilket ökar sannolikheten för ett positivt beslut av den huvud-
ansökan som ska inlämnas i augusti.71  

Forskargruppen behöver tillsammans med Er och länsstyrelsen göra 
en kalkyl av bemanning, tid och lönekostnader för inblandad personal 
under en projekttid på två till tre år.  

Principen för anslagsberäkning vid EU-projekt innebär att en viss del 
av budgeten ska täckas upp av kommuner, myndigheter och organisa-
tioner inom målområdet. Därtill kommer att Länsstyrelsen garanterar 
ett bidrag motsvarande 10 procent av totalbeloppet. Det innebär att, 
för att ta ett räkneexempel, om medverkande kommuner sammantaget 
satsar 6 mkr under tre år, så får projektet ytterligare ca 7,3 mkr. Kom-
munernas insats behöver därvid inte utgöras av projektanslag utan kan 
med fördel bestå i att en eller flera tjänstemäns arbetstid avräknas som 
medfinansiering i projektet. Med en projektbudget på en nivå som i 
exemplet ovan (6+7,3 mkr på tre år), och med deltagande av samtliga 
11 kommuner i mål 2-området, skulle det finansieringsmässigt räcka 
med att varje kommun avsätter i storleksordningen mellan en halv och 
en hel årsarbetskraft för projektet.  

Till detta kan komma eventuella bidrag av olika slag från andra regi-
onala aktörer, såsom Kommunförbundet och ALMI. Mälardalens hög-
skola bidrar till projektets finansiering genom bl.a. lokaler och infra-
struktur, olika kategorier av stödpersonal, ekonomihantering och 
andra allmänna högskoleresurser, samt till en viss del med egenfinansi-
erad forskarpersonal.  

Avslutningsvis är det vår förhoppning att Ni skall finna projektidén 
intressant och värd en seriös diskussion. När vi träffas skall vi försöka 

                                         
71.  Ny ansökningstid för projektmedel är senast den 4 november 2002.  
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räta ut eventuella frågetecken som infunnit sig vid genomläsningen av 
denna information. Och vi ser fram emot förslag och synpunkter från 
Er. Som framgått är tiden relativt knapp intill dess att projektansökan 
skall lämnas in, men om Ni finner projektet intressant skall det nog 
också kunna gå att hinna diskutera fram ett upplägg som fungerar.  

Forskargruppen  

Göran Sidebäck, fil. dr. Sociolog. Tidigare avd.dir. vid SCB. Under 
många år verksam vid Institutet för Social forskning och Sociolo-
giska Institutionen vid Stockholms universitet. Under perioden 
1999 – 2001 föreståndare för Centrum för Välfärdsforskning och då 
ansvarig för flera kvantitativa och kvalitativa studier. Ansvarig för 
bl.a. projektet Datakällan. Har mångårig undervisningserfarenhet, 
särskilt inom sociologisk metod, utredningsmetodik och datahan-
tering. Har anslag från bl.a. Socialdepartementet och försäkrings-
kassan Västmanland för att tillsammans med Lars Sundbom, un-
der det närmaste året, studera försörjningsmåttet i Västmanland.  

Lars Sundbom, fil. lic. Sociolog och forskare vid Stiftelsen SAMU, Sam-
hällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala och vid ISB vid 
Mälardalens högskola. Har tidigare varit verksam vid Institutet för 
Social forskning vid Stockholms universitet, och i offentlig utred-
ningsverksamhet. Inriktad mot empirisk välfärdsforskning, samt 
systemerings- och databasutvecklingsarbete.  

Tommy Törnqvist, fil. dr. Sociolog. Har de senaste fyra åren varit 
verksam vid Institutionen för landskapsplanering vid SLU och har 
där forskat och undervisat om regional planering och regionala 
utvecklingsstrategier. Har tidigare varit verksam vid Stiftelsen 
SAMU, Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala och 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.  

Lars Udéhn, professor. Sociolog. Har varit verksam vid Uppsala och 
Stockholms universitet innan han blev professor vid Mälardalens 
högskola 2000. Huvudintresset är samhällsvetenskaplig teori och 
metodologi. Han är engagerad i två övergripande och nära relate-
rade projekt: (1) att bidra till förståelsen av relationen individ-
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samhälle och (2) att försöka kasta ljus över relationen mellan ra-
tionalitet och socialitet.  

Tola Jonsson, fil. dr. Sociolog. Har forskat om bl.a. möten mellan väl-
färdsorganisationer och deras klienter, invandrares integration, 
missbruk och äldrefrågor. Har bred undervisningserfarenhet. Är 
sedan 2001 prefekt (chef) för Institutionen för Samhälls- och Bete-
endevetenskap vid Mälardalens högskola. 
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Nätverk 

Bilaga 3: Nätverk  

Nedan följer en förteckning på personer i mål 2 kommuner i Västman-
land, och i andra organisationer (Företagarnas Riksförbund, Kommun-
förbundet, Länsstyrelsen, Mälardalens högskola, samt dessutom Eskils-
tuna och Västerås), som under år 2002 antingen deltagit i diskussioner 
om EU-projektet Kunskap för mångfald och utveckling eller i diskussio-
ner om Datakällan. I några fall finns inga personnamn angivna (NN i 
kolumnen med förnamn). Detta markerar att det är ännu ej namngivna 
befattningshavare som kommer att medverka i projektet. 

 
Kommun Efternamn Förnamn Titel 
Arboga Berglund Mats  GIS-samordnare, tekniska 
Arboga Bergman Ove Arbetsmarknadsenheten 
Arboga Carneland Hörnström Inga-Greta Kommunsekreterare (Kanslichef) 
Arboga Dalberg Kenneth Kommunchef 
Arboga Korkman Malinaric  Görel Utvärderare barn-och utbildning 
Arboga Lidberg Birgitta Folkhälsosamordnare 
Arboga Nilsson Per-Olov Kommunstyrelsens ordf. 
Arboga Norman Mikael Projektör, tekniska 
Arboga Nösdahl Margareta  Projektanställd fritid och kultur 
Arboga Petersson Ylva Kommunsekreterare 
Arboga  NN Agenda 21 samordnare 
Arboga  NN Utredare på socialförvaltningen 
    
Hallstahammar Becker-Åström Carin Kommunchef t.f. 
Hallstahammar Iwarsson Leif Projektledare 
Hallstahammar Ivemyr Agneta Kommunstyrelsens ordf. 
Hallstahammar Ivemyr Christer Fastighetsingeniör 
Hallstahammar Johansson Anita Verksamhetsutvecklare 
Hallstahammar Levi Erland Rektor 
Hallstahammar Petersson Hans Kommunalråd (v) 
Hallstahammar Regnemer Ingvor Personalchef 
Hallstahammar Rickheden Per Projektledare BoU 
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 Nätverk 

Kommun Efternamn Förnamn Titel 
Heby Edlund Rolf Kommunstyrelsens ordf. 
Heby Glaas Bo Kommunchef 
Heby Hellstrand Eva  Utredare 
Heby Lyhné Morgan Verksamhetschef 
Heby Nõu Reet  Personalsekreterare 
Heby Stålfors Björn Planerare 
Heby Sund Jan Utvecklingschef 
Heby Welin Katarina Kanslichef 
    
Kungsör Asplund Viveka Hälsoplanerare 
Kungsör Fundin Ingvar Avdelningschef 
Kungsör Lindström Lars Personalchef 
Kungsör Nyqvist Bertil  Vård- och omsorgschef 
Kungsör Ströberg-Ambros Pámela Avdelningschef 
Kungsör Svedberg Göran Kommunstyrelsens ordf. 
Kungsör Westin Hans Kanslichef 
    
Köping Andersson Barbro Personalchef 
Köping Fagerberg Göran Socialchef 
Köping Mårtensson Anna Kommunchef 
Köping Nilson Torkel Skolchef 
Köping Salomonsson Elizabeth Kommunstyrelsens ordf. 
Köping Överberg Per Arbetsmarknadschef 
    
Sala Ek Maria Kvalificerad utredare 
Sala Johansson Tommy Kommunstyrelsens ordf. 
Sala Johansson Anders Utvecklingsansvarig 
Sala Ragnarsson Rolf Kommundirektör 
    
Skultuna/Västerås Gustafsson Bengt B. Förvaltningschef 
Skultuna/Västerås Munoz Smajo Näringslivssamordnare 
    
Surahammar Berg-Hedmark Lisbet Personalchef 
Surahammar Lundin Lars Politiskt sakkunnig 
Surahammar Nyqvist Eva-Marie Kanslichef, kommunjurist 
Surahammar Sandström Lena Verksamhetsutvecklare 
Surahammar Söder Gerd Verksamhetsutvecklare 
Surahammar Tollin Anders Kommunstyrelsens ordf. 
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Organisation Efternamn Förnamn Titel 
Företagarnas Riksf. Jansson Ove Regionchef 
Företagarnas Riksf.  NN  
Företagarnas Riksf.  NN  
    
Kommunförbundet Grindelid Inger  Förbundssekreterare 
Kommunförbundet Jansson Åke Kommunförbundsdirektör 
    
Länsstyrelsen Carmegren Christer Utredare 
Länsstyrelsen Englund Eva-Lena Utredare 
Länsstyrelsen Holm Thomas  Byrådirektör 
    
Mälard. högskola Jonsson Tola Prefekt, ISB 
Mälard. högskola Kristiansson Gunnel  Vice rektor 
Mälard. högskola Sundquist Svante Chef, övergripande projekt… 
Mälard. högskola Tegerstrand Clas  EU-samordnare 
Mälard. högskola Westlund Elvy  Vice rektor 
Mälard. högskola Widforss Gunnar Forskningssekreterare 
Mälard. högskola Åkerström Anders  Företagskontakter Västmanland 

 

Kommun Efternamn Förnamn Titel 
Eskilstuna  Johnson Gunnar  Näringslivschef 
Eskilstuna Lindblad Elisabeth  Planchef 
Eskilstuna Molander Bibbi Utvecklingssekreterare 
Eskilstuna Rundgren Jan Controller 
    
Västerås Barkman Gunnar Stadsledningskontoret 
Västerås Lignell Gunnar Aktuarie 
Västerås Limdahl Jahn Planeringsstrateg 
Västerås Linder Kenneth Arbetsmarknadschef 
Västerås Morin Thure Direktör Sociala nämnderna 
Västerås Olsson Anders  Stadsledningskontoret 
Västerås Wennhall Johan Direktör BUN/Utbildningsnämnden 
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Kommuner i Södermanland och Västmanland 

Bilaga 4: 
Kommuner i Södermanland och Västmanland 

För att ge läsarna en bild av hela den region som högskolan har att 
samverka med ges nedan en kort redovisning av samtliga 20 kommu-
ner i regionen; deras namn och befolkningsstorlek, samt andel av res-
pektive läns befolkning. Många kommuner är mycket små. Två kom-
muner dominerar regionen – Eskilstuna respektive Västerås. Uppgif-
terna avser år 2001.  

 
 

Södermanland Antal invånare Procent 

Eskilstuna 89 135 35% 

Flen 16 411 6% 

Gnesta 9 748 4% 

Katrineholm 32 391 13% 

Nyköping 49 273 19% 

Oxelösund 10 983 4% 

Strängnäs 29 766 12% 

Trosa 10 357 4% 

Vingåker 9 156 4% 

 257 220 100% 

 
Västmanland Antal invånare Procent 

Arboga 13 616 5% 

Fagersta 12 270 5% 

Hallstahammar 15 052 6% 

Heby 13 739 5% 

Kungsör 8 185 3% 

Köping 24 750 10% 

Norberg 5 928 2% 

Sala 21 535 8% 

Skinnskatteberg 4 837 2% 

Surahammar 10 246 4% 

Västerås 127 799 50% 

 257 957 100% 
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CVF-Rapporter   Centrum för Välfärdsforskning 

Utgivna rapporter i skriftserie A 

Nr 1, 1997 Axelsson, Christina. Hela kedjan. Ett samverkansprojekt för ensamstå-
ende 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. Rapporten finns i 
Socialstyrelsens skriftserie, SoS-rapport 2000:10. (Enbart som pdf-fil).  

Nr 5, 2000 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Vikenmark Stefan. Arbetslöshet 
och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardal-
en och Sverige baserad på registerdata. Dec. 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 6, 2002 Sidebäck, Göran och Jonson, Tola. När man inte själv räcker till. 
Analys av missbruksbehandling och sjukskrivningsmönster för klienter 
vid Vårnäs behandlingshem. Juni 2002. (Även som pdf-fil.) 

Utgivna rapporter i skriftserie B 

Nr 1, 1994 Ekman, Birgitta. Barns villkor. En sektorsövergripande fördjupnings-
studie 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 syn-
sätt. 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 landsting. April 1998. 

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

Nr 6, 1998 Holtter, Irja. Modersmålsundervisningen. Livsvärld och system – av-
lastning eller kolonialisering ?. C-uppsats i sociologi våren 1998. 
September 1998. 
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Nr 7, 1998 Aparicio, Ciro. ”Blå huset”. En utvärdering av ett rehabiliterings- och 
sysselsättningsprojekt i Arboga. September 1998. 

Nr 8, 1999 Axelsson, Christina, Hoffstedt, Anna och Ungmark, Inger. Resurs-
centra 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 Wel-
fare 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 utvärde-
ring. Mars 1999. 

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

Nr 13, 1999 Unell, Elisabeth. Arbetslös – möjligheter på arbetsförmedlingen i Nor-
berg. December 1999.  

Nr 14, 1999 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvin-
nor. En studie av lokala resurscentramodeller i Södermanland och Väst-
manland. December 1999. 

Nr 15, 1999 Blomberg, Helena. Nyckeln till biblioteket. En utvärdering av pro-
jektet IT & Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. Decem-
ber 1999. (Även som pdf-fil.) 

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 be-
handlingshem. December 1999. (Även som pdf-fil.) 

Nr 19, 2000 Lieberg, Mats, Forsberg, Mats och McDonald, Sine. Youth Housing 
and Exclusion in Sweden. All reports. Maj 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 20, 2000 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för kvin-
nor. En studie av lokala resurscentramodeller och metodutveckling. 
Rapport 1 och 2. Augusti 2000. (Även som pdf-fil.) 
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Nr 21, 2000 Ekholm, Hans, Jonsson, Tola och Sidebäck, Göran. Öppet intag - En 
väg till drogfrihet ? Rapport 2 En jämförelse av klienter inom Öppet in-
tag och andra behandlingsformer. November 2000. (Även som pdf-fil.) 

Nr 22, 2000 Unell, Elisabeth och Sidebäck, Göran. Myndighetssamverkan i prak-
tiken. En utvärdering av Plus-AMA i Eskilstuna. November 2000. 
(Även som pdf-fil.) 

Nr 23, 2001 Blomberg, Helena. Det institutionella samtalet. En studie av mötet 
mellan välfärdsbyråkrat och medborgare på försäkringskassan. D-Upp-
sats i sociologi, våren 2001. (Enbart som pdf-fil)  

Nr 24, 2001 Vuorinen, Mats och Sidebäck, Göran. De säger – Vi behöver dig. Ut-
värdering av det socialpedagogiska projektet Astor i Eskilstuna. Septem-
ber 2001. (Även som pdf-fil.) 

Nr 25, 2001 Holtter, Irja. Borta bra men hemma bäst!. En studie av äldre bosnier 
och deras anhöriga i Hallstahammar. November 2001. (Även som pdf-
fil. Finns som projektredovisning i Anhörig 300, Socialstyrelsen.) 

Nr 26, 2002 Alm, Martin. Hanteringen av missbruksproblematik vid mindre före-
tag. En organisationsstudie. Januari 2002. (Även som pdf-fil.) 

Nr 27, 2002 Blomberg, Helena. Projekt Mötesplats Torshälla – en utvärdering av ett 
samverkansprojekt mellan Torshälla Stads förvaltning, Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och Landstinget. Juni 2002. (Även som pdf-
fil).  

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. Pa-
per presented at the 4th international Conference for comparative 
studies on social welfare at The Welfare Research Centre, Eskils-
tuna. 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 långtidssjuk-
skrivning – handläggningsrutiner och ärendehantering. Februari. 1996.  

Nr 5, 1996 Eikeland, Olav och Lundahl, Ingrid. Utvärdering av Centrum för 
Välfärdsforskning. December 1996. 

Nr 6, 1996 Swedner, Harald, Forsberg, Mats och Ventura, Fosco. Some Reflec-
tions on our Core Ideas for the Activities at the International Welfare 
Research Centre in the Valley of Mälaren. December 1996. 
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Nr 7, 2000 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF vid millennieskiftet. 
Historik, Verksamhet 1997 – 1999, Framtidsplaner. April 2000. (Även 
som pdf-fil.) 

Nr 8, 2001 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF år 2000. Regional 
samverkan. Framtidsplaner. Konferensrapport – Välfärdsdagen. Verk-
samhet. April 2001. (Även som pdf-fil.) 

Nr 9, 2002 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Svensson, Roland (red.). Pro-
jektarbete i lokala samverkansgrupper – Dokumentation från en utvär-
deringscirkel för projektledare och projektmedarbetare i lokala samver-
kansprojekt. April 2002. (Även som pdf-fil.) 

 
Rapporter och annan information i pdf-format kan hämtas från 

CVF:s hemsida: http://www.mdh.se/isb/cvf/  
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Högskolans betydelse för tillväxt och utveckling, både lokalt och regio-
nalt, betonas alltmer av alltfler. Utveckling idag är kunskapsdriven ut-
veckling. Utan kunskap och förmågan att tillgodogöra sig den blir re-
gionen akterseglad i en föränderlig värld. Detta är en utgångspunkt för 
projektet Kunskap för mångfald och utveckling. I denna förstudie till 
projektet föreslås en ny samverkansmodell mellan högskolan och of-
fentliga och privata aktörer, för att ta fram och dra nytta av samhällsre-
levant kunskap om och för regionen. Modellen har följande inslag:  
• Ett praktikbaserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte: Genom regel-

bundet återkommande arbetsseminarier diskuteras och ventileras 
olika regionala problem och utvecklingsstrategier.  

• Studenterna – en regional resurs: Genom nya samarbetsformer ut-
vecklas studenternas examensarbeten så att de bättre svarar mot re-
gionala problem och kunskapsbehov.  

• Strategisk satsning på regional välfärdsforskning: Med Datakällan, en 
socialstatistisk databas, kan utveckling och fördelning av välfärd 
(och ofärd) i regionen beskrivas, analyseras och utvärderas.  

• Nätverk för kunskapsdriven utveckling: Ett brett kontaktnät med 
akademiker och praktiker skapar möjligheter för utbyte av erfaren-
heter och en effektivare användning av resurser och kompetenser.  

 

Göran Sidebäck fil. dr., sociolog, lektor vid Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap, Mälardalens högskola. Ansvarig för projektet Välfärd 
i regionen/Datakällan. Arbetar med Lars Sundbom med en registerstudie 
kring bruk av offentliga försörjningssystem i Västmanland.  

Lars Sundbom fil. lic., sociolog, arbetar i projektet Välfärd i regionen/Data-
källan och i ett utvecklingsprojekt gällande systematiskt arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete hos offentliga arbetsgivare i regionen.  

Tommy Törnqvist fil. dr., sociolog/ekonom, arbetar i projektet Välfärd i re-
gionen/Datakällan. Inriktad mot frågor om lokal och regional utveckling 
och planering.  
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