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Förord 
Det du nu håller i din hand är ingen traditionell verksamhetsberättelse. Även om 
tyngdpunkten ligger på verksamheten vid Centrum för Välfärdsforskning (CVF) 
under treårsperioden 1997 – 1999, så innehåller skriften både ett historiskt och ett 
framåtblickande kapitel. Historien är viktig för att förstå samtiden. Och våra visio-
ner om framtiden är viktiga för att ge mål och mening åt vår dagliga färd.  

För att få perspektiv på CVF, dess bakgrund, aktuella situation och målsätt-
ningar kan det vara lämpligt att läsa skriftens första kapitel – Översikt. För den som 
letar efter något speciellt finns dels en utförlig innehållsförteckning och dels ett 
person- och ämnesindex.  

Utan de två entrepenörerna f.d. socialdirektören Mats Forsberg från Eskilstuna 
och professor emeritus Harald Swedner från Göteborg hade knappast CVF funnits. 
När de två fann varandra på 1980-talet kan man säga att CVFs förhistoria börjar. 
Forsberg var administrativt ansvarig för CVF från dess bildande 1992. När Sweder 
gick i pension 1993 anställdes fil. dr. Hans-Edvard Roos från Lund som veten-
skaplig ledare. Under perioden 1997 – 1999 har tre olika personer ansvarat för 
verksamheten vid CVF. Forsberg och Roos var ansvariga fram till mars 1997 då 
docent Sven E. O. Hort anställdes som föreståndare och vetenskaplig ledare. När 
Hort efter knappt två år slutade på CVF och började arbeta på Södertörns Högskola 
i februari 1999 övertog undertecknad hans arbetsuppgifter.  

Verksamhetsberättelsen är en kollektiv produkt. Alla projektledare har skrivit 
underlag till sina projekt, några har även gett synpunkter under arbetets gång. Mats 
Ekermo, Mats Forsberg, Bosse Jonsson, Ove Karlsson och Håkan Karp har alla på 
olika sätt även hjälpt till att få ordning på historiken. Lars Sundbom har bidragit 
med underlag till framtidskapitlet. Ann-Britt Johansson har hjälpt till på andra sätt. 
I början fungerade Anna Lundkvist och Mats Vuorinen som redaktörer. Sedan 
årsskiftet har Mats ensam under min ledning hjälpt till att ro projektet i land. Ett 
stort tack till alla och särskilt till Mats Vuorinen, som tagit fram data, själv skrivit 
underlag och konstruktivt kritiserat mina utkast.  

I ett försök att sätta vingar på denna skrift – forskning är ju också kulturproduk-
tion, även om den sällan når de poetiska höjderna – har jag tagit hjälp av Nils 
Ferlin. Varje kapitel inleds med några Ferlinrader.  
 

Eskilstuna 5 april 2000  
 
 

Göran Sidebäck  

Föreståndare  
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Översikt  

 
 
 
 
Människan sitter vid Diktens port;  
hon talar om allt vad stort hon gjort  
och allt vad stort hon ska göra.  
Och solen lyser och skyn är blå.  
Vem skrattar då och vem vill håna och störa.  
Förunderlig är hon att höra. 

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul 1957) 
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Inledning  
I denna skrift redovisas verksamheten vid Centrum för Välfärdsforskning (CVF) 
under treårsperioden 1997 – 1999 tillsammans med en historisk tillbakablick och 
några utblickar mot framtiden. Att jag valt att redovisa verksamheten på detta sätt 
beror dels på att CVF har haft en treårig basfinansiering från regionen, dels på att 
jag vill redovisa verksamheten på ett enhetligt och överskådligt sätt och dels på att 
jag, genom att lägga in ett historiskt avsnitt och ett avsnitt om framtiden, vill 
placera CVF i ett större sammanhang. Även om redovisningen inte är fullständig – 
det har t.ex. inte varit möjligt att i detalj rekonstruera verksamheten för de första 
åren av anslagsperioden, CVFs förhistoria är fortfarande till stora delar oskriven 
och det går även att säga mycket mer om CVFs framtida roll i regionen – så är det 
min förhoppning att läsarna med denna skrift får något att förhålla sig till.  

Forskningsinriktning 
Centrum för Välfärdsforskning bedriver forskning och utvecklingsarbete i främst 
regionen Södermanland och Västmanland kring välfärden och dess fördelning i vid 
mening och kring välfärdssystemens möte med människorna och de konsekvenser 
detta möte får för individer, organisationer, myndigheter och samhälle. Av denna 
anledning är olika former av utvärderingsforskning en viktig del av verksamheten. 
Den dominerande formen av utvärderingar har varit verksamhetsinriktad, men 
inom projektet Välfärd i regionen1 planeras också mer makroinriktade 
utvärderingar av välfärdens utveckling och fördelning i regionen.  

I praktiken befinner sig många människor idag i gränslandet mellan olika myn-
digheter och är beroende av välfärdssystemen, samtidigt som dessa inte riktigt 
förmår hantera deras problem. För att arbeta med denna typ av frågor kan en pro-
cessinriktad arbetsform där problemidentifikation och problemlösning interagerar 
vara en möjlig framgångsväg. Det finns ett behov att utveckla och förmedla den här 
typen av ”online” kunskap mellan olika välfärdsarenor, vilket bl.a. Hans-Edvard 
Roos, vetenskaplig ledare vid CVF 1993 – 1996, påpekat. Detta dialogorienterade 
arbetssätt kan öka möjligheten för alla inblandade att bättre förstå sin omvärld.  

Disposition  
Den centrala delen av verksamhetsberättelsen är de enskilda forsknings-, utvärde-
rings- och utredningsuppdragen, som redovisas kortfattat och översiktligt enligt en 
standardiserad mall i kapitlet Forskning. Därefter följer kapitlet Seminarier och 
konferenser, som dels redovisar alla seminarier vid CVF sedan 1997, dels de tema-
dagar som CVF arrangerat och dels de uppsatser och rapporter som olika med-
arbetare presenterat på konferenser. I kapitlet Kontakter och samverkan redovisas 

 
1  Detta projekt kan dels ses som ett paraplyprojekt som ”omfattar” andra delprojekt inom väl-

färdsområdet och dels kan det ses som ett mer specialiserat projekt för att utveckla regionala 
välfärdsindikatorer och att bygga upp en regional välfärdsdatabas.  
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nätverk, organisationer och andra organ, som doktorander och disputerade med-
arbetare ingår i. I kapitlet Utbildning redovisas på liknande sätt utbildning och 
handledning. CVFs interna organisation, organisatoriska kontakter med finansiär-
erna (Samrådsgruppen) och olika regionala aktörer (Regionala Välfärdsrådet, 
Etiskt Forum, Forskningscirkeln), medarbetare och gästforskare redovisas i kapitlet 
Organisation och medarbetare. Den ekonomiska situationen berörs i grova drag i 
kapitlet Budget. Därefter följer ett kapitel – Skrifter – med redovisning av dels 
CVFs olika skriftserier, dels andra trycksaker från centrum och dels publikationer 
av medarbetarna utanför centrum.  

Utöver den aktuella verksamheten redovisas i kapitlet Historia i överskådlig 
form centrums bildande och framväxt från slutet av 1980-talet. I kapitlet Framtid 
redovisas dels ett antal aktuella projektdiskussioner, dels projektet Datakällan, som 
är början på en regional välfärdsdatabas, dels en avsiktsförklaring mellan Eskil-
stuna kommun och CVF/ISB, dels en inbjudan till olika regionala intressenter och 
aktörer att delta på CVFs konferens den ev. 29 september 2000 och dels en intervju 
med CVFs föreståndare i högskolans tidskrift Delphi. Framtidsfrågorna diskuteras 
även i detta inledande kapitel. Själva avtalet med finansiärerna finns i kapitlet 
Avtal, där även förändringarna i nu gällande avtal lagts in i form av kommentarer. 
Skriften avslutas med två Index, en personförteckning och ett sakregister.  

Om historien 

Jag tror att det är viktigt att känna till sin historia, särskilt i en turbulent tid som 
vår. Mälardalens Högskola befinner sig fortfarande i en period av snabb utveckling 
och snabba förändringar, nyrekryteringen är omfattande, kursverksamheten och 
forskningen byggs ut på alla fronter. Det råder lite av nybyggaranda på högskolan. 
Vi är många som vill mycket. Kanske kan våra olika verksamheter liknas vid en 
framvällande vårflod, som kan ge kraft och energi, men också förorsaka skador. 
Akademiska traditioner kolliderar med regionala ambitioner. En 
sektorsövergripande, tvärvetenskapligt inriktad och praktiskt relevant forskning, 
som CVF försöker stå för, kan ha svårt att finna sin plats i en disciplin- och 
ämnesinriktad akademisk tradition.  

CVFs förhistoria, som börjar i Eskilstuna kommun i början av 1980-talet, 
kommer inte att behandlas här eftersom underlag saknas. Däremot ges en översikt-
lig redovisning av förhistorien under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. 
Tidigt söker centrumförespråkarna på olika sätt kontakt med forskarsamhället. 
Under 1990-1991 genomfördes bl.a. en utredning inom högskolan i Eskil-
stuna/Västerås, som föreslog inrättandet av en organisation för välfärdsforskning. 
Med detta förslag i ryggen beslöt Eskilstuna kommun att starta Centrum för Väl-
färdsforskning, som en treårig försöksverksamhet, vid halvårsskiftet 1992. Detta 
Centrum för Välfärdsforskning kan alltså ses som en vidareutveckling av den FoU-
verksamhet som bedrevs inom Eskilstuna kommun under 1980-talet. I beslutet att 
bilda centrum ingick att verksamheten skulle utvärderas efter tre år. Utvärderingen, 
som blev klar i mars 1996, skulle sedan ligga till grund för beslut om CVFs framtid 
(se även CVFs Skriftserie C, nr 5, 1996). 
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CVF integrerades med Mälardalens Högskola den 1 januari 1997 och placerades 
organisatoriskt som en centrumbildning inom Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap (ISB) vid Mälardalens Högskola. Verksamheten reglerades i ett 
treårigt avtal (för perioden 1997 – 1999), som tecknades mellan finansiärerna av 
basanslaget: Landstingen i Sörmland och Västmanland, Eskilstuna kommun och 
Västerås stad, samt Mälardalens Högskola (för detaljer se kapitlet Avtal). Det är 
denna period som verksamhetsberättelsen i huvudsak omspänner.  

I enlighet med avtalet upprättades en Samverkansgrupp2 med representanter för 
de fem avtalsparterna. Under 1998 upprättades ett Regionalt Välfärdsråd med rep-
resentanter från olika välfärdsarenor i Södermanlands och Västmanlands län. Rådet 
är ett forum där välfärdens och välfärdsarbetets utveckling i regionen diskuteras 
kontinuerligt. Både Samverkansgruppen och det Regionala Välfärdsrådet har 
genom åren fortlöpande följt och medverkat till utvecklingen av verksamheten vid 
CVF.  

Om framtiden  

I det avslutande kapitlet – Framtid – skisseras en möjlig färdriktning för CVF mot 
bakgrund av det, något modifierade, avtal om basfinansiering för CVF som teck-
nats mellan Mälardalens Högskola och de (idag) fyra externa anslagsgivarna för 
treårsperioden 2000 – 2002. Inriktningen är dels att bredda och utveckla den veten-
skapliga kompetensen och dels att fördjupa och utveckla samarbetet med regionen.  

För att gå vidare i avtalets anda kommer CVF att arrangera en konferens – 
Välfärdsdagen – den ev. 29 september år 2000.3 Hur dagen i detalj kommer att se 
ut får vi återkomma till senare, men vi ska göra allt för att den ska bli spännande 
och givande för alla parter. Med den här skriften visar vi dels vad CVF har gjort 
och dels vilka ambitioner CVF har inför framtiden. På så sätt kan skriften fungera 
som ett konferensunderlag. I kapitlet Framtid redovisas även:  

1. olika projektdiskussioner i avsnittet Projektdiskussioner, mars år 2000. 

2. några exempel på intressanta och möjliga projekt som t.ex. kommunerna 
kan göra med data som kommer att finnas i CVFs välfärdsdatabas i av-
snittet Projekt Datakällan (Välfärd i regionen) och  

3. en avsiktsförklaring, som nyligen tecknats mellan CVF/ISB och Eskils-
tuna kommun i avsnittet Letter of intent – kunskapande samverkan.  

En avsikt med dessa avsnitt är att de ska stimulera till debatt, diskussion och egna 
projektidéer bland olika regionala aktörer inför Välfärdsdagen. Som en del av 
konferensplaneringen vill vi också få in underlag från de inbjudna aktörerna om 
deras egna idéer och tankar kring möjliga utvecklings- och forskningsprojekt, som 

 
2  En annan benämning för samma grupp är: Samrådsgruppen.  
3  Se Inbjudan till konferens... i kapitlet Framtid.  
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CVF sedan sammanställer och som kan utgöra en bas för diskussionerna på konfe-
rensen.  

 
* * *  

 

Jag tar upp framtidsfrågorna ur ett CVF- och föreståndarperspektiv i följande av-
snitt. Det är en diskuterande och problematiserande framställning, för att stimulera 
till eftertanke, debatt, reaktioner, motförslag och förhoppningsvis även stöd. Jag 
berör CVFs relationer till bl.a. regionen och högskolan, till teori och praktik, till 
utbildning och forskning, till ämnesspecialisering, tvärvetenskap och projektval. 
Min dröm är att få bidra till att Mälardalen utvecklas till ett samhällsvetenskapens 
Silicon Valley – ett Welfare Valley. Det handlar inte om hårdvara utan om 
mjukvara – praktiskt relevant kunskap som växer fram i ett öppet och kreativt möte 
mellan teoretiker och praktiker.  

Välfärds- och utvärderingsforskning 
Det är viktigt att diskutera både de organisatoriska, personella och ekonomiska 
villkor under vilka välfärds- och utvärderingsforskningen vid CVF ska bedrivas. 
Inga blommor kan växa om de inte får vatten, bra jord och en omsorgsfull vård. 
Det samma gäller forskningen – den kan inte bedrivas i ett lufttomt rum. Att de 
institutionella villkoren är särskilt viktiga att beakta i detta fall beror på att CVF är 
ett relativt nytt inslag i högskolan, att CVF ska vara tvärvetenskaplig, att CVF ska 
vara praxisorienterad och lokalt förankrad. Allt detta är inslag, som gör CVF till 
något av en ”främmande fågel” i en akademisk miljö, som – även om högskolans 
ledning försöker finna nya kunskapsvägar och försöker strukturera och organisera 
kunskapsproduktionen på ett nytt sätt – alltid, i högre eller lägre grad, löper risk att 
hamna i en akademiskt präglad kunskapsproduktion i traditionella ämnesfållor.4  

Det är nödvändigt att se verksamheten i ett helhetsperspektiv om välfärds- och 
utvärderingsforskning ska ha möjligheter att fortsätta utvecklas till ett verkligt och 
betydelsefullt profilområde för Mälardalens Högskola under innevarande treårs 
period. Syftet med verksamheten vid CVF kan sammanfattas i följande punkter:  

 
4  En aktuell och utförligare diskussion om samhällsvetenskapernas ämnesindelning finns i: 

Öppna samhällsvetenskaperna, Rapport från Gulbenkian-kommittén för 
samhällsvetenskapernas omstrukturering, Daidalos (1998). En internationell forskargrupp under 
ledning av sociologen Immanuel Wallerstein redovisar i boken sina försök att hitta en 
organisationsform för den samhällsvetenskapliga verksamheten, som är bättre anpassad till 
tidens utmaningar. Även om inga enkla lösningar finns, pekar gruppen ut vikten av 
tvärkontakter av olika slag mellan forskare inom de olika samhällsvetenskapliga disciplinerna. 
Man föreslår att forskare från olika ämnen kan arbeta med gemensamma teman, att 
forskningsprogram, som överskrider de traditionella gränslinjer ska stödjas, att 
universitetslärarna och doktoranderna bör vara verksamma på mer än en institution.  
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• CVF ska främja jämförande tvärvetenskaplig välfärds- och utvärderings-
forskning på lokal och regional nivå, samt i nära samverkan med aktörer 
på området – kommuner, landsting, olika statliga organ samt sociala fri-
villigorganisationer – bidra till det regionala och lokala utvecklingsarbe-
tet. CVF blir därmed en brygga mellan praktiker och teoretiker.  

• CVF ska utveckla nya strategier för kunskapsutbyte, kunskapsspridning 
och problemlösning.  

• CVF ska vara en länk mellan forskning och utbildning på högskolan.  

• CVF ska upprätthålla en levande kontakt med den internationella och den 
nationella forskningen inom de områden CVF bedriver FoU-arbete. 

Dessa uppgifter kan omsättas på olika sätt; t.ex. genom att i större och mer långsik-
tiga regionalt förankrade projekt involvera forskare, doktorander och studerande 
från olika ämnen och, där det är möjligt, även ta med praktiker i delar av arbetet. I 
alla projekt är det även viktigt att utveckla former för ett kontinuerligt och konstru-
ktivt kunskapsutbyte mellan högskolan och regionen. Genom att lärarna på högsko-
lan (sociologer, pedagoger, psykologer, vårdvetare, socionomer, historiker, ekono-
mer m.fl.) förväntas utgöra basen för centrums rekrytering av forskare, och de dess-
utom i varierande grad förväntas kombinera utbildning och forskning, skapas en 
viktig länk mellan utbildning och forskning. Samma sak sker när doktorander får 
möjlighet att påbörja eller avsluta sina doktorandstudier, samt C- och D-studenter 
får möjlighet att skriva uppsatser inom ramen för olika projekt.  

När CVF blev en del av högskolan i januari 1997 placerades den organisatoriskt 
inom Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), vilket på många 
sätt föreföll vara en rimlig och förnuftig placering. Nu har tre år gått sedan dess, 
vilket kanske är en kort tid för att utvärdera åtgärden. Men vi kan notera att socio-
logiämnet och sociologerna utgör ett växande inslag på CVF, vilket samtidigt inne-
bär att företrädare för andra ämnen fått ett minskat inflytande på CVF. Sociologi-
ämnet kommer även i framtiden att vara viktigt för CVF, dels har ett lektorat med 
inriktning mot profilområdet välfärdsforskning tillsatts vid årsskiftet5, dels genom 
att välfärdsforskning av tradition brukar av många förknippas med sociologi. (Men 
det är lätt att argumentera för att välfärdsforskning också bedrivs inom t.ex. 
psykologi och pedagogik.) Frågan är om några särskilda åtgärder behöver vidtas 
för att garantera och stödja tvärvetenskapligheten inom CVFs ram och motverka 
risken för att sociologin ”monopoliserar” välfärdsforskningen. Ett par möjliga 
organisatoriska åtgärder kunde t.ex. vara att göra CVF organisatoriskt fristående 
från ISB eller att inrätta en styrelse (styrgrupp) med företrädare från de olika 
ämnesdisciplinerna för att skapa en tvärvetenskaplighet på den nivån. Invändas kan 
att ISB är en tvärvetenskaplig institution. Detta gäller dock huvudsakligen namnet. 

 
5  Även om tillsättandet av en sociologiprofessur med samma inriktning nyligen avbrutits, vilket i 

sig ger intryck av både ryckighet och kortsiktig planering på central nivå, så kvarstår behovet av 
ökad vetenskaplig kompetens inom ett av centrums kärnområden.  
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I praktiken består ISB av tre separata akademiska discipliner – sociologi, 
pedagogik och psykologi.   

Om vi lämnar den övergripande organisatoriska frågan därhän för tillfället – 
diskussionen om detta behöver föras i olika forum under en tid för att någon eller 
några lösningar ska utkristalliseras – kan det ändå vara viktigt att diskutera organi-
seringen på en något mer konkret nivå. Hur skulle CVFs relationer till de olika 
ämnena kunna se ut? Rekryteringen av personal skulle t.ex. kunna ske inom de 
olika ämnenas ram, där även forskarutbildning, handledning och ämnesseminarier 
skulle äga rum. CVF skulle kanske kunna bestå av en mindre fast anställd stab. 
Med min korta erfarenhet av CVF skulle jag vilja understryka att det verkar rimligt 
att skilja på föreståndartjänsten, som har ett stort administrativt och kontaktska-
pande inslag, och den vetenskapliga ledningen av verksamheten. Det är svårt för en 
person att hinna med båda uppgifterna samtidigt och det är inte givet att samma 
person är bäst lämpad för de två olika rollerna – föreståndare och vetenskaplig 
ledare. Det är ju också en rollfördelning som CVF ursprungligen hade. Dessutom 
behövs minst en kompetent projektassistent till föreståndarens (och den vetenskap-
lige ledarens) förfogande. Om centrum ska upprätta och vidmakthålla en regional 
databas6, så behövs även en ansvarig person, med statistisk och metodisk kompe-
tens. Detta ger en bemanning på minst 4 – 5 personer. Ledningen av CVF skulle 
kunna rotera bland personer med erforderlig kompetens, vilket kan ha både fördelar 
och nackdelar.   

Sannolikt kommer en hel del av forskningen inom t.ex. ISB att ske inom de 
olika ämnenas ram utan att CVF medverkar. För att det skall finnas ett intresse från 
forskarsamhällets sida att bedriva forskning inom CVF, samarbeta med CVF, delta 
i CVFs verksamhet eller utnyttja CVFs tjänster behövs det olika materiella incita-
ment. En viktig faktor kan vara CVFs regionala kontakter, genom vilka både pro-
jektidéer kan utvecklas och finansiering ordnas. En annan viktig faktor kan vara 
tillgången till en regional socialstatistisk databas, som CVF utvecklar och förvaltar 
(med både datateknisk och statistisk kompetens) och som bör kunna användas på 
olika sätt i forskningen. En tredje faktor kan vara att CVF på olika sätt kan öppna 
kontakterna utåt mot regionen, genom bl.a. möten, konferenser, nyhetsbrev, publi-
ceringsmöjligheter. En fjärde faktor kan vara möjligheterna till tvärvetenskapligt 
samarbete med praktiker kring konkreta sociala problem.  

Det är viktigt att betona att centrums livskraft och överlevnadsmöjligheter beror 
på ett utvecklat och ömsesidigt växelspel mellan engagerade regionala och lokala 
aktörer och samhällsintresserade forskare på högskolan, som båda parter upplever 
fruktbart. Men organisationsformen kan vara ett viktigt medel för att underlätta 
arbetet.  

 
6  Utbyggnaden av en regionalstatistisk välfärdsdatabas är en viktig del av (det specialiserade) 

projektet Välfärd i regionen. Databasen ska dessutom bidra med underlag för kommunal och 
regional planering och utvärdering och fungera som ett kvantitativt underlag för andra studier.   
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Hur utveckla en regional forskningsmiljö?  
Centrums verksamhet för innevarande treårsperiod 2000 – 2002 regleras av ett 
avtal. Till detta kommer önskemål och intressen som viktiga regionala finansiärer 
och aktörer i Samrådsgruppen och Regionala Välfärdsrådet gett uttryck för. Även 
Mälardalens Högskola har ett klart intresse av att verksamheten får möjlighet att 
utvecklas. Som redan nämnts, har man från högskolans sida redan tidigare utpekat 
välfärdsforskningen vid CVF, som ett profilområde, och även gett finansiellt stöd 
för att utveckla verksamheten.7  

Detta år har högskolan satsat kraftigt på det s.k. ”professorsprogrammet” och 
bl.a. därför inte ansett sig ha resurser för att stödja CVF. För att inte svika de regio-
nala finansiärerna och för att uppfylla avtalets intentioner bör högskolan ge CVF 
ett kraftfullt stöd under kommande år. Min övertygelse är att det finns möjligheter 
att utveckla samhällsforskningen vid CVF och MdH genom det unika och fina 
samarbete som finns mellan teoretiker och praktiker i regionen. Men det behövs 
framsynthet, nytänkande, mod, tålamod och naturligtvis pengar för detta.  

Det finns enligt min bedömning några olika anledningar till att verksamheten 
vid centrum inte riktigt ”lyft” och ännu förmått etablera en genuin forskningsmiljö. 
Med risk för att verka alltför kritisk mot tidigare forskning och verksamhet vill jag 
ändå lyfta fram fem ”brister”, väl medveten om att god forskning också har produ-
cerats vid CVF, trots att verksamheten bedrivits under knappa villkor.  

1. För det första har CVF för små egna ekonomiska resurser, vilket medfört 
att verksamheten i hög utsträckning blivit beställarstyrd och utrednings-
inriktad. Det gäller att hitta finansieringsformer och finansiärer för att 
öka basfinansieringen. Det nya avtalet ger dessa möjligheter. Lokala 
organisationer och myndigheter bör kunna delfinansiera och medverka i 
olika projekt genom t.ex. personalmedverkan eller genom att olika typer 
av ”egna” data tas fram. Andra finansieringskällor kan vara olika statliga 
myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, 
Riksförsäkringsverket, Statens Institutionsstyrelse och olika departement. 
Allmänna arvsfonden och forskningsfonder är också intressanta.  

2. För det andra har CVF haft för få seniora forskare. Och de som har 
funnits har ofta arbetat individuellt i små och tidsmässigt korta projekt. 
Detta är en följd av små anslag och små projekt. Situationen förbättras 
dock successivt genom att andelen disputerade lärare och forskare på 
högskolan snabbt ökar. Vi bör vidga ämnesrepresentationen från den idag 
stora sociologiska koncentrationen till att även omfatta pedagogik, 
psykologi, social omsorg, socialt arbete, vårdvetenskap, historia och 
humaniora. Vi bör, som redan sagts ett antal gånger, bli mer 
tvärvetenskapliga. Vi bör utgå från den kompetens som finns på 
högskolan, särskilt inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna, men 

 
7  I avtalet står att: ”MdH avser att bidra till finansiering av verksamheten.” (Se kapitlet Avtal.)   
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även vara beredda att vid behov anställa passande och kompetenta 
personer utifrån. 

3. För det tredje har CVF i alltför liten utsträckning självständigt tagit 
initiativ till egna större (lokala) projekt. CVF måste försöka agera mera 
aktivt och självständigt. Vi bör koncentrera resurserna till ett fåtal breda 
långsiktiga projektområden, med flera forskare, forskarstuderande och i 
lämpliga fall även C- och D-studenter, som en del i deras utbildning. Vi 
bör sträva efter lokalt förankrade projekt, vilket kan innebära att både 
problemställningarna och det empiriska underlaget har lokal förankring. 
Vi behöver utveckla verksamheten så att forskningsinslaget ökar, men vi 
bör även ha kvar en del beställningsstyrd utrednings- och utvärderings-
verksamhet. Genom att utveckla forskningssidan bör även vår övriga 
verksamhet utvecklas och bli bättre. 

4. För det fjärde tror jag att om CVF förvaltar en regional välfärdsdatabas, 
så kan både forskare och praktiker få ett gemensamt kunskapsunderlag 
att utgå ifrån. Databasen bör öka anledningen och möjligheterna för 
centrum att bli en naturlig samarbetspartner i utrednings-, utvärderings- 
och forskningssammanhang. För detta ändamål har data- och 
programteknisk kompetens nyligen rekryterats. Dessutom behövs utökad 
statistisk kompetens för att förstå och bearbeta kvantitativa data. 
Internutbildning kan vara en möjlig väg, även om den är långsam.  

5. För det femte behöver centrum utveckla kontakterna både med regionen 
och dess olika företrädare och med olika ämnen och forskare inom hög-
skolan för att kunna fungera som spindeln i nätet när olika projekt ska 
sjösättas. CVFs nationella och internationella kontakter redovisas i andra 
delar av denna skrift. Arbetet med att utveckla kontakterna behöver kon-
tinuerligt vidareutvecklas. Ett led i det arbetet är den konferens, 
Välfärdsdagen, som planeras till slutet av september kommande höst med 
regionala intressenter och aktörer.  

Många projektområden som CVF arbetar med kan ofta kopplas till den undervis-
ning som bedrivs vid högskolan. Utvärderingsforskning kan t.ex. hänföras till 
pedagogik och sociologi, forskning kring olika former av utanförskap – integration 
kan t.ex. hänföras till missbruks- och välfärdsprogrammet, äldreforskning till social 
omsorg och välfärdsfrågor till välfärdsprogrammet. Anknytningen till undervis-
ningen stärks även av att många av lärarna växelvis forskar och undervisar på de 
olika programmen.  

För att sammanfatta det hela så är det flera punkter som behöver åtgärdas för att 
välfärds- och utvärderingsforskningen ska kunna utvecklas till ett verkligt profil-
område vid Mälardalens Högskola. Kontakterna med regionen behöver utvecklas 
ytterligare och det borde även vara möjligt att hitta nya samarbetsformer och 
arbetssätt kring konkreta projekt. Samtidigt behöver CVF agera mer aktivt och 
självständigt för att utveckla olika forskningsbara projektområden, som är regionalt 
intressanta. För att bryta det moment 22 läge, som CVF delvis befinner sig i, 
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behövs ett kraftigt utökat ekonomiskt stöd. Med en bättre basfinansiering kan CVF 
dels mer självständigt ta initiativ till projekt, dels ge dem ett större forskningsin-
slag, dels bygga upp en regional socialstatistisk databas, dels utveckla kontakterna, 
dels ge undervisningen ett ökat forskningsinslag och dels rekrytera nödvändig 
spetskompetens för att peka på några av de viktigaste effekterna av ett utökat 
ekonomiskt stöd. Målet är att tillsammans med regionala aktörer och intressenter 
skapa ett samhällsvetenskapens Welfare Valley i Mälardalen.  

 
* * *  

Det finns likheter mellan forskaren och diktaren – båda är rimsmeder. Båda 
försöker skapa begriplighet och förståelse i en annars kaotiskt och splittrad verk-
lighet. Men det finns också skillnader. Poeter talar ofta till känslan, medan forskar-
na försöker tala till förnuftet. Men precis som teori och praktik hör ihop hör även 
känsla och förnuft ihop. Något av detta vill jag förmedla genom att lyfta fram Nils 
Ferlins på många sätt magnifika dikt Människan sitter vid Diktens port, som för 
mig är en helgjuten legering av teori, praktik, känsla och förnuft.  

 

Eskilstuna 5 april 2000 
 
 

Göran Sidebäck 
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Forskning 

Människan sitter vid Diktens port  
som hon alltid gjort.  
Hon sitter med uppdragna ögonbryn  
och ser mot skyn.  
Hon kommer ihåg när da Vinci skrev  
i Firenze om svalornas flykt ett brev.  
Hon var med när Benvenuto Cellini log  
och när Vasco da Gama mot Indien drog.  
(Hon minns som i går den dag i maj  
när man segel beslog vid Calicut kaj.)  

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul 1957) 





 Centrum för Välfärdsforskning 

Forskningsöversikt  
Under perioden 1997-1999 har sammanlagt 27 projekt påbörjats, 32 projekt har av-
slutats och 8 projekt pågår fortfarande. I början av 1997 fanns 14 projekt, som på-
börjats 1996 eller tidigare.8 Detta framgår bland annat av nedanstående tabell.  

År för projektstart och projektavslut 

 
  Slutår  

Startår Antal projekt 1996 1997 1998 1999 Pågår 
- 1996 14 1 9 2 1 1 

1997 11 - 4 4 1 2 
1998 11 - - 2 6 3 
1999 5 - - - 3 2 

 41 1 13 8 11 8 

 

 

 

 

 

Samtliga projekt presenteras på ett likvärdigt sätt. Samma standardiserade mall an-
vänds och presentationen begränsas oftast till en sida. Det skapar delvis en förädisk 
likhet mellan projekten, trots att skillnaden i verkligheten kan vara mycket stora. 
Det finns t.ex. några mycket små projekt från en till sex månader för en kostnad 
från lägst 30 000 kronor till ca 100 000 kronor (t.ex. projekten B5, B12, B13 och 
C3), som en forskningsassistent gjort med handledarstöd. Och det finns stora pro-
jekt som pågått under några år för en totalkostnad på ca 1 – 2 miljoner kronor 
under ledning av någon eller några disputerade medarbetare och oftast även med ett 
antal forskningsassistenter (t.ex. projekten A1, B2, B11, C5, C10, D5, D9 och 
D10). Övriga projekt hamnar i en ”mellanklass”. Utförligare uppgifter om pro-
jektledare, antal projekt och anslagssumma redovisas i tabellform i kapitlet Budget.  

Ser vi till projektinnehållet, så kan vi konstatera att många projekt handlar om 
olika former av utvärdering, som är det enskilt största projektområdet vid CVF. Det 
är också ett område som har funnits med i CVFs verksamhet från dess bildande i 
början på 1990-talet. Ett annat projektområde med gamla anor vid CVF är olika 
studier kring de äldre. Andra områden som hela tiden funnits med är FoU-verk-
samhet, studier av delaktighet, moblisering och kultur. Under utveckling är också 
projektområdet Välfärd i regionen, som bl.a. omfattar kvantitativt inriktade studier.  

Projekten har i många fall haft regionala finansiärer, såsom enskilda kommuner, 
kommunala organ (socialtjänst, utbildningsnämnd, bibliotek), försäkringskassa, 
länsarbetsnämnd, arbetsförmedling, landsting, länsstyrelser och andra orga-
nisationer och organ (Arbetslivsfonden i Västmanland, Vårdförbundet Sörmland). I 
några fall har kommuner utanför regionen deltagit i olika projekt (Örebro och Jön-
köping). En betydelsefull nationell finansär för många projekt är Socialstyrelsen. 
Andra nationella finansiärer är Statens kulturråd, Arbetsmarknadsverket, Skol-
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8  Ett av dessa projekt pågår fortfarande (D9) men det är ej förlagt till CVF, däremot medverkar 

Håkan Karp, som är knuten till CVF, i projektet.  
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verket, Folkhälsoinstitutet, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) och 
SIDA. Medel har även kommit från Svenska Kommunförbundet, KK-stiftelsen, 
Byggforskningsrådet, Brottsofferfonden, Socialvetenskapliga forskningsrådet och 
Rådet för arbetslivsforskning (RALF).  

Några projekt har även haft internationella forskningsmedel från bl.a. olika EU-
fonder och Nordiska samarbetsnämnden för forskning om samhällsvetenskap. 
Finansiärerna till varje projekt anges i projektredovisningen längre fram i kapitlet.  

När det gäller den projektobundna basfinansieringen är det Eskilstuna kommun, 
Västerås stad, Landstingen i Södermanland och Västmanland, samt Mälardalens 
Högskola som bidragit med nödvändiga medel. (Ytterligare översiktliga data om 
projektens finansiering finns i kapitlet Budget.)  

Sammanfattningsvis har de flesta projekt påbörjats i samverkan med regionala 
och lokala myndigheter och organ, några projekt har dock haft svenska och utländ-
ska uppdragsgivare och i en del projekt har frivilliga organisationer och andra fri-
stående organ medverkat.  

Det går alltid att kategorisera och gruppera forskningsverksamhet på flera olika 
sätt. Utgångspunkten i vårt fall har varit att skapa ett fåtal kategorier, som samtidigt 
omfattar den verksamhet som bedrivs vid CVF på ett godtagbart sätt. Projekten har 
nu samlats under fyra övergripande rubriker beroende på vilken huvudinriktning 
projektet har.  

A. Samhällsförändring och övergripande välfärdsåtgärder 

B. Utvärdering – strategier i välfärdsarbetet 

C. Förutsättningar och villkor för välfärd 

D. Teori- och metodutveckling samt FoU-verksamhet9

Föreståndaren för CVF är samordnare mellan forskningsområdena och ansvarig för 
utvecklingen av verksamheten i sin helhet. Sven E. O. Hort var föreståndare och 
vetenskaplig ledare från mars 1997 till februari 1999. Göran Sidebäck har övertagit 
Sven E. O. Horts uppgifter från och med februari 1999. 

Av projektredovisningen framgår vilka personer som är knutna till varje enskilt 
projekt. I kapitlet Organisation och medarbetare anges vilken inriktning respektive 

 
9 Projekt som tillhör forskningsområde A. Samhällsförändring och övergripande 

välfärdsåtgärder studerar och problematiserar samhällsförändring i vid mening och/eller hur 
olika samhällsinstanser bemöter dessa förändringar.  
Projekt som tillhör forskningsområde B. Utvärdering – strategier i välfärdsarbetet utvärderar 
olika former och typer av lokalt och regionalt utvecklingsarbete.  
Projekt som tillhör forskningsområde C. Förutsättningar och villkor för välfärd studerar det 
subjektivt upplevda och/eller det objektivt givna, dvs. dessa projekt ger på olika sätt röst åt 
individen och/eller studerar olika strukturella förhållanden i samhället.  
Projekt som tillhör forskningsområde D. Teori- och metodutveckling samt FoU-verksamhet 
försöker skapa en bättre teoretisk förståelse av välfärd och/eller vidareutveckla olika metoder i 
välfärdsarbetet.  
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forskare har, samt deras anställning vid Mälardalens Högskola (gäller de flesta med 
tillhörighet till CVF). 

I den forskningsöversikt som följer redovisas några centrala projekt med dokto-
rander eller disputerade projektledare. Översikten följer samma ordning som pro-
jektpresentationen; först forskningsområde, sedan projektledare, i bokstavsordning, 
därefter tidsordning på projekten med samma projektledare.  

A. Samhällsförändring och övergripande välfärdsåtgärder 

Rolf Å. Gustafsson, har tillsammans med bl.a. Peter Antman, Ninni Befve och 
Malin Wreder studerat den offentliga sektorns organisation och vad som händer 
med bl.a. arbetsmiljön när välfärdsarbete läggs ut på entreprenad. Projektet 
Vårdens arbetsmiljö under förändrade villkor – arbetsmiljövillkor vid entreprena-
disering10 startade under 1997. Arbetshypotesen är att välfärd är mer än en fråga 
om omfördelning – att själva den offentliga sektorns organisation har konsekvenser 
för samhällets sociala skiktning. I praktiken innebär entreprenadisering att 
organisationsfrågor avgränsas från finansieringsfrågor och övrig reglering av 
välfärdsarbetet. I projektet tillämpas Public Choice teorin kritiskt i en analys av hur 
de beställande högre tjänstemännens situation förändras vid entreprenadisering. 
Gustafsson ställer även frågan vad som händer då allokeringssignaler i form av 
vinst blir en del av välfärdsarbetet. Teoretiskt diskuteras om ett ”villkorligt 
samtycke” i den samtida välfärdsstaten har rubbats och om individerna har blivit 
mindre benägna att hjälpa varandra. Projektet avslutas med en historie-sociologisk 
analys av det offentliga arbetsgivarskapet inom svensk välfärdspolitik. 

Bosse Jonsson har, under 1997-1998, i projektet Folkbibliotek i förändring11 
studerat de idéer chefstjänstemän och lokalt ansvariga politiker har om folkbiblio-
tekens uppgift och funktion. Folkbiblioteken är en produkt av de folkbildande och 
sociala strävanden som växte fram kring det förra sekelskiftet. Eftersom folk-
biblioteken inte har varit författningsmässigt reglerade har de fått söka sin legitimi-
tet i tankar och idéer om den egna verksamheten. Hur ser dessa idéer ut idag när de 
historiska och sociala förutsättningarna förändras? Hur ser folkbibliotekens 
beslutsfattare idag på sin uppgift? Har deras syn förändrats? I ett annat projekt, 
Öppen skola,12 har Bosse Jonsson och Helena Blomberg även studerat ett försök att 
utveckla folkbibliotekens arbetssätt genom att vidareutveckla dess folkbildande 
uppgifter utifrån förändrade samhälleliga förutsättningar.  

B. Utvärdering – strategier i välfärdsarbetet 

Christina Axelsson, utvärderade 1995-1997 det s.k. GAIA-projektet 13 i Eskilstuna 
kommun. Upptakten till projektet var att en grupp ensamstående mödrar var 

 
10 Projekt A1. 
11 Projekt A2. 
12 Projekt A3. 
13 Projekt B1. 
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beroende av flera olika bidragssystem. Gruppen hade särskilt svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden. Det har visat sig att sektorsbaserade organisationer fungerar väl 
så länge människors behov är relativt entydiga till sin karaktär, men när problemen 
är mer sammansatta är den sektoriserade arbetsformen otillräcklig. Därför startades 
det arbetsmarknadspolitiska utvecklingsarbetet (GAIA), en samarbetsmodell mel-
lan olika myndigheter, som skulle svara mot dessa kvinnors behov. Axelssons 
utvärdering har skett med de olika intressenternas förståelse och perspektiv som 
utgångspunkt, dvs en intressentinriktad strategi där tyngdpunkten har legat på att 
beskriva och värdera processer i GAIA-projektet. Även resultatorienterade inslag 
har ingått. Från 1998 har Christina Axelsson och Inger Ungmark, även studerat 
andra former av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot kvinnor, och då i ett 
par projekt som tagit sin utgångspunkt i s.k. ”resurscentra för kvinnor”.14

Tola Jonsson gör (1999-) tillsammans med Göran Sidebäck och Hans Ekholm 
en Utvärdering av projektet Öppet intag på Vårnäs 15 genom att studera eventuella 
effekter av behandlingsformen ”Öppet intag”, som riktar sig till sörmlänningar med 
en problematisk drogkonsumtion. Grundtanken bakom Öppet intag är att den en-
skilde drogmissbrukaren själv kan söka hjälp för sitt drogmissbruk, utan att några 
kommunala myndigheter utreder eller bedömer behovet av hjälp. Däremot betalar 
de kommuner som har anslutit sig till denna behandlingsform vårdkostnaderna för 
sina medborgare. Utvärderingen bygger i huvudsak på kvantitativa intervjudata 
baserade bl.a. på ett enkätformulär, som används av många behandlingshem i 
landet. Detta ökar möjligheterna till jämförelser. Utöver dessa data har forskarna 
fått tillgång till sjukförsäkringsstatistik från Riksförsäkringsverket, som används 
för att analysera sjukskrivningsmönster före och efter behandling.   

C. Förutsättningar och villkor för välfärd 

Mats Börjesson, har tillsammans med Thomas Wahl 1998 undersökt Elever med 
behov av särskilt stöd 16 – de s.k. ”bokstavsbarnen” eller barn med MBD, DAMP, 
ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom (olika neuropsykiatriska diagnoser). En 
arbetshypotes i projektet är att de nya diagnoserna hör samman med ökade krav 
under 1900-talet på disciplinering och normalisering av olika typer av avvikelser. 
Dessa ambitioner är i sin tur starkt knutna till olika professionella intressen av att 
bredda och fördjupa sina egna verksamhetsområden.  

Ane-Marit Moe har, under 1995 och 1998, studerat invandrares förutsättningar 
för integration. I projektet Uppbrott och socialisation i exil17 har hon studerat hur 
socialisationsprocessen, efter uppbrott och flykt, fortskrider och utvecklas i en ny 
kontext och under nya betingelser. 
Förutsättningar för invandrares integration har även Sven E. O. Hort, Tola Jonsson, 
Irja Holtter och Katarina Nylund studerat under 1998 och då i projektet 

 
14 Projekt B2 och D2. 
15 Projekt B7. 
16 Projekt C1. 
17 Projekt C2. 
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Invandrares integration i Västerås under efterkrigstiden.18 Forskarna har studerat 
förändringar i den socialpolitiska debatten med avseende på begreppen assimila-
tion, integration och det mångkulturella samhället. Projektet har fortsatt under 1998 
och 1999 genom att de implementeringar av övergripande policy som gjorts i 
Västerås stad, t.ex. införandet av modersmålsundervisning, har undersökts med 
avseende på praktiska konsekvenser för bl.a. identitetsskapande. 

Göran Sidebäck har under 1999 arbetat med planeringen av forskningsprojektet 
Välfärd i regionen.19 Projektet syftar bl.a. till att utveckla olika former av kvantita-
tiva regionala välfärdsindikatorer, dels för att beskriva den regionala förändringen i 
ett historiskt perspektiv och dels för att jämföra regionens läge och utveckling på 
de olika indikatorerna med förändringen i övriga delar av landet. Traditionellt 
arbetar man med att på individ och hushållsnivå mäta de s.k. välfärdskomponent-
erna; Utbildning, Sysselsättning och arbetstider, Arbetsmiljö, Ekonomi, Boendeför-
hållanden, Transporter och kommunikationer, Fritid, Sociala relationer, Politiska 
resurser, Trygghet och säkerhet, Hälsa och Social rörlighet.  

Inger Ungmark, påbörjade hösten 1995 projektet Misshandlade kvinnor och 
deras barn.20 Projektets övergripande syfte är att uppmärksamma de behov av hjälp 
och stöd som barn till misshandlade kvinnor har. I en pilotstudie har personer som 
vuxit upp i en familj där modern har varit utsatt för våld intervjuats. Vidare har 
intervjuer genomförts med företrädare för socialtjänst, polis, barn- och ungdoms-
psykiatri, mödra- och barnavård samt kvinnojourer. På så sätt har studien en god 
empirisk grund och kan ge en mer nyanserad bild av problemet. Ungmark har även 
intervjuat personal inom barnomsorg och personal vid två strategiskt utvalda 
grundskolor för att undersöka deras erfarenheter av barn till misshandlade kvinnor. 
Projektet har rönt stor uppmärksamhet i pressen. Möjligheter att skapa en doku-
mentärfilm kring problemområdet har diskuterats. Ungmark har fram till idag arbe-
tat med olika manuskript vilka planeras utkomma i bokform under år 2000.  

D. Teori- och metodutveckling samt FoU-verksamhet 

Per Apelmo har arbetat med projektet Uttryckande konst – Expressive Arts 21 under 
1993 – 1997. Projektet har i första hand syftat till att utreda möjligheterna att 
etablera Uttryckande Konst som ett programområde vid Mälardalens Högskola. 
Tanken var att det skulle finnas en utbildning med grund i traditionen ”frigörande 
pedagogik”, socialpedagogisk inriktning och en med terapeutisk inriktning. I det 
socialpedagogiska sammanhanget innebär användande av ”Uttryckande konst” ett 
sätt att avtäcka och analysera skeenden i vardagen för att urskilja alternativa 
handlingsmöjligheter. I det terapeutiska sammanhanget innebär användande av 
Uttryckande konst ökad tillgänglighet till primärprocesser (tidiga upplevelser). 
Utbildningen riktade sig till anställda inom den offentliga sektorn i olika former. 

 
18 Projekt C4. 
19 Projekt C10. 
20 Projekt C11. 
21 Projekt D1. 
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I en participatorisk forskningstradition har Mats Ekermo, tillsammans med 
Håkan Karp, drivit projektet IMAR – Interaktiv Modell för Analys och Reflektion.22 
Projektet genomfördes 1996–1997 i kommundelen Kafjärden–Skiftinge i Eskilstu-
na. Syftet med IMAR var att skapa en självkritisk granskning av organisation och 
arbetssätt inom socialtjänstens missbruksarbete. Under 1998-1999 har Ekermo stu-
derat lokala FoU-enheter t.ex. i projektet Forskning och praktik – lokala FoU-
miljöer.23 Studien tar upp och diskuterar varför FoU-enheter med inriktning mot 
socialt arbete växer fram, vilken verksamhet som bedrivs och samverkansformer 
mellan forskare och praktiker. 

Ove Karlsson har bedrivit flera utvärderingsprojekt, han har t.ex. utvärderat 
förarbetet till sammanslagningen av Kullberska sjukhuset och Mälarsjukhuset till 
en organisation.24 Ove Karlsson har även i anknytning till t.ex. projektet Forsk-
ningsöversikt för utvärdering av offentlig verksamhet,25 arbetat med utvärdering i 
ett metodiskt perspektiv vilket har resulterat i boken ”Utvärdering – mer än metod. 
Tankar och synsätt i utvärderingsforskning”. Syftet med projektområdet är att ut-
veckla teorier och metoder för utvärdering inom social och pedagogisk verksamhet. 

Håkan Karp har under perioden arbetat med frågor kring äldres vardagsliv. I 
t.ex. projektet Lokala strategier för äldres välfärd 26 har han studerat förhållandet 
mellan äldres anspråk i det vardagliga livet och de villkor som det lokala välfärds-
samhället strukturellt sätter. I projektet analyseras grunderna för samverkan mellan 
aktörer inom den informella och den formella sektorn. I ett längre perspektiv 
handlar projektet om att tillföra politiker och personal inom olika sektorer, kunskap 
för att kunna utveckla nya strategier för en områdes- och bostadsanknuten äldre-
omsorg. Studiet av äldres välfärd har även inneburit att ett forskningsammarbete 
mellan Sverige och Japan etablerats.27  

Roland Svensson, har sedan 1994 arbetat med att utveckla den öppna miss-
brukarvården och även äldreomsorgen i Västmanlands län. Projektet Kvalitetsut-
veckling genom nätverk 28 syftade till att utveckla nätverk för ömsesidigt utbyte av 
idéer och erfarenheter. Nätverken fungerade som drivkraft till kvalitets- och 
förändringsarbete i vården. I projektet utvecklades ”lärande granskning” som en 
metod för kontinuerlig kvalitetssäkring. Roland Svensson har i anknytning till 
projektet Att finna väg – ett länsprojekt för den öppna missbrukarvården, 
vidareutvecklat metoden ”lärande granskning”.29

 
22 Projekt D3. 
23 Projekt D4. 
24 Texten refererar till projekt B8. 
25 Projekt D8. 
26 Projekt D9. 
27 Se projekt C7 och C8. 
28 Projekt D10. 
29 Projekt D11. 
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A. Samhällsförändring och övergripande 
välfärdsåtgärder 

 

A1 Vårdens arbetsmiljö under förändrade villkor – 
arbetsmiljövillkor vid entreprenadisering 

Projektledare Rolf Å. Gustafsson, CVF 

Medverkande Ninni Befve, Peter Antman och Malin Wreder, CVF 

Finansiering Rådet för arbetslivsforskning  

Projektperiod Juli 1997 – juni 2000 

Sammandrag  

Välfärdsarbetet förändras kraftigt när nya sätt att styra ekonomin införs i offentlig 
sektor. Styrningen av organisationerna – och den framtida arbetsmiljön inom vård, 
omsorg och utbildning – blir mer komplex genom såväl ökade krav på valfrihet och 
individuell anpassning till brukarnas behov som genom de ekonomiska styr-
systemens nya kombinationer av finansiering, reglering och produktion.  

Det saknas dock empiriska studier av hur arbetsmiljö och organisationsfrågor 
avgränsas från finansieringsfrågor och övrig reglering av välfärdsarbetet. Dessutom 
finns det mycket liten forskning om hur arbetsmiljön förändras, om och när privata 
entreprenörer tar över delar av den verksamhet som tidigare drivits av kommunen.  

I detta projekt undersöks hur samspelet mellan reglering, finansiering och perso-
nalens roll och ställning förändras över tid och vilka erfarenheter man idag har av 
de nya styrningssystemen. Projektet är uppdelat i tre delstudier 1) En institutionell 
analys, där tempo, ordning och mönster i hur olika välfärdstjänster en gång blev 
offentligt organiserade undersöks. 2) En idéhistorisk analys, där argument för och 
emot respektive verksamhets inlemmande i de offentliga välfärdssystemen stude-
ras. 3) En enkätstudie av kommunalpolitikers och högre tjänstemäns företags- och 
organisationsledningsstrategier. Samtidigt undersöks personalens synpunkter på 
motsvarande förhållanden. 

Dokumentation  
Antman, P. (1999): ”Möllers andra agenda – om offentliga tjänster och socialise-
ring.”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Nr 75-76, 1999. 

Gustafsson, R. Å. (1996): ”Vad bör kommunerna göra? – om välfärdspolitikens 
yttre och inre legitimitet.”, Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 3, nr 4, 1996. (Även 
som CVF Särtryck, gröna serien, nr 5.) 

Gustafsson, R. Å. och Antman, P. (1996): ”Välfärd på entreprenad.”, Palme, J. och 
Wennemo, Generell välfärd hot och möjligheter. Stockholm: Socialdepartementet 
Välfärdsprojektet. Fakta/kunskap, nr 3, 1996. 
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Gustafsson, R. Å. (1998): ”Närande eller tärande välfärd? – Arbetskraftsproduk-
tionens dolda historia.”, Häften för kritiska studier. Nr 2 1998. (Även som CVF 
Särtryck, gröna serien, nr 8.) 

Gustafsson, R. Å. (1999): ”Den nya ekonomistyrningen och arbetsmiljön.”, SOU 
1999:66, De nya styrsystemen inom hälso- och sjukvården – vad hände med 
ekonomi, arbetsmiljö och demokrati. Bilaga 1, Sid. 53-84.  (Även som CVF 
Särtryck, gröna serien, nr 14.) 

Gustafsson, R. Å. (1999): ”Sju år med ekonomer i sjukvården – vad kan vi lära?”, 
Sociologisk forskning. Nr 1, sid. 155-165, 1999. (Även som CVF Särtryck, gröna 
serien, nr 15.) 

Gustafsson, R. Å. (1999): "Äntligen ideologisk debatt", Dagens Medicin, 30 
november 1999.  

Gustafsson, R. Å. (2000): Välfärdstjänstearbetet – dragkampen mellan offentligt 
och privat i ett historie- sociologiskt perspektiv. Göteborg: Daidalos. (Under tryck.) 

Wreder, M. (1999): Politikerna och personalen – en historiesociologisk studie av 
statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap. D-uppsats i sociologi våren 
1999. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 12.  

Wreder, M. (2000) "Public management"; recension av Pullit, C. och Bouckaert, G, 
Sociologisk Forskning. (Under tryck.) 

Nyckelord Välfärdstjänstearbete, offentlig sektor, organisation, arbetsmiljö, 
ekonomistyrningssystem 

Läge 991231 Rapportskrivning pågår. 
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A2 Folkbibliotek i förändring 
Projektledare Bosse Jonsson, CVF  

Finansiering Statens Kulturråd  

Projektperiod Februari 1997 – februari 1998  

Sammandrag 

Pågående teknologiska och sociala förändringar i det omgivande samhället aktua-
liserar frågeställningar kring folkbibliotekens uppgift och samhälleliga funktion. 
Folkbibliotekens framväxt är i ett historiskt perspektiv uttryck för en annan sorts 
förändring än den som kan ses idag. Det behov av utvärdering och uppföljning av 
folkbiblioteken som riksdag och regering uttalat måste förstås mot denna bakgrund. 
Därtill har folkbiblioteken genom bibliotekslagens införande 1997 även fått ett 
författningsmässigt skydd.  

Projektets syfte är att beskriva lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets 
uppgifter i relation till centrala synsätt. Empirin utgörs av intervjuer med 
kommunala bibliotekschefer och politiker. Resultatet tyder på att politikers och 
bibliotekschefers synsätt i huvudsak är desamma, samt att de lokala synsätten i viss 
utsträckning skiljer sig från synsätt som formulerats av riksdag och regering. Det 
konstateras vidare att folkbibliotekets uppgifter inte uppfattas ha förändrats sedan 
dess tillkomst för cirka hundra år sedan. Resultatet ger anledning till frågor om 
styrning och beslutsfattande kring kommunal biblioteksverksamhet. 

Dokumentation 
Jonsson, B. (1998): Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på 
folkbibliotekets uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. Eskils-
tuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 3. 

Jonsson, B. (1998): ”Folkbiblioteket i tiden. Lokala beslutsfattares synsätt på 
folkbiblioteket.”, Svensk Biblioteksforskning. Nr 2, sid. 13-25, 1998. (Även som 
CVF Särtryck, gröna serien, nr 12.) 

Nyckelord Folkbibliotekets uppgift, samhällsförändring, kommunal biblio-
teksverksamhet 

Läge Projektet avslutades februari 1998.  
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A3 Öppen skola – ett kunskapslyft på biblioteket 
Projektledare Bosse Jonsson, CVF  

Medverkande Helena Blomberg, CVF 

Finansiering Statens Kulturråd  

Projektperiod Februari – juni 1999 

Sammandrag  
Genom ”Kunskapslyftet” har regering och riksdag markerat utbildningens och det 
livslånga lärandets betydelse för den enskilde medborgarens möjligheter till välfärd 
och aktivt medborgarskap. De kommunala biblioteken och folkbiblioteken har i 
dessa avseenden, historiskt sett, fyllt en viktig funktion. Folkbiblioteken har varit 
en kunskaps- och bildningskälla för dem som inte har nåtts av det reguljära 
utbildningssystemet.  

Med ”Kunskapslyftet” som finansiär inrättades på Örebro Stadsbibliotek verk-
samheten Öppen skola, 1 januari 1998. Syftet med Öppen skola är att lägga en 
grund för livslångt lärande hos människor med låg studiemotivation och låg utbild-
ning. Genom att förlägga verksamheten till det kommunala biblioteket och pedago-
giskt knyta an till folkbildningens arbetssätt, som den tillämpas med studiecirkel 
som arbetsform, hoppas kommunen att nå deltagare som de reguljära utbildnings-
formerna inte når. Flertalet av deltagarna är invandrare och kvinnor.  

Projektets övergripande syfte är att beskriva Öppen skola och dess arbetssätt. En 
frågeställning är om Öppen skola kan fungera som ett sätt att förnya folkbiblio-
tekens verksamhet. En annan frågeställning är om Öppen skola har förutsättningar 
att tillföra Kunskapslyftet funktioner som går utöver de reguljära utbildnings-
institutionernas åtaganden. Metoden är en öppen deltagande observation och öppna 
strukturerade intervjuer med deltagare och två handledare som är anställda vid 
Öppen skola. 

Dokumentation 
Blomberg, H. och Jonsson, B. (1999): Kunskapslyftet på biblioteket. Uppsats 
presenterad vid Mimer forskarkonferens, högskolan i Borås den 9-10 november.  

Blomberg, H. och Jonsson, B. (1999): Öppen skola – ett kunskapslyft på 
biblioteket. En studie av en verksamhet vid Örebro Stadsbibliotek. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 16. 

Jonsson, B. (1998): Öppen skola på biblioteket. Uppsats presenterad vid Mimer 
forskarkonferens, Bosöns idrottshögskola den 10-11 november 1998.  

Nyckelord Kunskapslyftet, folkbibliotek, folkbildning, livslångt lärande 

Läge Projektet avslutades juni 1999. 
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A4 Nationell utvärdering av 10-12 årsverksamhet 
Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Björn Flising, Göteborgs Universitet 

Finansiering Socialstyrelsen  

Projektperiod Januari 1997 – december 1998 

Sammandrag 

Syftet med projektet är att bedöma kommunernas insatser och strategier för fri-
tidsverksamhet riktad till 10-12 åringar. Frågor som undersöks är vilken pedagogik 
som används i fritidsverksamheterna samt hur kommunerna prioriterar insatser för 
dessa åldersgrupper.  

Undersökningen genomförs genom insamling och analys av dokumentation från 
fritidsverksamheter i landet. En konferens med tio strategiskt utvalda kommuner 
har genomförts 1998. Syftet var att få beskrivningar av kommunernas policy för 
10-12 åringarnas fritid och för att få konkreta exempel på hur man organiserar och 
genomför olika insatser för att möta dessa målgruppers behov av pedagogiskt stöd 
och stimulans.  

Dokumentation 
Flising, B. och Karlsson, O. (2000): Utvärdering av fritidsverksamhet för 10-12 
åringar. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Rapporten skall även utges 
vid Göteborg: Pedagogiska Institutionen. Göteborgs Universitet. Publiceras 
september 2000.) 

Nyckelord  Kommunal fritidsverksamhet, policy för kommunal fritidsverk-
samhet 

Läge Projektet avslutades december 1998. 
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B. Utvärdering – strategier i välfärdsarbetet 
 

B1 Gaia – ett samverkansprojekt i Eskilstuna kommun 
Projektledare Christina Axelsson, CVF 

Finansiering Folkhälsoinstitutet, Finsam i Sörmland och Eskilstuna kommun 

Projektperiod Augusti 1995 – augusti 1997 

Sammandrag 

En utgångspunkt för den treåriga försöksverksamheten, det s.k. Gaia-projektet i 
Eskilstuna, var att det saknades en länk i kedjan av insatser för ensamstående mö-
drar, som har särskilt svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Samverkande aktörer 
i projektet är Eskilstuna kommun (socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen), 
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstitutet samt försäkringskassan.  

Utvärderingen av Gaia-projektet har skett med de olika intressenternas 
förståelse och perspektiv som utgångspunkt. Avsikten har varit att belysa såväl 
målgruppens (ensamstående mödrar) som projektpersonalens och de samverkande 
myndigheternas perspektiv. Studiens övergripande syfte är att belysa huruvida 
lokal samverkan kan utgöra en integrerande kraft för ensamstående mödrar som 
står utanför arbetsmarknaden och har långvarigt bidragsberoende. 

Dokumentation  
Axelsson, C. (1996): Ensamstående mödrar med långvarigt bidragsberoende i 
Eskilstuna kommun. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning.  

Axelsson, C. (1997): Myndighetssamverkan i Gaia-projektet. Stencil. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning.  

Axelsson, C. (1997): Hela kedjan. Ett samverkansprojekt för ensamstående mödrar 
med långvarigt bidragsberoende i Eskilstuna kommun. Eskilstuna: Centrum för 
Välfärdsforskning. Skriftserie A, nr 1. 

Axelsson, C. (1998): Personal- och metodutveckling i Gaia-projektet. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 2.  

Nyckelord Ensamstående mödrar, bidragsberoende, arbetslöshet, lönearbete, 
arbetslinjen, socialpolitik, socialpedagogik 

Läge Projektet avslutades augusti 1997. 
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B2 Utvärdering av resurscentra verksamheten 
Projektledare Christina Axelsson och Inger Ungmark, CVF 

Medverkande Anna Hoffstedt, CVF 

Finansiering Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)  

Projektperiod September 1998 – januari 1999 

Sammandrag 

Resurscentra för kvinnor är en regionalpolitisk satsning och finns på ca 120 platser 
i landet. Resurscentra verksamheten föregicks av opinionsbildning, bl.a. inom 
ramen för kampanjen ”Hela Sverige skall leva” samt projektet ”Kvinnokraft” vid 
Glesbygdsverket.  

Utvärderingen avser att ge ett diskussionsunderlag för resurscentras fortsatta 
verksamhet i form av bredare kunskap om verksamheten och en systematisk bild av 
problemområdets karaktär. Samtliga projektansvariga för regionala och lokala 
resurscentra tillsändes en enkät med följande teman:  

1) resurscentra verksamhetens villkor, 2) mål och målgrupp, 3) samverkan och 
stöd, 4) måluppfyllelse/resultat samt 5) verksamhetens framtid. Materialet inne-
fattar även information från länens jämställdhetsexperter samt kvalitativa intervjuer 
med projektledare vid några resurscentra och andra berörda aktörer. 

Dokumentation 

Axelsson, C., Hoffstedt, A. och Ungmark, I. (1999): Resurscentra för kvinnor – en 
väg till tillväxt och välfärd? Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie 
B, nr 8. (Även utgiven av Närings- och teknikutvecklingsverket.) 

  

Nyckelord Resurscentra för kvinnor, regional utveckling, sysselsättning, 
jämställdhet, organisationsformer, integrering 

Läge Projektet avslutades januari 1999. 
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B3 FYRSAM – Samverkan med kvinnor i fokus 
Projektledare Sven E. O. Hort, CVF 

Medverkande Elisabeth Unell, CVF 

Finansiering Försäkringskassan i Södermanland, arbetsförmedlingen, social-
tjänsten i Katrineholm och landstinget Södermanland  

Projektperiod Maj – oktober 1997  

Sammandrag 

Projektet syftar till att analysera förutsättningarna för ett s.k. FYRSAM-projekt i 
Katrineholm. FYRSAM är ett samverkansprojekt mellan olika myndigheter där 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och landstinget ingår. Syftet 
med FYRSAM är att minska ohälsotal och arbetslöshet samt att höja livskvaliteten 
för klienterna, målgruppen är kvinnor i åldern 18 - 45 som har kontakt med flera 
olika myndigheter.  

Förstudien i projektet bygger på en genomgång av litteratur, offentlig statistik, 
av en genomgång av offentliga åtgärder på området och på intervjuer med både 
handläggare och klienter i Katrineholm. Materialet jämförs med avseende på arbe-
tet vid respektive myndighet och utmynnar i en diskussion kring möjligheter och 
hinder för samverkan. 

Dokumentation 
Unell, E. (1997): Samverkan med kvinnor i fokus. Förstudie inför FYRSAM – ett 
intensifierat samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialför-
valtningen och hälso- och sjukvården i Katrineholm. Eskilstuna: Centrum för Väl-
färdsforskning. 

Nyckelord Ohälsa, arbetslöshet, FYRSAM, myndighetssamverkan 

Läge Projektet avslutades oktober 1997. 
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B4 Utvärdering av administration av ”Dagmarmedel”  
Projektledare Sven E. O. Hort, CVF 

Medverkande Monica Carlberg, CVF 

Finansiering Västmanlands Allmänna försäkringskassa, Landstinget i 
Västmanland  

Projektperiod Juni – september 1997 

Sammandrag 

Sedan 1991 har särskilda medel avsatts för rehabiliterings- och behandlingsinsatser 
inom hälso- och sjukvård de s.k. ”Dagmarmedlen”. Tanken bakom ”Dagmarmed-
len” var att snabbt kunna återföra människor till arbetslivet eller till ett aktivt liv i 
övrigt. Mellan 1991 och 1995 tillämpades i Västmanland en centraliserad besluts-
organisation för att administrera och fördela ”Dagmarmedlen”. 1996 infördes en 
mer decentraliserad administration då försäkringskassan, landstinget och ett antal 
lokala grupper inom organisationerna fick ansvaret för fördelandet av medlen.  

Syftet med utvärderingsprojektet är att se hur arbetet bedrivits av de lokala 
grupper som tagit över beslutsfattandet, dvs hur decentraliseringen har genomförts 
och utformats. Avsikten är också att undersöka om en decentraliserad besluts-
organisation har effektiviserat användandet av ”Dagmarmedel i Västmanland.  

I projektet görs intervjuer med representanter för de lokala grupperna samt med 
representanter för försäkringskassan och landstinget. En jämförelse görs med tidi-
gare års dagmarprojekt bl.a. vad gällande för projektens inriktning, mål, valda me-
toder, prioriterade problemområden och utvärderingar. 

Dokumentation 
Carlberg, M. (1997): Utvärdering av en decentraliserad administration av 
”Dagmarmedel” i Västmanland. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Decentralisering, ”Dagmarmedel”, rehabiliteringsinsatser, 
behandlingsinsatser 

Läge Projektet avslutades september 1997. 
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B5 "Blå huset" – en utvärdering i Arboga 
Projektledare Sven E. O. Hort, CVF 

Medverkande Ciro Aparicio, CVF 

Finansiering Arboga kommun  

Projektperiod Juli – december 1997 

Sammandrag 

I detta projekt utvärderas ett rehabiliterings- och sysselsättningsprojekt i Arboga, 
som under 1997 växte fram i samverkan mellan Arboga kommun och landstinget i 
Västmanland utifrån den statliga psykiatrireformens intentioner. 

Psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995 för att bl.a. integrera de lång-
varigt psykiskt funktionshindrade i normalt samhällsliv. Reformen syftade till att 
stödja den grupp som på grund av missbruk och psykisk störning hamnat mellan 
stolarna, mellan landstingen och den kommunala vården. Kommunerna svarade 
med projekt som erbjöd rehabiliterings- och sysselsättningsverksamhet.  

I Arboga startades projektet ”Blå huset” av den kommunala socialtjänsten, 
individ och familjeomsorg. Projektets målsättning är att bryta isolering och skapa 
meningsfulla sysselsättningar, nätverk och gemenskap som främjar deltagarnas in-
tegration i samhället.  

Syftet med utvärderingen har varit att följa och bedöma ”Blå husets” verksam-
het under juli – december 1997. Informations- och materialinsamling gjordes vid 
olika tillfällen genom deltagande observation samt intervjuer med personal och 
deltagare. Utvärderingen visar att projektet innehåller en konflikt mellan olika 
traditioner och synsätt på socialt behandlingsarbete. Denna kollision tar sig uttryck 
i olikheter med avseende på erfarenheter, arbetsformer och synsätt mellan landsting 
och psykiatrivård å ena sidan och den kommunala socialtjänsten å den andra. Dessa 
två sektorer representerar olika traditioner och vårdkulturer som delvis kolliderar. 
En uppföljning av verksamheten planerades till 1998 men genomfördes inte pga. 
bristande ekonomiska medel.  

Dokumentation 
Aparicio, C. (1998): Blå huset, En utvärdering av ett rehabiliterings- och syssel-
sättningsprojekt i Arboga. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie 
B, nr 7. 

Nyckelord Psykiatrireform, psykiskt funktionshindrade, rehabilitering, "Blå 
huset" 

Läge Projektet avslutades december 1997. 
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B6 Det finns bruk för alla 
Projektledare Bosse Jonsson, CVF 

Medverkande Samhällsvetenskapliga och medicinska forskare från Mössebergs 
forskningsstation, drivet av Institutet för Psykosocial Miljömedi-
cin (IPM) och Skaraborgsinstitutet, samt Bergslagsgruppen 

Finansiering Socialstyrelsen  

Projektperiod Mars 1996 – januari 1997  

Sammandrag 

I kommunerna Falköping, Tidaholm, Mullsjö och Hjo pågår sedan hösten 1994 ett 
processinriktat arbete med övergripande syfte att öka hälsan hos befolkningen i 
kommunerna. Hälsa definieras som ett mått på den enskildes inflytande över sitt 
eget liv. I arbetet samverkar de fyra kommunerna med arbetsförmedlingen, för-
säkringskassan, länsstyrelsen och landstinget. Utgångspunkten är att om man ger 
de som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden möjligheter att skapa 
egen sysselsättning, så skapar man också förutsättningar för dessa människor att 
återfå delaktighet och inflytande över sina egna liv.  

Syftet med projektet är att beskriva ”Det finns bruk för alla” som arbetsmetod 
samt att utreda dess möjlighet till vidare tillämpning i förebyggande socialt arbete. 

Dokumentation 
Jonsson, B. (1996): ”Det finns bruk för alla som socialt arbete.”, Finns det bruk för 
alla? En satsning på framtidens arbetsmarknad i södra Skaraborg. Forskargruppen 
vid Forskningsstation Mösseberg, Falköping. Nr 1, sid. 45-52. (Även som CVF 
Särtryck, gröna serien, nr 2.) 

Jonsson, B. (1998): Det finns bruk för alla som ett socialt förebyggande arbetssätt 
– möjligheter och hinder. En utredning på uppdrag av Socialstyrelsen. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning.  

Nyckelord ”Det finns bruk för alla”, socialt arbete, långtidsarbetslöshet, 
myndighetssamverkan 

Läge Projektet avslutades januari 1997. 
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B7 Utvärdering av projektet Öppet intag på Vårnäs 
Projektledare Tola Jonsson och Göran Sidebäck, CVF 

Medverkande Hans Ekholm, CVF 

Finansiering Vårdförbundet Sörmland  

Projektperiod Juni 1999 – våren 2000  

Sammandrag  

Utvärderingen av projektet Öppet intag – på Vårnäs behandlingshem i Vingåker – 
åt Vårdförbundet Sörmland är tänkt att fungera som underlag både för beslut om 
fortsatt verksamhet och för vidareutveckling av densamma.  

Syftet är dels att beskriva de som behandlats i Öppet intag under tidsperioden 1 
april 1998 till 30 september 1999, dels att jämföra verksamheten och klientgruppen 
vid Vårnäs med liknande verksamhet på andra behandlingshem och dels att 
analysera sjukskrivningsmönster före och efter behandlingen på Vårnäs. 

Beskrivningen sker utifrån aspekter som hälsa, social situation, uppväxtför-
hållanden, missbruk, behandlingshistoria och kriminalitet med DOK-data – ett sys-
tem för dokumentation och utvärdering av missbruksvård med internationella före-
bilder. Systemet är utvecklat och anpassat för svenska förhållanden. Verksamheten 
och klientgruppen vid Vårnäs ska jämföras med verksamhet och klientgrupper vid 
andra behandlingshem, som dels liknar och dels skiljer sig från Vårnäs. Underlag 
är nationella DOK-data från tvångs- och frivilligvård. Med data från 
Riksförsäkringsverket ska klienternas sjukskrivningsmönster undersökas och 
analyseras för en period före och efter behandling på Vårnäs.  

Dokumentation 
Ekholm, H. Jonsson, T. och Sidebäck, G. (1999): Öppet intag – En väg till drog-
frihet? Rapport 1. Beskrivning av klienter vid Vårnäs behandlingshem. 
Arbetsrapport. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 18.  

Ekholm, H. Jonsson T. och Sidebäck, G. (1999): Klienter vid Vårnäs behand-
lingshem (preliminär beskrivning). Kommunnivå: Nyköping, Katrineholm, Eskil-
stuna och Strängnäs 1 jan 1998–30 juni 1999. Arbetsstencil, september 1999.  

I interna arbetsstenciler av teknisk karaktär dokumenterar arbetet. Minst ett doku-
ment finns för varje dataunderlag. (Vårnäs, Katrineholm, LVM, RFV.)  

Nyckelord  Missbruk, droger, narkotika, alkohol, DOK-Systemet, behand-
lingshem  

Läge 991231 Rapportskrivning pågår. 
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B8 Utvärdering av sammanslagning mellan Mälarsjukhuset 
och Kullberska sjukhuset 

Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Ulla Frandén och Cecilia Vestman, Landstingets FoU-enhet, samt 
Bosse Jonsson och Kjell Andersson, CVF 

Finansiering Landstinget i Södermanland  

Projektperiod Januari 1996 – december 1997  

Sammandrag 

Projektet gäller sammanslagningen av två sjukhus till en organisation. Målet med 
sammanslagningen är att ge en ökad samverkan mellan sjukvårdens olika delar och 
få en ökad arbetsmotivation och arbetsglädje och ett ökat kompetensutbyte inom 
hela sjukvårdsområdet.  

Syftet med utvärderingen är att uppmärksamma konflikter och kulturkrockar, att 
ge en bild hur personalen vid de två sjukhusen uppfattar sammanslagningen, samt 
att spegla hur man tror att den kan komma att påverka den framtida arbetssitua-
tionen.  

Utvärderingen genomförs genom en intressentmodell. Det innebär att utvärde-
ringen vänder sig till olika interna och externa intressenter som är berörda av 
sammanslagningen. Det sker dels genom att granska den politiska beslutsprocessen 
inför sammanslagningen, dels genom att granska pressdebatten i länet. Vidare har 
intervjuer genomförts med personal och ledning vid olika kliniker vid de två 
sjukhusen. 

Dokumentation 
Karlsson, O. (1998): ”Två  tu sen ett” – Utvärdering av förarbete och start sam-
manslagningen mellan Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie A, nr 2. 

Vestman, C. (1998): Politikerstyre eller tjänstemannavälde? En fallstudie av 
beställar-utförandemodellen och sjukhusfusionen i Södermanlands läns landsting. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 4. 

Nyckelord Organisationsförändring inom vården 

Läge Projektet avslutades december 1997. 
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B9 Utvärdering av IT-projektet i Kristianstad län 
Projektledare  Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Ann-Christine Juhlin Svensson, CVF 

Finansiering Högskolan i Kristianstad och KK-stiftelsen  

Projektperiod Januari – december 1998 

Sammandrag 

Syftet är att kritiskt granska de genomförda och de pågående utvärderingar av IT-
projektet i länet som genomförs av högskolan i Kristianstad. IT-projektet är finan-
sierat av KK-stiftelsen och omfattar sammanlagt tretton kommuner i länet. 

Granskningen av projektets arbetsmodell, samt metautvärderingen av genom-
förda projektutvärderingar, baseras på dokumentanalys och på egna datainsam-
lingar. De senare har genomförts genom intervjuer och enkäter till lednings-
personal på olika nivåer i kommunerna samt genom tre fallstudier vid förskolor och 
skolor som arbetar med att utveckla ett IT-pedagogiskt arbete.  

Dokumentation 
Karlsson, O. och Juhlin-Svensson, A-C. (1999): Utvärdering av IT-projekt i 
Kristianstad län. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning.   

Nyckelord Metautvärdering, KK-stiftelsen, IT-projekt 

Läge Projektet avslutades december 1998. 
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B10 Utvärdering av projekt för socialtjänst i Kandava kommun, 
Lettland 

Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Sven E. O. Hort, CVF och Andrejs Ozolins, CVF   

Finansiering Världsbanken och Socialstyrelsen  

Projektperiod Januari – december 1998  

Sammandrag 

Målet för projektet är att utforma en modell för utveckling av socialtjänst i Lett-
land. Ett första steg i det arbetet är att genomföra ett pilotprojekt i Kandava kom-
mun för att pröva former och metoder som kan användas i större skala. Kommunen 
ligger i centrala Lettland och har ca tolvtusen invånare. Ett första steg var genom-
förande av behovsanalys för att nå de som har mest behov av stöd, samt kompe-
tensutveckling av socialarbetare. Det andra steget var start av dagcenter för äldre, 
rehabiliteringscenter för handikappade, organisering av hemtjänst samt familjeråd-
givning.  

Syftet med utvärderingen är att under ett initialskede granska implementeringen 
av arbetet med dessa insatser och att ge synpunkter på tänkbara förbättringsåt-
gärder för att stärka arbetet. Underlag för utvärderingen var projektbeskrivningar 
och måldokument, samt intervjuer med central och lokal projektledning, politiker, 
socialchef samt socialarbetare i Kandava kommun. 

Dokumentation 
Hort, S. E., Karlsson, O. och Ozolins, A. (1999): ”Latvian Welfare Reform Pro-
ject”. Subcomponent 3 c. Kandava Pilot Project. Pre-project Evaluation Report. 
Part I: Staff and Management. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skrift-
serie B, nr 10.  

Nyckelord Implementering av socialtjänst, Lettland 

Läge Projektet avbröts av världsbanken på grund av oenighet om 
projektets uppläggning, mål och metoder.  
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B11 Utvärdering av utveckling av socialtjänst i Leningrads län 
Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Maria Hopstadius, CVF 

Finansiering Sida  

Projektperiod Juli 1998 – juli 2001 

Sammandrag 

Sedan 1998 bedriver CVF tillsammans med Mälardalens Högskola ett utbildnings-
projekt för ledningspersonal och socialarbetare i Leningrads län i Ryssland. 
Utbildningen syftar till att ge kunskaper och erfarenheter från svensk socialtjänst 
som kan användas för att utveckla socialtjänsten i länet. Deltagarna i utbildningen 
bedriver specifika projekt inom socialtjänsten i sina kommuner.  

Syftet med utvärderingen är att granska vilka erfarenheter och kunskaper som 
deltagarna omsätter i sina projekt och hur man kopplar dessa till den aktuella ut-
bildningen i Sverige. Genomförandet av utvärderingen sker genom att studera fyra 
utvalda projekt i olika kommuner i Leningsrads län. Utvärderarna besöker 
kommunerna vid ett par tillfällen med ca sex månaders mellanrum för att observera 
hur projektet genomförs samt intervjua ansvariga politiker, ledningspersonal samt 
projektarbetare. (Se även rubrik 5. Utbildning.) 

Dokumentation 
Utvärderingsrapport publiceras under år 2001.  

Nyckelord Implementering av socialtjänst, Ryssland 

Läge 991231 Arbetet pågår.  
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B12 Nyckeln till biblioteket – en utvärdering  
Projektledare Göran Sidebäck från feb. 1999 och Sven E. Hort tidigare, CVF 

Medverkande Helena Blomberg och vissa förarb. gjorda av Irja Holtter, CVF 

Finansiering Eskilstuna stads- och länsbibliotek  

Projektperiod Augusti 1998 – december 1999 

Sammandrag 

Dagens kunskapssamhälle innebär att medborgarna måste kunna tillgodogöra sig 
olika former av skriftlig information och även kunna hantera ny informationstek-
nik. Personer med olika läs- och skrivhandikapp har svårt att göra detta och får 
därmed svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. EU har genomfört olika sats-
ningar för att sänka arbetslösheten bl.a. har EU delfinansierat projektet IT & 
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek.  

Syftet med projektet IT & Handikapp är dels att höja kompetensen hos personer 
med arbetshandikapp och dels att göra biblioteket mer tillgängligt för denna grupp. 
De läs- och skrivhandikappade kan med hjälp av ny datorteknik få möjlighet att 
lättare tillgodogöra sig det skrivna ordet.  

Utvärderingen syftar till att beskriva projektet som helhet och vad projektet har 
betytt för de berörda. Framför allt ska utvärderingen undersöka om projektet har 
uppnått sina två mål med verksamheten. Det vill säga om projektet ”öppnat upp” 
biblioteket för deltagarna, genom sin utbildning på tekniska hjälpmedel och om 
deltagarna genom denna utbildning fått ökad kompetens som kan förbättra deras 
läge på arbetsmarknaden. Metoden är strukturerade enkäter till deltagarna samt 
halvstrukturerade intervjuer med projektledare och två handledare som är anställda 
i projektet. 

Dokumentation 
Blomberg, H. (1999): Nyckeln till biblioteket – en utvärdering av projektet IT & 
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. Eskilstuna: Centrum för Väl-
färdsforskning. Skriftserie B, nr 15. 

Nyckelord Folkbibliotek, informationsteknik, läs- och skrivsvårigheter, 
individuell information- och datautbildning 

Läge 991231 Projektet avslutades december 1999. 
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B13 Datorprat. Utbildning i talstyrd dator – en utvärdering 
Projektledare Göran Sidebäck från feb. 1999 och Sven E. Hort tidigare, CVF 

Medverkande Elisabeth Unell, CVF 

Finansiering Eskilstuna kommun  

Projektperiod November 1998 – mars 1999 

Sammandrag 

Utvärderingen gäller projektet ”Datorprat” som bedrivs i Eskilstuna kommun. 
”Datorprat” är en 20 veckors utbildning med påföljande praktik och syftar till att 
underlätta för arbetshandikappade att få tillträde till arbetsmarknaden, motverka 
långtidsarbetslöshet, möjliggöra självförsörjning, utvecklande av nya undervis-
ningsmetoder samt att utveckla former för myndighetssamverkan. 

Utvärderingens underlag består dels av statistik och handlingsplaner kring ut-
bildningen, dels av intervjuer med personal och elever som deltar eller har deltagit 
i utbildningen. Utvärderingen utmynnar i en diskussion kring tänkbara utvecklings-
möjligheter med denna form av utbildning. 

Dokumentation 
Unell, E. (1999): Datorprat Utbildning i talstyrd dator – en utvärdering. Eskil-
stuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 11. 

Nyckelord Arbetshandikapp, arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslös-
het, myndighetssamverkan  

Läge Projektet avslutades mars 1999.  
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B14 Arbetslös – möjligheter på arbetsförmedlingen i Norbergs 
kommun 

Projektledare Göran Sidebäck, CVF 

Medverkande Elisabeth Unell, CVF 

Finansiering Länsarbetsnämnden  

Projektperiod Januari – december 1999 

Sammandrag 

Syftet med projektet är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur kunderna, 
det vill säga arbetssökande, arbetsgivare och Norbergs kommun, upplever kontak-
ten med arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlarnas syn på sitt arbete som handläggare belyses utifrån intervjuer 
med arbetsförmedlingens personal. För att ge en bredare bild och visa på 
alternativa arbetsmetoder redovisas även en intervju med en forskare i Bergslagen. 
På ett översiktligt sätt beskrivs kortfattat hur den omgivande miljön på lokal, 
regional och central nivå sätter ramar för och påverkar den lokala arbetsför-
medlingens verksamhet i Norberg.  

Organisationsteorin om gräsrotsbyråkrater används både för att beskriva och 
tolka arbetsförmedlarnas arbete. Analogt används bl.a. en viss socialpsykologisk 
teori, den symboliska interaktionismen, för att förstå de arbetssökandes situation 
och reaktioner.  

Analysen visar att de arbetssökande är fast förankrade i Bergslagen. De har 
idéer och tankar om vad de vill göra i framtiden men behöver ytterligare stöd för 
sin fortsatta utveckling. De administrativa rutinerna på arbetsförmedlingen funge-
rar väl gentemot företag på orten. Det behövs däremot mer uppsökande verksam-
het, bättre stöd till de arbetssökande för att ta tillvara deras egna idéer och fler 
mötesplatser där alla möjligheter tas tillvara. 

Dokumentation 
Unell, E. (1999): Arbetslös –  möjligheter på arbetsförmedlingen i Norberg. Eskil-
stuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 13. 

Nyckelord Arbetsmarknad, arbetslinjen 

Läge Projektet avslutades december 1999. 
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B15 PlusAma-projektet 
Projektledare Göran Sidebäck, CVF 

Medverkande Elisabeth Unell, CVF 

Finansiering Eskilstuna kommun  

Projektperiod April 1999 – maj 2000 

Sammandrag 

Eskilstuna kommuns arbetsmarknadsavdelning och AMI har startat ett samarbets-
projekt för att ge arbetshandikappade en möjlighet till anställning på den öppna 
arbetsmarknaden. Metoden bygger på tre steg, samarbete och samordning av förträ-
ning, utredning samt utslussning.  

Projektets syfte är att studera de nya samverkansformerna från både deltagar- 
och myndighetsperspektiv genom intervjuer. Vilka vägar deltagarna tar i sam-
arbetsprojektet och vilka lösningar de finner efter avslutat projekt kommer att 
studeras. Med en enkätundersökning ska deltagarnas självupplevda hälsa före och 
efter deltagandet i projektet beskrivas. 

Nyckelord Myndighetssamverkan, arbetsmarknad 

Läge 991231 Arbetet pågår. 
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C. Förutsättningar och villkor för välfärd 
 

C1 Elever med behov av särskilt stöd 
Projektledare Mats Börjesson, CVF 

Medverkande Thomas Wahl, CVF 

Finansiering Utbildningsnämnden i Västerås  

Projektperiod September 1997 –  juli 1998  

Sammandrag 

Projektet syftar till att söka kunskap om hur man på skolans konkreta nivå arbetar 
med elever i behov av särskilt stöd. Genom intervjuer med några nyckelpersoner på 
gymnasieskolor, kompletterat med textmaterial från olika nivåer, ska de olika 
strategier och problemformuleringar som finns på skolorna studeras. I projektet 
läggs stor tonvikt vid de rumsliga arrangemang som inrättas för särskilda behov av 
olika slag. Med hjälp av rundvandringar ska de handfasta arrangemangen vara en 
av sökvägarna till en förståelse av hur man arbetar med de akutella frågorna. 
Ytterligare materialtyper är det tryckta material som producerats på de enskilda 
skolorna; allt från borschyrer, via pedagogiska riktdokument till dokumentationen 
över enskilda elever. Till detta kommer frågor som gäller hur man uppskattar 
antalet elever i särskilda stödåtgärder, samt vilka problem dessa elever har. Istället 
för att försöka kartlägga vilka behov som finns och vilken omfattning de har, är 
studien inriktad på skolaktörernas egna problemformuleringar. Projektet syftar till  
att fånga hur man i skolans vardag ser på arbetet med de elever som har problem 
med att följa skolans arbetstakt, mål och ordning. 

Dokumentation 
Börjesson, M. och Wahl, T. (1998): Med skolan som referens. Om elever i behov 
av särskilt stöd på gymnasiet. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Särskilt stöd, handlingsprogram för elever, gymnasieskolan 

Läge Projektet avslutades juli 1998. 
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C2 Uppbrott och socialisation i exil  
Projektledare Karin Edenhammar, Rädda barnen och Aleksandra Ålund, Umeå 

Universitet.  

Medverkande Ane-Marit Moe, CVF 

Finansiering Rädda Barnen, Umeå Universitet  

Projektperiod September 1995 – juni 1998 

Sammandrag 

Studien handlar om bosniska ungdomar i Västerås och Eskilstuna, som kom till 
Sverige som flyktingar i samband med krigsutbrottet i Jugoslavien 1992. Kvalita-
tiva djupintervjuer har genomförts i syfte att studera hur socialisationsprocessen, 
efter uppbrott och flykt, fortskrider och utvecklas i en ny kontext och under nya 
betingelser. Studien ingår i ett samnordiskt projekt som består av tre delstudier; en 
flyktingsrättslig studie, en politikstudie samt en lokalstudie. Denna studie utgör en 
av lokalstudierna.  

Dokumentation 
Moe, A-M. (1995): Invandrarungdomar i utbildning och på arbetsmarknad: Om 
övergången från skola till arbetsliv. Arbetsrapport. Sociologiska institutionen, 
Umeå Universitet.  

Moe, A-M. (1997): ”Att finna vägen till ett normalt liv. Flyktingbarn på klassiskt 
kollo.”, Invandrare & Minoriteter. Nr 5, 1997.  

Moe, A-M. (1998): ”Jag är inte rasist men …”, Invandrare & Minoriteter. Nr 2, 
1998.  

Moe, A-M. (1998): ”Att berätta, bearbeta och överskrida gränser. Identitetsarbete 
bland bosniska ungdomar i Sverige.”, Ålund, A. (red.), Mot ett normalt liv. Bosni-
ska flyktingar i Norden. Nordiska ministerrådet. 

Nyckelord Ungdomar, socialisation, etnicitet 

Läge Projektet avslutades juni 1998. 
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C3 Den lokala kampen mot nedläggningen av Volvo Aero i 
Arboga – speglat genom lokalpressen 

Projektledare Sven E. O. Hort, CVF 

Medverkande Anna Hoffstedt, CVF 

Finansiering Nordiska samarbetsnämnden för forskning om samhällsvetenskap  

Projektperiod Juni – september 1997  

Sammandrag 

Syftet med undersökningen är att ta reda på och beskriva vilka människor och 
organisationer i Arboga som har agerat och engagerat sig i kampen mot nedlägg-
ningen av Volvo Aero. Detta innebär även att se hur de har agerat och vidare hur 
dessa har förhållit sig till varandra. Projektet bedrevs som en fallstudie.  

Dokumentation 
Hoffstedt, A. (1997): Den lokala kampen mot nedläggningen av Volvo Aero i 
Arboga – speglat genom lokalpressen. C-uppsats i sociologi våren 1997. Eskil-
stuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Civilsamhälle, lokal mobilisering 

Läge Projektet avslutades september 1997. 
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C4 Invandrares integration i Västerås under efterkrigstiden 
Projektledare Sven E. O. Hort, CVF 

Medverkande Katarina Nylund, Tola Jonsson och Irja Holtter, CVF 

Finansiering Västerås stad  

Projektperiod Januari 1998 – december 1999  

Sammandrag 

Syftet med projektet är att belysa invandrares integration i Västerås i ett historiskt 
och i ett samtida perspektiv. Tyngdpunkten i studien ligger på 1980- och på 1990-
talets invandrarpolitik och de aktuella strävandena efter att bredda invandrar-
politiken från en avgränsad sektoriell fråga till en tvärsektoriell angelägenhet som 
berör samtliga kommunala förvaltningar. Intentionen är att belysa hur övergripande 
nationella målformuleringar konkretiseras och förverkligas i en medelstor svensk 
stad som Västerås, samt att diskutera de praktiska svårigheter som är förbundna 
med den aktuella övergången från invandrarpolitik till integrationspolitik. 

Eftersom dagens invandrarpolitiska strävanden inte kan förstås isolerat från sitt 
historiska sammanhang, belyses även invandrarpolitikens utveckling under decen-
nierna efter andra världskriget. 

Dokumentation 
Nylund, K. (1998): Framväxten av det multikulturella Västerås. Invandrarpolitik-
ens utveckling under efterkrigstiden. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 
Skriftserie A, nr 3.  

Holtter, I. (1998): Modersmålsundervisningen. Livsvärld och system – avlastning 
eller kolonialisering. C-uppsats i sociologi våren 1998. Eskilstuna: Centrum för 
Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 6.  

Holtter, I. (1999): Integrering genom förening. En studie av sex invandrarföre-
ningar i Västerås. D-uppsats i sociologi höstterminen 1999. Eskilstuna: Centrum 
för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Assimilation, integration, mångkulturellt samhälle, exklusion 

Läge Projektet avslutat december 1999. 
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C5 Tredje livet – integrerad segregation  
Projektledare Håkan Karp och Hans-Edvard Roos, CVF 

Medverkande Alu-anställda projektarbetare intervjuare i dessa kommuner 

Finansiering Arbetsmarknadsverket, Byggforskningsrådet, CVF samt med-
verkande kommuner  

Projektperiod Juli 1994 – mars 1997  

Sammandrag 

Syftet är att skapa kunskap om äldres strategier i det lokala välfärdssamhället och 
strategier hos offentliga och privata organisationer och verksamheter i det lokala 
sammanhanget. Kunskapen ska var ett bidrag till att initiera förändringar i det 
lokala välfärdssamhället för att det bättre ska svara mot äldres behov och krav. 

Både de äldre och aktörer inom offentlig och privat sektor, som har sin verk-
samhet i det lokala välfärdssamhället, uppfattas som intressenter av kunskapen. 
Projektet har genomförts i Fagersta, Mariefred i Strängnäs kommun, Oxelösund, 
Viksäng i Västerås kommun och Vingåker. Studien har utförts på samma sätt i 
varje kommun. 

Dokumentation 
Karp, H. (1996): Flyttning som strategi under äldrelivet. En delrapport. Stencil. 
Eskilstuna: Mälardalens Högskola. Centrum för Välfärdsforskning. 

Karp, H. och Pettersson, S. (1996): Från fattigvård till systemvälfärd. Det lokala 
välfärdssamhällets framväxt i Fagersta, Mariefred/Strängnäs, Oxelösund, Ving-
åker och Viksäng/Västerås. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning.  

Karp, H. (1997): Tredje livet – integrerad segregation. En studie i fem kommuner 
kring äldres strategier i det lokala välfärdssamhället. Stencil. Eskilstuna: Centrum 
för Välfärdsforskning. 

Karp, H. (1997): Tredje livet – integrerad segregation. En studie i fem kommuner 
kring äldres strategier i det lokala välfärdssamhället. Slutrapport. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Äldre, lokalt välfärdssamhälle, individ- och systemvälfärd, 
behovs- samt livsstilsflyttningar 

Läge Projektet avslutades mars 1997. 
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C6 Tredje livet – välfärdspolitik och vardagsliv för äldre  
Projektledare Håkan Karp, CVF 

Handledare Hans-Edvard Roos, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet 
under 1998 och Sven E. O. Hort, CVF fram till jan. 1999 

Finansiering Doktorandtjänst  

Projektperiod April 1997 – augusti 1999  

Sammandrag 

Avhandlingen har arbetsnamnet ”Tredje livet – välfärdspolitik och vardagsliv för 
äldre”. Tredje livet syftar på pensionärslivet som en del av en livscykel med 
förvärvslivet som organiserande princip. Det framstår som angeläget att belysa och 
kritiskt granska det tredje livet som en social konstruktion och som vardagsliv för 
äldre då en växande andel av befolkningen lever det tredje livet. 

Avhandlingsarbetet går bl.a. ut på att utveckla förståelsen kring samhällets 
förhållningssätt gentemot äldre och ställa sig frågan vad är meningen med att vara 
äldre i samhället, från ett bio-medicinskt till ett socialt och humanistiskt inriktat 
synsätt på äldre. Avhandlingsarbetet visar på hur det tredje livet framträder som en 
välfärdspolitisk konstruktion efter politiska och ekonomiska intressen. Den kritiska 
frågan, med stöd av den senare gerontologiska teorin, är huruvida det tredje livet 
som välfärdspolitisk konstruktion är förlegad i det moderna samhället. 

I en empirisk del, som tar sin utgångspunkt i resultaten från projektet ”Tredje 
livet – Integrerad segregation”, beskrivs och analyseras hur äldre reproducerar sitt 
vardagsliv i ett kommunikativt perspektiv. För den avslutande delen är avsikten att 
diskutera frågan om den tredelade livscykeln håller på att luckras upp och om det 
är dags att lämna definitionen om äldrelivet som pensionärsliv. 

Dokumentation 
Karp, H. (1998): Tredje livet – välfärdspolitik och äldres välfärd. En studie om 
äldre i ett politiskt ekonomiskt sammanhang under 1900-talet i Sverige. Stencil/-
utkast. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Nyckelord Tredje livet, livscykel, välfärdspolitisk kategori, vardagsliv för 
äldre, lokalt välfärdssamhälle, samhällskritisk gerontologi och 
gerontologisk demografi 

Läge 991231 Arbetet pågår. 
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C7 Det lokala välfärdssamhället i Japan och Sverige 
Projektledare Håkan Karp, CVF 

Medverkande Ing-Marie Johansson och Sven-Erik Ålund, vuxenförvaltningen 
Eskilstuna kommun 

Finansiering De svenska projektinsatserna har finansierats genom ALU-
anställningar  

Projektperiod Januari 1996 – oktober 1998  

Sammandrag 

Syftet är att på lokal nivå byta erfarenheter kring hur man bygger upp ett lokalt väl-
färdssamhälle i länder med olika traditioner, hur man förhåller sig till en åldrande 
befolkning och även hur äldre uppfattar sin situation. Professor Ben Ioka, Doshisha 
University, Kyoto har initierat projektet.  

Studien består av två delprojekt: 1) En lokalhistorisk och en nutidsbeskrivning 
av Eskilstuna kommun och en japansk kommun som lokalt välfärdssamhälle. 2) En 
studie kring arbetssituationen för vårdbiträden på ett motsvarande sätt. En tredje 
delstudie har också diskuterats. Den skulle i så fall vara en intervjustudie kring 
situationen för äldre i det lokala välfärdssamhället.  

Studierna samordnas av Centrum för Välfärdsforskning. En svensk arbetsgrupp 
med Sven Erik Ålund och Ing-Marie Johansson, Eskilstuna kommun och Håkan 
Karp, Centrum för Välfärdsforskning ansvarar för genomförandet av delstudie ett i 
Eskilstuna. 

Dokumentation 
Johansson, I-M., Karp, H. och Ålund, S-E. (1998): Eskilstuna som ett lokalt 
välfärdssamhälle. En kort beskrivning av det svenska välfärdssamhället med 
Eskilstuna kommun som exempel och med fokus på äldre. Stencil. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. (Även utgiven i engelsk version.) 

Hashimoto, Y., Kazushige, K., Yoshihara, M. och Shimizu, Y. (1995): A Compa-
rative Study in Hirakata City, Japan and Eskilstuna, Sweden. Seminar Papers. No. 
2 April 1995, Eskilstuna: Welfare Research Center.  

Nyckelord Lokalt välfärdssamhälle, äldres välfärd, vårdbiträde, dagligt 
livsmönster, äldreomsorg i Japan och Sverige 

Läge 991231 Arbetet pågår. 
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C8 Äldreomsorg och välfärdsforskning i Japan och Sverige 
Projektledare Håkan Karp, CVF 

Medverkande Roland Svensson, CVF, Sven-Erik Ålund, vuxenförvaltningen, 
Eskilstuna kommun, Els-Marie Anbäcken, Stockholms Univ.  

Finansiering Mälardalens Högskola, Socialvetenskapliga forskningsrådet  

Projektperiod Januari 1998 –  

Sammandrag 

Studien är ett led i att internationalisera verksamheten vid Centrum för Välfärds-
forskning och Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Det handlar dels 
om forskning om det lokala välfärdssamhället med fokus på äldre och dels om 
utbyte av utbildningsprogram av betydelse för social omsorg för äldre.  

Under vistelsen i Japan träffade vi ledning, forskare, doktorander och studenter 
vid fyra universitet i Kyoto, Osaka, och Nagoya för samtal och seminarier. Dess-
utom hade vi ett seminarium med en internationellt inriktad forskargrupp, VAWE-
gruppen, och ett seminarium i Tokyo i vilket företrädare för en rad frivilliga 
organisationer deltog.  

Besöket i Japan har bidragit till att klarlägga förutsättningarna för ett fortsatt 
utbyte kring utvecklings- och forskningsarbete med anknytning till äldres situation 
i Japan och Sverige. Forskningsområdet kan preliminärt beskrivas ”Ett pluralistiskt 
och dynamiskt välfärdssamhälle med inriktning på äldres situation i det lokala 
välfärdssamhället”. 

Dokumentation 
Anbäcken, E-M. och Karp, H. (1999): Older people in a pluralistiv and dynamic 
welfare society. A framework for comparative study of the situation of older people 
in Japan and Sweden. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Karp, H. (1998): Äldreomsorg och Välfärdsforskning i Japan. En Reserapport och 
Förstudie om Samarbete. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Svensson, R. (1998): Rapport från Japanresan i november 1998. Stencil. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning.  

Ålund, S-E. (1998): Rapport från besök i Japan november 1998. Stencil. 
Eskilstuna: Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. 

Nyckelord Äldres välfärd, lokalt välfärdssamhälle, forskning, utbildning, 
äldreomsorg i Japan och Sverige, reseberättelse från Japan 

Läge 991231 Arbetet pågår.  
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C9 European Survey on Youth Housing and Exclusion 
Projektledare Mats Lieberg, inst. för byggnadsfunktionslära Lunds Univ.  

Medverkande Anna-Lisa Lindén, Lunds Univ., Mats Forsberg, CVF och Sine 
MacDonald, Eskilstuna kommun  

Finansiering Europakommissionen DG XII, DGXXII, Byggforskningsrådet 
och Stockholms läns landstings Trafik- och Regionplaneenhet 

Projektperiod December 1996 – juli 1999 

Sammandrag 

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera nuvarande boendeförhållanden 
och framtida boendepreferenser bland ungdom 18–27 år i Sverige, Belgien, Portu-
gal, Skottland, Spanien och Tyskland. Projektet ska beskriva problem och hinder 
ungdomar möter, samt identifiera mekanismer som kan leda till marginalisering 
och exkludering på bostadsmarknaden. Förslag till lösningar ska diskuteras.  

Projektet består av tre delstudier från varje land. 1) En sammanställning av ung-
domars boendeförhållanden från litteratur och statistisk. 2) En kvantitativ under-
sökning av ungdomars nuvarande boendeförhållanden baserat på ett slumpmässigt 
urval. 3) En kvalitativ undersökning av ett för landet specifikt problem eller grupp. 
Koordinator och initiativtagare till projektet är forskare i Frankrike. 

Dokumentation 
Lieberg, M. (1997): Youth housing in Sweden, A descriptive overview based on 
litterature review. Rapport 1. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Lieberg, M. (1997): On probation from home, Young peoples housing preferences 
in Sweden, Results from the quantitative survey. Rapport 2. Eskilstuna: Centrum 
för Välfärdsforskning..  

Lieberg, M. (1998): Bostäder och boende bland unga socialbidragstagare – en 
kvalitativ studie. Rapport 3. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Lieberg, M., Forsberg, M. och McDonald, S. (1999): Youth housing and exclusion 
in Sweden. Final report. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Samtliga 
rapporter finns samlade i CVF. Skriftserie B, nr 19, Dec. 1999) 

Nyckelord Ungdomars boende, marginalisering, exklusion 

Läge Projektet avslutades juli 1999.  
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C10 Välfärd i regionen 
Projektledare Göran Sidebäck från feb. 1999 och Sven E. O. Hort tidigare, CVF 

Medverkande Lars Sundbom, Hans Ekholm, Malin Wreder, CVF   

Finansiering Interna medel från MdH 

Projektperiod (1997 – januari 1999), februari 1999 –  

Sammandrag 

Projektet Välfärd i regionen, som specialiserat projekt30, ska utveckla regionala 
välfärdsindikatorer för att dels beskriva den regionala förändringen i ett historiskt 
perspektiv och dels jämföra regionens läge och utveckling på olika indikatorer med 
förändringen i övriga delar av landet. Vissa inom-regionala jämförelser planeras. 
Dataunderlaget utgörs av SCB-statistik (Louise- och ULF-data), som successivt 
kan kompletteras med andra datamaterial. (Se även kapitlet Framtid och projektet 
Datakällan, där en utförligare redovisning av materialets möjligheter finns.)   

Databasen Louise (utbildning, inkomst och sysselsättning) innehåller data om 
alla individer i regionen under 1990-talet och kan användas för analyser på låg 
regional nivå (nyckelkodsområden). Den utgör ett komplement till SCB:s ULF-
undersökningar (urvalsstudie av svenska folkets levnadsförhållanden 1975 - 1998). 
Då ULF-undersökningarna görs årligen går det att slå ihop t.ex. fem årgångar och 
arbeta med genomsnittsvärden för ett urval på ca 2 000 till 2 500 individer. Med 
denna ansats är det möjligt att göra både historiska och jämförande analyser.  

Dokumentation 
Hort, Sven E. O. (1998): ”Ansökan om medel för profilområdet välfärdsforskning 
för budgetåret 1999”. Ansökan om medel från Fakultetsnämnden, Mälardalens 
Högskola. (Stencil, 8 oktober 1998).  

Sidebäck, G. (1999): ”Ett forskningsprogram för profilområdet: Välfärd i regionen 
– Sörmland och Västmanland i ett jämförande perspektiv”. Ansökan om medel från 
Fakultetsnämnden, Mälardalens Högskola. (Stencil, 8 oktober 1999).  

Wreder, M. (1998): ”I runda tal, 3800 tal. En summarisk statistiksammanställning 
för Södermanland och Västmanland”. (Stencil, april 1998).  

Nyckelord Välfärdsnivå, välfärdsförändring, jämförande välfärdsforskning, 
profilområde, levnadsnivå.  

Läge 991231 Arbete pågår. 

                                                 
30  I denna skrift omtalas projektet Välfärd i regionen även som ett paraplyprojekt, som då omfattar 

en rad andra projekt inom välfärdsområdet – se ovannämnda ansökningar för en exemplifiering.  
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C11 Misshandlade kvinnor och deras barn 
Projektledare Inger Ungmark, CVF 

Finansiering Brottsofferfonden  

Projektperiod Juli 1996 – oktober 1997 

Sammandrag 

Det övergripande syftet med projektet är att uppmärksamma barn till misshandlade 
kvinnor. En pilotstudie har genomförts som omfattar intervjuer med vuxna barn 
med erfarenhet av att växa upp i en familj där modern varit utsatt för våld. 
Intervjuer har även genomförts med företrädare för socialtjänst, polis barn- och 
ungdomspsykiatri, mödra- och barnavård samt med kvinnojourer. I projektets 
avslutande del intervjuvas personal inom barnomsorg och även personal vid två 
strategiskt utvalda grundskolor i syfte att bredda projektets empiriska grund.  

Dokumentation 
Ungmark, I. (1996): För barnens skull måste vi lyfta på locket. Rapport N3. Läns-
styrelsen, Södermanlands län. 

Ungmark, I. (2000): Barn som växer upp med våld. (Bokmanus, titel ej fastställd.) 

Ungmark, I. (1999): Medförfattare i en antologi på uppdrag av Brottsofferjourernas 
Riksförbund, Södertälje. (Under tryck.) 

Nyckelord Kvinnomisshandel, barn till misshandlade kvinnor 

Läge Projektet avslutades oktober 1997. 
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D. Teori- och metodutveckling samt FoU-verksamhet 
 

D1 Uttryckande konst – ”Expressive Arts” 
Projektledare Per Apelmo, CVF 

Finansiering CVF och olika uppdragsgivare med avseende på utbildning 

Projektperiod 1993 – 1997 

Sammandrag 

Projektets syfte är i främsta hand att utreda möjligheterna att etablera Uttryckande 
konst som en utbildning anpassad efter högskolans formella krav. Uttryckande 
konst har sitt ursprung i urgamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas 
läkande och för människan, i meningen utvecklande, egenskaper. I det moderna 
västerländska samhället med dess betoning av naturvetenskap och teknik har kuns-
kapen om de kreativa processernas betydelse och användningsmöjligheter inom 
arbetsområden där människan står i centrum – i vårdande arbete, i socialt arbete i 
dess breda mening, i utbildning – i stor utsträckning gått förlorad.  

I Uttryckande Konst används de olika konstformerna/modaliteterna för att 
utvidga och fördjupa ett processinriktat arbete. De olika modaliteterna är; Bild – 
bildskapande i olika former och med olika material. Dans – kroppens uttryck via 
dans/rörelse. Musik – Ljud och rytmimprovisationer med hjälp av instrument och 
till inspelad musik. Drama – psykodrama, sociogram och frigörande teater. Poesi 
och myt – skapande av poem och prosa samt användning av myt och saga. (Se även 
rubrik 5. Utbildning.) 

Dokumentation 
Apelmo, P. (red.) (1996): Uttryckande konstterapi en presentation – med exempel 
på tillämpningar. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie C, nr 3, 
1996. 

Nyckelord Vårdande arbete, socialt arbete, konst som uttrycksform 

Läge Projektet avslutades 1997. 
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D2 Ökad sysselsättning för kvinnor – ett projekt med 
resurscentra för kvinnor som bas 

Projektledare Christina Axelsson och Inger Ungmark, CVF 

Medverkande Anna Hoffstedt och Inger Söderberg, CVF 

Finansiering Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län, 
Europeiska Socialfonden Mål 3 i Södermanland, Eskilstuna, 
Katrineholm och Vingåker kommun samt NUTEK  

Projektperiod Juni 1998 – juni 2000 

Sammandrag 

Ett övergripande syfte med projektet är att identifiera och studera metoder som 
utvecklats för att förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden samt i lokalt och 
regionalt utvecklingsarbete. I en första analys görs en uppföljning av fem lokala 
resurscentra för kvinnor; Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker i Södermanlands 
län samt Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län.  

Syftet är dels att beskriva respektive resurscentrums profil och kontext, dels att 
identifiera hinder och möjligheter för verksamheten. Utifrån detta har projekt-
ledning samt näringslivsdirektörer i de aktuella kommunerna intervjuats. En kom-
mande analys avser, förutom en fördjupad analys av berörda resurscentra, att utvid-
gas till andra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte att 
identifiera ”goda exempel” på metodutveckling. 

Dokumentation 
Axelsson, C. och Ungmark, I. (1999): Särskilda insatser för kvinnor. En studie av 
lokala resurscentramodeller i Södermanland och Västmanland. Eskilstuna: Cent-
rum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 14. 

Hoffstedt, A. (1999): Jämställdhet i ett regionalt perspektiv. En studie om kvinnors 
villkor i glesbygd/landsbygd och storstad/tätort. D-uppsats i sociologi hösten 1999. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 17.  

Söderberg, I. (1999): Har Kärnan upplevts som en resurs? – om ett projekt för 
kvinnor. C-uppsats i sociologi hösten 1998. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforsk-
ning. Skriftserie B, nr 9.   

Nyckelord Lokala resurscentra för kvinnor, sysselsättning, metodutveckling, 
näringslivsverksamhet, jämställdhet, kvinnligt företagande, 
integrering 

Läge 991231 Arbetet pågår. 
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D3 IMAR – Interaktiv Modell för Analys och Reflektion 
Projektledare Mats Ekermo, CVF 

Medverkande  Håkan Karp, CVF och Berit Andersson, sociologiska institu-
tionen, Lunds Universitet. 

Finansiering Socialstyrelsen och Socialtjänsten i Kafjärden-Skiftinge, 
Eskilstuna  

Projektperiod Mars 1996 – mars 1997  

Sammandrag 

FoU-projektet IMAR växte fram ur en dialog mellan CVF och socialtjänsten i 
Kafjärden-Skiftinge, Eskilstuna kommun. Projektet hade som uppgift att pröva en 
samverkansmodell mellan forskare-socialarbetare, en interaktiv modell för kuns-
kapsutveckling och dels åstadkomma en självkritisk granskning av organisation 
och arbetssätt i socialtjänstens missbruksarbete. IMAR var även utformad som en 
5-poängskurs i missbruksforskning. I slutrapporten redovisas den interaktiva 
arbetsmodellen och projekterfarenheterna. (Se även rubrik 5. Utbildning.)  

Samtliga socialarbetare, projektledare och forskare deltog i projektet. Den 
interaktiva modellen innebar att forskare och socialarbetare möttes ett antal arbets-
dagar. Inslag i arbetsprocessen var inventering av erfarenhetsbaserade kunskaper 
och problembilder från missbruksarbetet, missbruksteori och kvalitativ forsknings-
metod, klientintervjuer med analys och återkopplingar, uppsatsskrivande, gästande 
forskarbesök och avslutande seminarium.  

Utvärderingen visar att den interaktiva modellen och klientintervjuerna resulte-
rade i samtal som gav ny kunskap och uppslag till förändringar i organisation och 
arbetssätt. I slutrapporten redovisas erfarenheterna.  

Dokumentation 
Ekermo, M. (1997): ”IMAR, Interaktiv modell för analys och reflektion.”, i 
Marthinsen, E. och Ekberg, K. (red.), Nordisk symposium om forskning i socialt 
arbeid. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. (Även som CVF Särtryck, 
gröna serien, nr 6.) 

Ekermo, M. (1998): Kunskapsutveckling i socialt arbete. Ett samarbetsprojekt 
forskare – socialarbetare. Eskilstuna: CVF. Skriftserie B, nr 5. (Även utgiven i 
Socialstyrelsens utvecklingsenhets rapportserie Utveckling.) 

Nyckelord Missbruksarbete, yrkesparadigm, interaktiva modeller, partner-
skap för kunskaps- och kompetensutveckling, participatorisk 
forskning, samverkan forskare-praktiker 

Läge Projektet avslutades mars 1997, slutrapport föreligger. 
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D4 Forskning och praktik – lokala FoU miljöer 
Projektledare Mats Ekermo, CVF 

Finansiering Socialstyrelsen  

Projektperiod Mars 1998 – december 1999  

Sammandrag 

Lokala FoU-enheter med anknytning till socialt arbete och kommunal socialtjänst 
är en relativt ung företeelse som har fått en tilltagande spridning under de senaste 
åren. Om man överhuvudtaget kan tala om någon tradition i fältet så genomfördes 
en del försök med sociala fältstationer under slutet av 1970-talet och början på 
1980-talet där institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet var 
initiativtagare. Det vi ser under 1990-talet är ett växande antal FoU-enheter som 
har olika organisatoriska lösningar, arbetsformer och verksamhetsinriktning, och 
nu kommer initiativen inte från akademin utan från icke-akademiska aktörer som i 
olika allianser och konstellationer både driver fram enheterna och som finns med i 
finansiering och styrning av verksamheten. 

Projektet studerar lokala FoU-enheter, dvs. olika former av enheter i ett organi-
satoriskt gränsland mellan akademiska institutioner och en lokal/kommunal 
verksamhetsvärld. Studien har i första hand en explorativ karaktär där fokus ligger 
på vad det är för typ av verksamhet man bedriver vid enheterna och vilka samver-
kansformer som utvecklas mellan forskare och praktiker. Teoretiskt syftar projektet 
till att analysera FoU-enheterna i ett kunskapssociologiskt perspektiv. 

Dokumentation 
Ekermo, M. (1998): Vad är tillkomsten av lokala FoU-enheter ett svar på? Av-
handlingsplan. (Uppsats presenterad på CVF-seminarium december 1998.)  

Nyckelord FoU, FoU-verksamhet, lokal/regional FoU-miljö, samverkan 
forskning – praktik 

Läge 991231 Rapportskrivning pågår. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 64 

 

D5 ”Petrus-projektet” – Program för utvärdering och uppfölj-
ning av barnomsorgen 

Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Finansiering Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen i Västmanland  

Projektperiod Juli 1994 – december 1996  

Sammandrag 

Petrusprojektet är ett tvåårigt projekt i Västmanlands län för att utveckla ett pro-
gram för utvärdering och uppföljning av barnomsorgen i länets elva kommuner. 
Genomförandet har skett genom lokalt projektarbete i varje kommun under ledning 
av en central projektledare. Olika grupper har medverkat för att pröva olika former 
av utvärdering i och av barnomsorgen.  

Resultatet har sammanställts av den centrala projektledaren i olika etapper och 
diskuterats med kommunerna. Seminarier har organiserats med politiker, ledning 
och personal kring exempel på hur olika utvärderingsformer och modeller kan 
genomföras och med vilka resultat. Främst har uppmärksamheten riktats på frågor 
om vilka kriterier som styr urval av vad som ska granskas i verksamheten och mot 
vilka kriterier bedömning ska ske.  

Projektet har rapporterats fortlöpande under hela projekttiden till ansvariga i de 
olika kommunerna. Ett  antal lägesrapporter från arbetet har redovisats i form av 
minnesanteckningar och PM. Föreliggande rapport är en slutrapport från projekt-
arbetet. Med utgångspunkt i data från bl.a. detta projekt har en kritisk analys av 
utvecklingen inom utvärdering och kvalitetssäkring i kommunerna genomförts. 
Resultatet redovisas i en artikel som ingår i en antologi om barnomsorgen, utgiven 
av Socialstyrelsen.  

Dokumentation 
Karlsson, O. (1996): Petrus. Program för uppföljning och utvärdering av 
barnomsorg i Västmanland. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Rappor-
ten finns även utgiven av Västmanlands kommunförbund samt Länsstyrelsen i 
Västmanland.) 

Karlsson, O. (1997): ”Från utvärdering till kvalitetssäkring. En kritisk granskning 
av utvecklingen inom utvärderingsfältet.”, SoS-rapport 1997:23, Röster om den 
svenska barnomsorgen. Sid. 113-128. (Även CVF Särtryck, gröna serien, nr 9.) 

Nyckelord Utvärdering, uppföljning, barnomsorg 

Läge Projektet avslutades december 1996. 
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D6 ”TRIADEN-projektet” – Utveckling av utvärderingsmetoder 
i kommunal verksamhet 

Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Christian Kullberg, Örebro Universitet  

Finansiering Socialstyrelsen samt Eskilstuna, Västerås och Örebro kommun  

Projektperiod Januari 1995 – juli 1997  

Sammandrag 

Triaden-projektet har bedrivits i samverkan mellan Eskilstuna, Västerås och 
Eskilstuna kommun med målet att skapa ett forum för utvärdering och kvalitets-
utveckling av sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg.  

Utvärderingsforums uppgift var att genomföra jämförande studier i de tre 
kommunerna, samt att utveckla modeller för målstyrning och måluppfyllelse. 
Vidare har man samlat erfarenheter, kunskap och kompetens för att erbjuda regio-
nens kommuner hjälp kring utvärdering och vara inspiratör och samtalspartner till 
kommunerna vid utveckling av utvärdering. Ytterligare syften har varit att svara för 
utbildning i egenutvärdering och kring utvärdering i allmänhet samt att på uppdrag 
genomföra utvärdering- och kvalitetsmätning. 

Syftet med utvärderingen har varit att granska hur projektarbetet har genomförts 
samt vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till målen. Utvärderarna har följt 
projektarbetet dels genom regelbundna möten med projektledningen, samt månads-
visa träffar med projektarbetarna, dels genom att granska utvärderingar och annan 
dokumentation som har producerats inom projektet.  

Dokumentation 
Karlsson, O. och Kullberg, C. (1998): Slutrapport och granskning av ”Triaden-
projektet”. En samverkan kring utvärdering i Eskilstuna kommun, Västerås stad 
och Örebro kommun. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Rapporten finns 
även utgiven av Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro Universitet.) 

Nyckelord Lokala utvärderingsmetoder, kommunal samverkan 

Läge Projektet avslutades juli 1997. 
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D7 Analys av kunskapsläget i utvärdering av barnomsorg 
Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Medverkande Inge Johansson, Linköpings Universitet 

Finansiering Skolverket  

Projektperiod Januari 1997 – juli 1998  

Sammandrag 

Projektet skall ses mot bakgrund av att myndighetsansvaret för barnomsorgen 
övergick från Socialstyrelsen till Skolverket den 1 januari 1998. Inför överföringen 
av myndighetsansvaret önskade Skolverket få en översikt över gjorda erfarenheter 
av utvärdering inom barnomsorgen som ett underlag för vilka utvärderingsområden 
som borde fokuseras under de kommande åren.  

Syftet med studien var att visa vilka frågeställningar och problemområden som 
hade uppmärksammats, vilka utvärderingstänkanden som funnits, varifrån dessa 
kommit och när de har dominerat. Vidare att granska vilka antaganden och teorier 
som utvärderingarna byggt på, samt att beskriva utvärderingsfrågans aktuella läge 
1998. Slutligen efterfrågades en konsekvensanalys på kort och lång sikt med 
utgångspunkt i studiens resultat.  

Studien har genomförts Ove Karlsson vid Mälardalens Högskola och Inge 
Johansson vid Linköpings Universitet. Forskarna har sammanställt och granskat 
utvärderingar som har redovisats i officiellt tryck och forskningssammanhang 
under de senaste decennierna. Genom en hearing med barnomsorgsforskare har 
olika problemområden inventerats samt olika ansatser för utvärdering diskuterats. 
Deltagarna var ett dussintal personer som publicerat forskning och utvärdering om 
barnomsorg under senare år och som representerar olika forskningsmiljöer i landet. 
Samtalen dokumenterades via bandinspelning och utförliga minnesanteckningar. 
En referensgrupp från Skolverkets har också varit knuten till arbetet. 

Dokumentation 
Johansson, I. och Karlsson, O. (1997): Kunskapsläget i barnomsorg inför framtida 
utvärdering. En inventering och analys. Stockholm: Skolverket. 

Nyckelord Utvärdering av barnomsorg 

Läge Projektet avslutades juli 1998. 
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D8 Forskningsöversikt för utvärdering av offentlig 
verksamhet 

Projektledare Ove Karlsson, CVF 

Finansiering Svenska kommunförbundet  

Projektperiod Januari – december 1999  

Sammandrag 

Syftet med projektet är att ge en utvecklad bild av utvärdering och att höja 
medvetenheten om utvärdering som företeelse. Avsikten är att visa vad utvärdering 
har för möjligheter och begränsningar genom att resonera om olika synsätt på 
utvärdering och visa var problemen finns. Problematiseringen bygger i första hand 
på forskningen inom området, samtidigt som också en del konkreta exempel 
används för att belysa resonemangen.  

Uppdraget redovisas i en bok som tar upp frågor som i vilket syfte en 
utvärdering görs, för vilka och ur vilket tolkningsperspektiv. Detta är frågor som 
kommer före de mer praktiska ”hur-frågorna” som inte behandlas. Detta är alltså 
inte ytterligare en metodbok, förtjänstfulla sådana finns redan. Boken är i första 
hand skriven för de beslutsfattare i offentlig verksamhet som beställer, tolkar och 
använder utvärdering, och är intresserade av att ta reda på varför utvärdering är 
mer än en metodfråga. Skriften har också intresse för utförare av utvärdering och 
utvärderingsforskare.  

Dokumentation 
Karlsson, O. (1999): Utvärdering – mer än metod. Tankar och synsätt i utvär-
deringsforskning. Stockholm: Svenska kommunförbundet. Skriftserie Àjour, nr 3. 

Nyckelord Forskningsöversikt, utvärdering i offentlig verksamhet 

Läge Projektet avslutades december 1999. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 68 

 

D9 Lokala strategier för äldres välfärd  
Projektledare Håkan Karp, CVF och Cecilia Henning, Hälsohögsk., Jönköping 

Medverkande Boel Bolwig, Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun (Västerås 
stad), Stefan Johansson och Ulla Åhnby, Hälsohögsk. Jönköping 

Finansiering Byggforskningsrådet, Hyresgästernas riksförening, Socialstyrel-
sen samt Eskilstuna och Jönköpings kommun  

Projektperiod Mars 1996 – 2000  

Sammandrag 

Projektet (Eskilstuna) ska i ett första skede studera hur samordningen mellan 
aktörer från formella och informella system ändras och hur äldre utvecklar sina 
strategier för välfärd.  

”Framtidsverkstad” har använts som metod för att initiera förändringsarbete 
mellan aktörer i den formella och informella sektorn kring områdes- och bostads-
anknuten omsorg. I det andra skedet (Jönköping) har syftet vidgats till kompetens-
utveckling för arbetsledande personal i äldreomsorg, så att de ser individen i 
hennes sociala sammanhang. Under 1998 har projektet utvecklats som ett EU-
projekt inom ADAPT-området med fokus på kompetensutveckling. I nätverket 
ingår två italienska och två tyska parters. Man har träffats i Eskilstuna för 
erfarenhetsutbyte kring kompetensutveckling. 

Dokumentation 
Bolwig, B., Henning, C., Karp, H. och Åhnby, U. (1999): Samverkan för att skapa 
förutsättningar för äldres välfärd. Rapport från några framtidsverkstäder. Jön-
köping: Inst. för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögsk. i Jönköping. 

Henning, C. och Karp, H. (1996): Lokala strategier i en bostadsankuten omsorg för 
äldres välfärd. En studie i en tätorts- och en landsbygdsmiljö i Eskilstuna kommun. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Även utgiven på engelska.) 

Henning, C. och Karp, H. (1999): Utveckling av lokala strategier för äldres välfärd. 
Ett kommunikativt perspektiv på kvarboende och äldreomsorg. Jönköping: Institu-
tionen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. 

Karp, H. och Åhnby, U. (2000): Äldres välfärd och omsorg i det lokala samman-
hanget. En områdesbeskrivning. Jönköping: Institutionen för beteendevetenskap 
och socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. (Under tryck.) 

Nyckelord Välfärd för äldre, områdesanknuten omsorg, samordning formell 
och informell omsorg, kompetensutveckling, kommunikativt och 
socialpedagogiskt arbetssätt, framtidsverkstad. 

Läge 991231 Arbetet pågår. 
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D10 Kvalitetsutveckling genom nätverk 
Projektledare Roland Svensson, CVF och Kerstin Westholm, Norbergs 

kommun 

Finansiering Arbetslivsfonden i Västmanland och Socialstyrelsen  

Projektperiod Juli 1994 – maj 1997  

Sammandrag 

Projektet syfte var att pröva en nätverksmodell för att utveckla äldreomsorgen i 
Västmanlands län. Projektet innebar att personalen inom äldreomsorgen i länet 
deltog i olika slag av nätverksaktiviteter för att utbyta idéer och erfarenheter om 
sina verksamheter. Samarbetet avsåg att ge stimulans och fungera som drivkraft till 
kvalitets- och förändringsarbete i den egna kommunen.  

Teoretiskt utgick projektet från s.k. dialogmodeller hämtade från arbetslivs-
forskningen. Sökkonferenser, uppföljningskonferenser, temadagar och kontakt-
gruppsträffar har varit viktiga inslag i nätverksarbetet. En ny modell för kvalitets-
utveckling har utvecklats inom projektet, s.k. lärande granskning. Denna metod har 
fått stort genomslag och visat sig användbar som en del i kvalitets- och föränd-
ringsarbetet inom äldreomsorgen. 

Dokumentation 
Svensson, R. (1996): Kvalitetsutveckling genom nätverk. En lärande organisation 
för utveckling av äldreomsorgen. Västerås: Västmanlands kommunförbund. 

Svensson, R. (1997): ”Omsorg med kunskap och inlevelse – en fråga om bemöt-
ande av äldre.” SOU 1997:52, Delbetänkande av utredningen om bemötande av 
äldre.  Kap. 1, sid. 9-23. 

Svensson, R. (1997): Handbok för lärande granskning. Eskilstuna: Centrum för 
Välfärdsforskning. (Även utgiven av Västerås: Västmanlands kommunförbund.) 

Nyckelord Äldreomsorg, kvalitetsutveckling, lärande organisation, nätverk 

Läge Projektet avslutades maj 1997. 
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D11 Att finna väg – ett länsprojekt för den öppna miss-
brukarvården 

Projektledare Roland Svensson, CVF och Yvonne Pettersson, Köpings 
kommun 

Finansiering Länsstyrelsen i Västmanland   

Projektperiod September 1998 – november 1999  

Sammandrag 

Projektet syftar till att utveckla den öppna missbrukarvården i Västmanlands län. 
Detta sker dels genom att en inventering av kommunernas resurser och arbets-
former genomförs, dels genom att ett nätverk för ömsesidigt utbyte av idéer och 
erfarenheter byggs upp i länet. Sökkonferenser, uppföljningskonferenser, tema-
dagar och lärande granskning används som metoder i projektet. 

Dokumentation 
Pettersson, Y. (1999): Att finna väg. Länsprojektet för kartläggning och utveckling 
av öppen missbrukarvård i Västmanlands län. Västerås: Västmanlands kommun-
förbund. 

Nyckelord Öppenvård, missbruk, förändringsarbete 

Läge Projektet avslutades november 1999. 
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Seminarier och 
konferenser 

Så mycket är det som människan minns,  
bild trycker på bild bak ögats lins  
och ibland får hon svårt att hålla isär  
vad som var och är.  
Baal och Molok känner hon till,  
tempel och pyramider  
och mångt som vandrat i natten vill  
och gråter illa och kvider. 

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul 1957) 
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Seminarieverksamhet under perioden  
Seminarieverksamheten utgör en viktig del av det kritiska samtalet i en aktiv och 
levande forskningsmiljö. Den är i sina bästa stunder ett stimulerande och kreativt 
utbyte av kunskaper och erfarenheter kring olika problem och frågeställningar. I 
slutändan syftar verksamheten till bättre forskningsprodukter, bättre undervisning 
och bättre kompetens hos alla medverkande. Som framgår av följande redovisning 
har verksamheten varit både omfattande och stabil under hela treårs perioden.  

Seminarieverksamheten redovisas på följande sidor kortfattat med datum, tema, 
namn på inledare och kommentatorer (då uppgifter om dessa har funnits att tillgå, 
generellt gäller att det alltid finns kommentatorer s.k. opponenter vid seminarier). 
Utförligare information – en fyrsidig A4-folder – om varje seminarium och varje 
inledare finns från och med hösten 1999 som en läs- och nedladdningsbar s.k. pdf-
fil på vår hemsida på internet. (Se kontaktrutan på omslagets insida.)  

Seminarier våren 1997 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

5/3 International Comparative Study on the Social Value-orientations of 
care workers: based on the questionaire surveys.  
Inledare: Yoshiro Hashimoto ”associate” professor vid Osaka Interna-
tional University for Woman. 

26/3 CVF och framtiden – en idédiskussion. 
Inledare: Docent Sven E. O. Hort. 

9/4 Den sociala konstruktionen av ”Barn med särskilda behov” i skolan. En 
studie av normalitet inom skolpolitiken.  
Inledare: Fil. dr. Mats Börjesson.   

16/4 Folkbibliotek i förändring.  
Inledare: Doktorand Bosse Jonsson. 

7/5 Vad bör kommunerna göra? Pågående forskning av vårdens 
organisering och styrning. 
Inledare: Docent Rolf Å. Gustafsson. 

21/5 GAIA – ett samverkansprojekt för ensamstående mödrar.  
Inledare: Fil. dr. Christina Axelsson. 

28/5 Uttryckande konst – ”Expressive Arts” (avhandlingsplan).  
Inledare: Doktorand Per Apelmo. 

4/6 Tredje livet – välfärdspolitik och vardagsliv för äldre.  
Inledare: Doktorand Håkan Karp. 
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Seminarier hösten 1997 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

3/9 Health, Unemployment and Social Policy in UK.  
Inledare: Ken Judge och Margreth Whitehead, Kings Fund´s Policy 
Institute, London. 

10/9 Barn till misshandlade kvinnor (projektansökan). 
Inledare: Fil. dr. Inger Ungmark. 

17/9 Decentraliserad administration av ”Dagmarmedel” i Västmanland.  
Inledare: Fil. mag. Monica Carlberg. 

24/9 Samverkan med kvinnor i fokus. FYRSAM.  
Inledare: Fil. kand. Elisabeth Unell.  

1/10 Vad är tillkomsten av lokala FoU-miljöer svar på? (avhandlingsplan.) 
Inledare: Doktorand Mats Ekermo. 

8/10 GAIA – slutrapport från projektet.  
Inledare: Fil. dr. Christina Axelsson. 

22/10 European Survey on Youth Housing and social exclusion.  
Inledare: Docent Mats Lieberg, Institutionen för byggnadsfunktionslära, 
Lund och Mats Forsberg. 

12/11 Barn med behov av särskilt stöd.  
Inledare: Fil. dr. Mats Börjesson. 

19/11 Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan handläggare och 
invandrarklienter. Studier av ett försäkringskassekontor.  
Inledare: Fil. dr. Tola Jonsson. 

26/11 Planeringens etiska och epistemologiska kris.  
Inledare: Fil. dr. Katarina Nylund. 

3/12 Uttryckande Konst – ”Expressive Arts” (avhandlingsplan).  
Inledare: Doktorand Per Apelmo. 

10/12 Arbetarfrågan i socialpolitiken.  
Inledare: Fil. kand. Peter Antman. 

17/12 Tredje livet – välfärdspolitik och vardagsliv för äldre (avh.plan).  
Inledare: Doktorand Håkan Karp. Kommentatorer: Docent Marta 
Szebehely, Söcialhögskolan, Stockholm och docent Rolf Å. Gustafsson. 
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Seminarier våren 1998 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

14/1 Etik – kultur – välfärd.  
Inledare: Doktorand Håkan Karp. 

21/1 Diskussion om teman och uppläggning av seminarieverksamheten. 
28/1 Samverkan mellan rehabiliteringens aktörer.  

Inledare: Docent Rafael Lindquist, Umeå. 
4/2 Idrottshögskolan – Föreningsidrotten i en mångkulturell miljö. En pilot-

studie i Södermanlands Län.  
Inledare: Fil.dr. Rolf Carlson, Idrottshögskolan, Stockholm.  

18/2 Folkbibliotekets tidlöshet.  
Inledare: Doktorand Bosse Jonsson. Kommentator: Ann-Christine 
Juhlin Svensson, MdH. 

25/2 Blå Huset.  
Inledare: Forskningsassistent Ciro Aparicio. 

4/3 Västerås-projektet: Barn med särskilda behov.  
Inledare: Fil. dr. Mats Börjesson och fil. kand. Thomas Wahl. 

11/3 Forskning och praktik: Regionala FoU-miljöer.  
Inledare: Doktorand Mats Ekermo. 

18/3 Äldres vardagsvillkor (avhandlingskapitel del tre).  
Inledare: Doktorand Håkan Karp. Komment.: Doktorand Mats Ekermo. 

25/3 För barnens skull måste vi lyfta på locket (II).  
Inledare: Fil. dr. Inger Ungmark. 

1/4 Lettland och Kandava i demokrati och social utveckling.  
Inledare: Sten Eriksson, info. och utredningsansv., Strängnäs kommun. 

8/4 Sociala projekt i Litauen.  
Inledare: Socionom Ronald Penton, Socialhögskolan, Stockholm. 

15/4 Blå Huset.  
Inledare: Forskningsassistent Ciro Aparicio. 

29/4 Välfärden som kom av sig – för vissa!  
Inledare: F.d. socialdirektör Mats Forsberg, Eskilstuna kommun. 

6/5 Triadenprojektet.  
Inledare: Fil. dr. Ove Karlsson och Christian Kullberg, Örebro Univ. 

13/5 Att bygga nätverk och utveckla en lärande organisation i äldreomsorgen. 
Inledare: Docent Roland Svensson. 
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Seminarier hösten 1998 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

19/8 Kvinnor och män på biblioteket samt Med skolan som referens.  
Inledare: Doktorand Bosse Jonsson, fil. dr. Mats Börjesson och fil. 
kand. Thomas Wahl. 

2/9 Att berätta, bearbeta och överskrida gränser.  
Inledare: Doktorand Ane-Marit Moe. 

9/9 Om alternativ medicin.  
Inledare: Fil. dr. Tomas Svensson FoU-enheten, Sörmlands landsting. 

16/9 Kvalité i vården – en undersökning bland funktionshindrade i Sörmland 
och Värmland.  
Inledare: Fil. mag. Monica Carlberg 

30/9 Japansk äldreomsorg i ett kvinnoperspektiv.  
Inledare: Fil. dr. Els-Marie Anbäcken, Institutet för orientaliska språk, 
Stockholms Universitet. 

7/10 Folkbiblioteket i tiden.  
Inledare: Doktorand Bosse Jonsson. 

21/10 Projekt om vidareutbildning av ryska socialarbetare.  
Inledare: F.d. socialdirektör Mats Forsberg, Eskilstuna. 

28/10 Involveringspedagogikens möjligheter till utveckling av social kompe-
tens.  
Inledare: Olle Åhs, MdH. 

4/11 Etik och välfärd.  
Inledare: Författare Göran Greider. 

11/11 Forskningsanvändning i socialtjänsten.  
Inledare: Doktorand Ulf Björk, Lunds Universitet. 

9/12 Regionala FoU-miljöer (avhandlingsplan).  
Inledare: Doktorand Mats Ekermo. Kommentator: Doktorand Bosse 
Jonsson. 
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Seminarier våren 1999 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

27/1 Datorprat. Projekt för rehabilitering av sjukskrivna arbetslösa.  
Inledare: Fil. kand. Elisabeth Unell. 

3/2 Resurscentra för kvinnor – en väg till tillväxt och välfärd?  
Inledare: Fil. dr. Christina Axelsson, fil. dr. Inger Ungmark och fil. 
kand. Anna Hoffstedt. 

17/2 Utvärdering och politik.  
Inledare: Professor Evert Vedung, statskunskap, Uppsala Universitet 

3/3 Samverkan mellan forskning och praktik.  
Inledare: Professor Per-Erik Ellström, pedagogik, Linköpings 
Universitet. 

17/3 Privat och offentligt i svensk alkoholistvård.  
Inledare: Fil. dr. Kerstin Stenius, Stockholms Universitet. 

31/3 New Logic of the Welfare State: Determinants of Welfare Effort in the 
Welfare State Crisis.  
Inledare: Gästforskare Sang Hoon Ahn vid Södertörns Högskola. 

14/4 Fritid som livskvalitet.  
Inledare: Fil. dr. Hans-Erik Olsson, statskunskap, Stockholm. 

28/4 Samhällsvetenskapens framtida vägar i teorin och praktiken.  
Inledare: Professor Thomas Brante, sociologi, Lunds Universitet. 

5/5 Dokumentationens betydelse vid utvärdering av socialt arbete.  
Inledare: Docent Stefan Morén, socialt arbete, Umeå Universitet. 

19/5 Individualiseringen och det fackliga kollektivet.  
Inledare: Fil. dr. Anders Bruhn, sociologi, Örebro Universitet. 

26/5 Utvärderingen som systematiserad reflektion eller som ritualiserad 
aktivitet. 
Inledare: Docent Mikael Alexandersson, pedagogik, Göteborgs Univ. 

9/6 Ålderns allt större betydelse i arbetslivet – en paradox.  
Inledare: Fil. dr. Ingrid Johansson, Stockholm. 
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Seminarier hösten 1999 
 

Dag Titel, inledare och kommentator 
 

8/9 Unga människors socialisation.  
Inledare: Ane-Marit Moe doktorand. Kommentator: Fil. dr. Ola Agevall 
och fil. dr. Tola Jonsson.  

22/9 The Tale of a Newspaper Campaign: The Launch of Neuro-psychiatric 
diagnoses in the Swedish Daily Press 1997 – 1999  
Inledare: Fil. dr. Mats Börjesson. Kommentator: Fil. dr. Ola Agevall. 

6/10 Class Cultures and Inequalities. Four Studies of Consumption and Social  
Circulation in Late 20th Century Sweden (avhandlingsplan).  
Inledare: Doktorand Erik Bihagen. Kommentator: Fil. dr. Christina 
Axelsson och doktorand Malin Wreder. 

20/10 Public Choice teorins kritik av välfärdsstaten.  
Inledare: Docent Lars Udéhn, sociologi, Stockholms Universitet. 
Kommentator: Fil. dr. Lennart Carlsson, MdH och docent Roland 
Svensson. 

27/10 Vilket slag av forskning är aktionsforskningen. Hur kan man tala om 
kvalitet i aktionsforskning?  
Inledare: Professor Hildur Ve, sociologi, Bergen, Norge. 
Kontaktperson: Madeleine Gillquist, MdH. 

17/11 Familjens roll i habiliteringen av barn med funktionshinder 
Inledare: Professor Eva Björck-Åkesson. Kommentator: Fil. dr. Einar 
Jakobsson och fil. mag. Thomas Wahl. 

24/11 Brukarinflytande på Skomakargården. Rapport från ett enskilt boende i 
grupp i Eskilstuna kommun.  
Inledare: Universitetsadjunkt Lars G. Persson. Kommentator: Fil. kand. 
Anna Hoffstedt och forsk.ass. Ciro Aparicio. 

1/12 Den sociala omsorgens värdegrund. D-uppsats i pedagogik.  
Inledare: Fil. mag. Christine Matsson. Kommentator: Doktorand Mats 
Ekermo och doktorand Håkan Karp. 

15/12 Dragkampen om den offentliga sektorn – Vad händer med välfärds-
arbetarna? 
Inledare: Docent Rolf Å. Gustafsson. Kommentator: Professor Gunnar 
Sundgren, Stockholm och fil. dr. Ola Agevall. 
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Konferenser och temadagar med CVF  
Under anslagsperioden har Centrum för Välfärdsforskning på olika sätt medverkat i 
sammanlagt fyra konferenser och temadagar. Dessa aktiviteter har på olika sätt fört 
utvecklingen framåt på de aktuella områdena, samtidigt som viktiga kontakter har 
utvecklats. Antalet deltagare har varierat från något tiotal till över hundra. Sam-
mansättningen av deltagarna på de olika evenemangen har också varierat.  

När t.ex. Regionala Välfärdsrådet inledde sin verksamhet hösten 1998 med en 
konferens på Sundbyholms slott fanns bl.a. rektor Hasse Odenö, dåvarande pro-
rektor Johan Wennhall och biskop Claes-Bertil Ytterberg med bland övriga viktiga 
regionala aktörer från rådet och samrådsgruppen, utöver en grupp av forskare från 
CVF, studenter från Mälardalens Högskola och några personer från FoU-enheten i 
Sörmland. 
 
 

Dag Tema, arrangör, plats och ev. deltagarantal 
 

17-18/6-97 Kommunerna och 10-12 åringars fritidsverksamhet.  
Arrangör: Centrum för Välfärdsforskning och Göteborgs 
Universitet, Institutionen för pedagogik. Konferens i Eskilstuna. 

23/9-98 Regionala forskningsbehov contra forskning kring välfärdsutveck-
lingen i Sverige och Europa. (Professor Joachim Vogel, SCB)  
Arrangör: CVF inleder Regionala Välfärdsrådets arbete. 
Konferens på Sundbyholms slott. Knappt 30 deltagare. 

20/10-98 Lärande granskning.  
Arrangemang av konferensdag vid MdH, CVF i samarbete med 
nätverket Reflektera Mera. Drygt 100 deltagare. 

22/10-99 Dubbla diagnoser – en temadag om myndighetssamverkan.  
Ett samarrangemang med ISB´s utbildningsprogram. 
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Uppsatser och rapporter presenterade på konferenser 
De uppsatser och rapporter som tas upp i redovisningen nedan har alla anknytning 
till ett eller flera projekt som tas upp i kapitlet Forskning. Genom att föra ut och 
diskutera forskningen både i vetenskapliga fora och i olika offentliga sammanhang 
sker både en kritisk granskning av verksamheten och en ökad spridning av resul-
taten.  

Redovisningen omfattar enbart konferenser av forskningskaraktär, konferenser 
med ett inslag av kunskapsutbyte eller konferenser som vänder sig till en bredare 
publik av t.ex. forskare, politiker, tjänstemän eller allmänhet.  

Redovisningar på seminarier vid högskolor och universitet, inför styrelser eller 
liknande grupper av avnämare – som sker regelmässigt – tas inte upp i detta sam-
manhang. Flera av medarbetarna på Centrum för Välfärdsforskning deltar även på 
olika nationella och internationella konferenser utan att lägga fram någon uppsats – 
dessa konferenser finns inte heller med i förteckningen nedan.  

Redovisningen, som dock inte är fullständig (det har ibland varit svårt att få 
fram uppgifter tre år bakåt i tiden), sker i bokstavsordning efter personnamn. 
  
 

Axelsson, Christina och Ungmark, Inger, Resurscentra för kvinnor – en väg till 
tillväxt och välfärd, presenterad vid följande platser: 

• Konferens anordnad av Centrum för Välfärdsforskning och Västerås stad 
på Schenströmska Herrgården, Ramnäs, 17-18 september 1998. 

• Konferens anordnad av Nationellt ResursCentrum, NUTEK, på Aros 
Congress Center i Västerås, 10 februari 1999. 

Axelsson, Christina och Ungmark, Inger, Särskilda insatser för kvinnor. En studie 
av lokala resurscentra modeller i Södermanland och Västmanland, presenterad vid 
följande platser: 

• Konferens anordnad av länsstyrelsen i Södermanlands län på Granheds-
gården, Katrineholm, 24 mars 1999. 

• Konferens anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län på Suraham-
mars kommunkontor, oktober 1999. 

Blomberg, Helena och Jonsson, Bosse, uppsats Kunskapslyftet på biblioteket, 
presenterad vid Mimer forskarkonferens, högskolan i Borås den 9-10 november 
1999. 

Börjesson, Mats, Problembarn i skolhistorisk belysning, presenterad på Forsk-
ningskonferens vid institutionen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälso-
högskolan i Jönköping den 21 oktober 1999.  

Ekermo, Mats, Påverkar organisationens form kunskapssökandet?, (uppsats) 
presenterat vid Andra Nordiska Symposiet om forskning och praxis, Malmö, 20-22 
november 1997.  
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Henning, Cecilia och Karp, Håkan, Lokala strategier för äldres välfärd – ett ut-
värderings- och utvecklingsarbete kring resurssamordning mellan socialtjänst, 
bostadsföretag och informella sektorn, presenterad vid följande platser  

• Housing Conference in Denmark. Housing and European Integration, 
Danmark, 26-31 augusti 1996. 

• Managing risks in community care for the elderly (uppsats) presenterad 
vid Systed, Chicago USA, 1997. 

• Development of care and staff upgrading within the municipality home 
care service, (uppsats) presenterat vid konferensen ”The European 
symposium on housing and services for the elderly”. Anordnad av Le 
Comité European de Cordination de l’habitat Social. CECODHAS, Paris, 
18-19 november 1997. 

• Lokala strategier för äldres välfärd. Utveckling mot en bostadsanknuten 
äldreomsorg, (uppsats) presenterad vid Symposiet Brobygget. Andra 
nordiska symposiet om forskning och praxis i socialt arbete, social 
omsorg och socialpedagogik i ett föränderligt samhälle. Malmö 20-22 
november 1997. 

Jonsson, Bosse, Folkbibliotekets tidlöshet. Lokala beslutsfattares synsätt på folk-
bibliotekens uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt, presenterad 
vid konferens anordnad av Statens Kulturråd i Järvsö 24-25 september 1998. 

Jonsson, Bosse, Öppen skola på biblioteket, uppsats presenterad vid Mimer 
forskarkonferens, Bosöns idrottshögskola den 10-11 november 1998. 

Karlsson, Ove, Evaluation as Critical Dialouge A Possible Way Between Descrip-
tive and Prescriptive Valuing, presenterad vid konferens anordnad av Nordlands-
forskning. Bodö, 18-20 november 1996.  

Karlsson, Ove, Pedagogisk filosofi och fritidspedagogik för 10-12 åringar, 
presenterad vid: 

• Konferens anordnad av Umeå Universitet och Föreningen European 
Network for School Age Child Care (ENSAC). Umeå, 7 februari 1997.  

• Konferens om 10-12 åringars fritid anordnad av Centrum för Välfärds-
forskning och Göteborgs Universitet. Eskilstuna 17-18 juni 1997.  

• Konferens för ledningsansvariga i skola och barnomsorg anordnad 
Socialstyrelsen. Stockholm, 4 december 1997. 

Karlsson, Ove, Chilcare services in Sweden, presenterad vid konferens anordnad 
av Thomas Coran Reseach Unit, Institute of Education, University of London. 
London, 8 oktober 1997.  
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Karlsson, Ove, Program för utvärdering och uppföljning av barnomsorgen i Väst-
manland, presenterad vid konferens anordnad av Socialstyrelsen för ansvariga för 
utvecklingsarbeten i kommuner med statliga utvecklingsmedel. Sigtuna, 11-12 
november 1997.  

Karlsson, Ove, Intressentutvärdering – demokrati eller marknad? presenterad vid 
seminarium anordnat av Centrum för utvärderingsforskning, Umeå Universitet, 
Umeå. 16 november 1998.  

Karlsson, Ove, Utvärdering och kvalitetssäkring, presenterad vid:  

• Seminarium om kvalitet i skolbarnsomsorg anordnat av högskolan i 
Kristianstad och föreningen European Network for School Age Child 
Care (ENSAC). Kristianstad, 30-31 augusti 1996.  

• Konferens för chefspersoner i länet anordnad av Länsstyrelsen i Sörm-
land. Nyköping, 10 juni 1997. 

• Konferens för ombudsmän i Norden anordnad av Nordiska lärarorgani-
sationers samråd. Torshavn, 8-9 september 1997.  

• Seminarium anordnat av Internationella Handelshögskolan, Jönköping. 
Göteborg 27 januari 1998.  

Karlsson, Ove, Utvärdering i teori och praktik, presenterad vid: 

• Konferens om etik och värderingar i utvärdering av skolan arrangerad av 
Skolverket. Stockholm 19-21 december 1996.  

• Seminarium för barnomsorgsforskare arrangerat av Skolverket. Stock-
holm 28 maj 1997.  

• Seminarium för kommunal ledningspersonal anordnat av Mellerud 
kommun. Mellerud, 23 mars 1998.  

• Seminarium om utvärdering av IT-utbildning anordnat av högskolan i 
Kristianstad. Kristianstad,  8-9 oktober 1998. 

• Seminarium om utvärderingsforskning i socialt arbete anordnat av 
Socialstyrelsen. Stockholm, 13 november 1998.  

• Forskarkurs om folkhälsoarbete för utsatta grupper anordnad av  
Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap. Stockholm, 17 
december 1998. 

Moe, Ane-Marit, Unga människors socialisation i exil, presenterad vid Nordisk 
sociologikonferens i Bergen juni 1999. 

Sidebäck, Göran, Från vaggan till graven – om hälsa och ohälsa i ett välfärdsper-
spektiv (arbetsunderlag) presenterad som föreläsning vid seminariet Välfärdsforsk-
ning i ett regionalt perspektiv, Nationell folkhälsokonferens i Eskilstuna, 2–3 juni 
1999.  
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Ungmark, Inger, Resurscentra för kvinnor – en väg till tillväxt och välfärd? 
Presenterad vid: 

• Regional konferens anordnad av Nationellt ResursCentrum (NRC) på 
Hotell Rådmannen, Alvesta, 9 februari 1999. 

• Regional konferens anordnad av Nationellt ResursCentrum (NRC) på 
Provobis Umeå Plaza, 19 februari 1999. 

Ungmark, Inger, Misshandlade kvinnor och deras barn, presenterad vid: 

• Seminariet ”Våld inom familjen – hur är det möjligt?” anordnat av 
Länsstyrelsen, Skaraborg, 17 september 1997. 

• Seminariet ”Barn och ungdomar som brottsoffer” anordnat av Brotts-
offerfonden på Umeå Folkets Hus, 1 oktober 1997. 

• Konferensen ”I skuggan av mamma – om barn i familjer där mamman 
misshandlas”, anordnad av Allmänna Barnhuset, Stockholm på Barn-
husets Konferensgård Sätra Bruk, 5-7 november 1997. 

• Sveriges Kvinnojourers Barnseminarium på Blommenhof Hotel, Nykö-
ping, 10-12 oktober 1997. 

• Seminariet ”Barn och ungdomar i misshandelsmiljöer” anordnat av 
Socialstyrelsen 5 februari 1998. 

• Satellitkonferensen ”Barnmisshandel – allas ansvar” anordnad av Rädda 
Barnen i samarbete med Länsstyrelserna i Sverige på Folkets Hus, 
Stockholm, 23 mars 1998. 

• Seminariet ”Bakom stängda dörrar” anordnat av  Rädda Barnen på Rädda 
Barnens Hus, Stockholm, 14 maj 1998. 

• Seminariet, Länsstyrelsens Hörsal, Stockholm, anordnat av Polismyndig-
heten i Stockholms län, ”Operation Kvinnofrid”, 20 oktober 1998.  

• Specialpedagogiskt seminarium ”Hur närmar man sig det psykosociala 
forskningsområdet” anordnat av Linköpings Universitet (ITUF) på 
Campus, Norrköping, 24 oktober 1998 samt 14 september, 1999. 

• Seminariet  ”Barn och Våld” anordnat av Barn och Ungdomsforum på 
Garnisonen Konferens, Stockholm, 15 april 1999. 

• Konferensen ”Våld mot kvinnor” anordnad av Brottsofferjourernas Riks-
förbund och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, 23 september 1999. 
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Kontakter och 
samverkan 

Människan sitter vid Diktens port,  
hon är kommen en gång från en okänd ort.  
Hon har gått genom piska och pest och brand 
och ökensand.  
Ondska och blod har följt henne åt  
till cirkusglädje och ödslig gråt.  
Men dröm och syn bar hon också med  
som en fågellåt över alp och hed,  
som en envist dallrande sång om ljus  
kring frusna källor och döda hus.  

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul 1957) 
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Kontakter och samverkan 
På samma sätt som seminarier och konferenser är viktiga forum för kritisk gransk-
ning och kunskapsutbyte fyller de kontakter och den samverkan som utvecklas 
mellan grupper av forskare i olika nätverk och professionella organisationer 
liknande funktioner.  

Även medlemskap i administrativt inriktade organ inom t.ex. högskolan har 
tagits upp i nedanstående förteckning. Dessa organ kan vara viktiga vid bl.a. 
tjänstetillsättningar, val av utbildningsinriktning, anslagsfördelning och utformning 
av policyfrågor vid högskolan. 
 
 

Per Apelmo  
• Medlem i International Expressive Arts Therapy Association (IEATA). 
• Medlem i den nordiska föreningen Uttryckande Konstterapeuters Förening. 

Christina Axelsson 
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Suppleant i Sveriges Sociologförbunds styrelse. (Vald till vice ordförande i 

januari 2000.) 
• Ledamot i Lärarförslagsgruppen för det humanistiska- samhällsveten-

skapliga utbildningsområdet, Mälardalens Högskola. 
• Suppleant i Institutionsstyrelsen för samhälls- och beteendevetenskap, 

Mälardalens Högskola. 

Mats Börjesson 
• Ingår i Nätverket för Humanistisk Hälsoforskning 
• Forskningssamverkan med Sociologiska Inst. i Örebro, Karlstad och Hälso-

högskolan i Jönköping. 

Mats Ekermo 
• Genom IMAR projektet, ingår i nätverket Reflektera mera. 
• Ingår i socialstyrelsens nationella Nätverk för regionala FoU-miljöer. 
• Ingår i Nordiskt nätverk kunskap och handling. 
• Ingår i Nordiskt nätverk Forskning och praxis i socialt arbete. 
• Medlem i Forum för kunskapsvård och forskningsinformation. 
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Hans Ekholm  
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Suppleant i Institutionsstyrelsen för samhälls- och beteendevetenskap, 

Mälardalens Högskola. 

Rolf Å. Gustafsson 
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Ingår i Nätverket för Humanistisk Hälsoforskning 
• Medlem i Svensk Socialpolitisk Förening.  

Sven E. O. Hort  
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Medlem i Svensk Socialpolitisk Förening. 
• Ledamot i  European Institute for Social Security.  

Bosse Jonsson 
• Ingår i Nordiskt nätverk för folkbildningsforskning, Institutionen för Peda-

gogik och Psykologi vid Linköpings Universitet (Mimer). 

Tola B. Jonsson 
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Medlem i International Migration and Ethnic Relations (IMER).  
• Ledamot i Forskningsetiska kommittén, Mälardalens Högskola. 

Ove Karlsson 
• Ingår i European Network for School Age Child Care (ENSAC). 
• Ingår i Nätverk för utvärderare i Mälardalen (1995 – 1997 i anknytning till 

”TRIADEN-projektet”).  
• Ingår i SCB:s nätverk Utvärderarna. 
• Medlem i The American Evaluation Association (AEA). 
• Medlem i Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF). 
• Ledamot i Redaktionsrådet för utbildning och demokrati, Pedagogiska 

Institutionen vid Örebro Universitet.  

Håkan Karp 
• Medlem i Enheten för de äldres vård och omsorg, en samverkansgrupp 

mellan IVv (Institutionen för Vårdvetenskap) och ISB (Institutionen för 
Samhälls- och Beteendevetenskap) vid Mälardalens Högskola.  

• Medlem i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS). 
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Ane-Marit Moe 
• Medlem i Sveriges sociologförbund och Nordiska sociologförbundet. 
• Medlem i International Migration and Ethnic Relations (IMER).  
• Medlem i Nordic Youth Research (NYRIS).  

Göran Sidebäck 
• Medlem i Sveriges sociologförbund, Nordiska sociologförbundet och 

International Sociological Association (ISA).  
• Ingår i Nordiskt nätverk av arbetslöshetsforskare.  
• Ingår i Forskarnätverk rörande välfärdsforskning, social ojämlikhet och 

social rapportering.  

Roland Svensson 
• Medlem i Sveriges sociologförbund, Nordiska sociologförbundet och Inter-

national Sociological Association (ISA).  
• Medlem i European Society of  Medical Sociology (ESMS). 
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Utbildning 

 
 
Besynnerligt vrång blev människans färd  
i det som vi kallar guds vackra värld.  
Dock kunde vi ock berätta  
och klamra oss fast vid detta:  
att allt som är gudalikt och stort  
och som tänder till eld  
det har människan gjort.  

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul 1957) 
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Kurser och handledning 
Av de fem här upptagna kurserna avslutades tre under 1997, medan två av kurserna 
har inrättats under 1999. Handledning finns i flera former, dels som handledning av 
C- och D-studenter, dels som handledning av forskningsassistenter vid olika 
projekt vid CVF och dels som handledning av doktorander. 
 

 

Uttryckande konstpedagogik, 5, 10 och 20 poäng  
 

Kurs 1995 – 1997 för anställda inom offentlig sektor.  

Mål Inom utbildning och socialt arbete – där frigörande pedagogik an-
vänds – har uttryckande konst som mål att avtäcka och analysera 
skeenden i vardagen för att finna alternativa handlingsmöjligheter.  

Innehåll I fem modaliteter; Bild – bildskapande i olika former och med olika 
material. Dans – kroppens uttryck via dans/rörelse. Musik – ljud- 
och rytmimprovisationer med instrument och inspelad musik. Drama 
– psykodrana, sociogram och frigörande teater. Poesi & myt – skap-
ande av poem och prosa, användning av myt och saga, ger en konk-
ret form att enskilt och i grupp avtäcka och få insikt i bakom-
liggande faktorer till vardagliga, egna och gemensamma händelser. 

Kursansvarig Diplomerad uttryckande konstterapeut, Per Apelmo och Lena 
Bergstén, Svenska. inst. för uttryckande konstterapi. 

 
 

Missbruksforskning – teori och tillämpad metod, 5 p  
 

Kurs i  anknytning till projektet IMAR 1996 – 1997. 

Mål Målet är att ge en orientering i olika teorier om missbruk och att ut-
veckla deltagarnas förmåga till självständigt intervju- och analys-
arbete genom en tillämpning inom drog- och alkoholmissbruksområ-
det.  

Innehåll Kursen genomförs inom ramen för IMAR-projektet, där deltagarna 
beskriver och analyserar problem inom socialtjänstens 
missbruksarbete. Kursen presenterar sociologiska och 
socialpsykologiska teorier om missbruk, modeller för rehabilitering 
samt den kvalitativa forskningsmetodens teori och praktik. 
Deltagarna genomför egna intervjuundersökningar och 
projektarbeten. 

Kursansvarig Ett samarrangemang mellan Mats Ekermo, Håkan Karp, CVF och 
Berit Andersson., Lunds Universitet. 
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Regionala utvecklingsstrategier, 10 poäng  
 

Kurs hösten 1996 och våren 1997. 

Mål Kursen skall ge kännedom om centrala teorier, begrepp och metoder 
utifrån skilda samhällsvetenskapliga discipliner såsom verktyg för 
att förstå omvärldsförändringar i ett regionalt perspektiv.  

Innehåll Kursen ger kunskaper för att öka organisationers, gruppers och 
enskildas handlingsmöjligheter vid samhällsförändring. Det gäller 
såväl kritisk – teoretisk förståelsen som erfarenheter av konkreta 
arbetsmetoder. Den roll skilda organisationer kan ha på regional och 
central nivå belyses, exempelvis den betydelse som arbetsmarkna-
dens parter kommer att ha i framtiden. En annan fråga som tas upp 
är vilka konsekvenser som samhällets tilltagande komplexitet får för 
den demokratiska beslutsstrukturen och medborgarnas möjligheter 
till delaktighet. Viss tonvikt läggs på idéer och metoder med rötter i 
folkbildningstraditionen, ex. forskningscirklar och andra försök till 
lokal resursmobilisering. Även erfarenheter av regionalt utveckl-
ingsarbete redovisas och diskuteras. 

Kursansvarig Bosse Jonsson, CVF i samarbete med Uppsala Universitet och Runö 
Folkhögskola. 

 
 

Förändringsarbete i lokal samverkan, 5 poäng  
 

Inrättad i november 1999. 

Mål Kursdeltagarna skall tillägna sig ett livsvärlds- och omgivnings-
relaterat tänkande i socialt omsorgsarbete, kompetens att samla in 
och analysera data med stöd i kvalitativ metod samt teoretisk och 
praktisk kunskap för att arbeta med socialt förändringsarbete. 

Innehåll Kursen har en teoretisk, metodisk och praktisk del. Den teoretiska 
tar upp participatorisk kunskaps- och kompetensutveckling, kommu-
nikativt och socialpedagogiskt förhållnings- och arbetssätt samt 
samspel mellan olika aktörer i det lokala välfärdssamhället. Metod-
delen består av en introduktion av kvalitativ metod för insamling 
och analya av data samt tillämpning av kvalitativ metod med 
avseende på livshistoriebeskrivning. Den praktiska delen består av 
att lära sig de teoretiska och praktiska grunderna för metoden 
framtidsverkstad. 

Kursansvarig Håkan Karp, CVF  
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Ryssland – Socialt projekt i Leningrads län  
 

Utbildningsperiod 1999 – 2001.   

Samverkande Kommunförbundet Sörmland, CVF i samarbete med Mats Forsberg, 
MAFO Consult AB och Zinaida Bystrova, socialkommittén Lening-
rads länsförvaltning.  

Mål Att stödja utvecklingen inom social sektor i Ryssland genom att ge 
ryska socialarbetare kompetens och inspiration att stärka och ut-
veckla det sociala arbetet i Leningrads län. 

Arbetsform Projektet är indelat i två faser, ett pilotprojekt med 20 deltagare och 
ett huvudprojekt med 140 deltagare. Deltagarna går först en förbe-
redande kurs under en vecka vid institutet Woman and Management 
i St. Petersburg och sedan en två veckors utbildning vid CVF vid 
sidan av studiebesök på olika arbetsplatser i Eskilstuna och alla 
kommuner i Sörmland. Ett slutseminarium hålls i St. Petersburg där 
varje deltagares projektarbete redovisas. Därutöver samlas alla till 
ett två dagars seminarium varje höst för att följa upp projektet, som 
utvärderas processinriktat av CVF.  

Innehåll Vid institutet Woman and Management studeras bl.a. samarbetet 
mellan Ryssland och Sverige i ett historiskt perspektiv, svensk tra-
dition och samhällsstruktur, svensk socialpolitik och dess bakgrund, 
ledarskap, socialt arbete i andra länder, konfliktlösning, människo-
synen inom svensk socialtjänst.  

I Eskilstuna och Sörmland studeras socialförsäkringar, de psykiskt 
funktionsstördas situation, barn i behov av särskilt stöd och stimu-
lans, utvecklingsstörda barns, äldres och handikappades situation, 
genderfrågan, vård av alkohol- och narkotikamissbrukare, familj, 
barn och ungdom med problem och utvärderingskunskap.  

Kursansvarig Mats Forsberg, f.d. socialdirektör, Eskilstuna kommun. 
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Handledning 1997 – 1999  

Vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap examinerades 1997, 27 
studenter, 1998, 46 studenter och 1999, 78 studenter inom institutionens ämnes-
områden sociologi, social omsorg, pedagogik och psykologi. Under perioden har 
totalt 159 C-uppsatser godkänts. Från och med VT 1998 har ISB även examinerat 
D-studenter i pedagogik och fr.o.m. HT 1998 även i sociologi. Till årsskiftet 
1999/2000 har totalt 9 studenter examinerats på D-nivå vid ISB. Utöver forskare 
och lärare anknutna till CVF får studenterna handledning av andra lärare vid 
högskolan och av extra anställd personal. (Siffrorna är inte helt uppdaterade.) 

Flera studenter har fått möjlighet att skriva sina uppsatser inom ramen för olika 
projekt vid CVF. På så sätt får de ofta en första mer praktisk inblick i forskningens 
värld och ibland även möjligheter att pröva om detta kan vara en verksamhet som 
passar dem. För CVF är dessa kontakter av stor betydelse för att rekrytera nya 
forskare till uppdrag och projekt vid CVF. Föreståndaren har ett stort ansvar för att 
deras arbete uppfyller rimliga krav. I nedanstående tabell återfinns fyra C-uppsatser 
och tre D-uppsatser i sociologi, knutna till forskningsprojekt i CVFs regi. (Obs. 
Kolumnerna C-nivå och D-nivå gäller endast handledning tillhandahållen av lärare 
vid MdH som är CVFs medarbetare.)  

 
Handledare C-nivå D-nivå CVF 

rapporter 
Christina Axelsson 4 1  
Mats Börjesson 4 3  
Rolf Å. Gustafsson 7       131  
Sven E. O. Hort  6  3 
Tola Jonsson 15 1  
Ane-Marit Moe 3   
Göran Sidebäck               432

Totalt 39 6 7 
 

                                                 
31 Handledarskapet delas tillsammans med Mats Börjesson. 
32 Handledarskapet har i tre fall delats med Sven E. O. Hort, som slutade i februari 1999. 
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Organisation och 
medarbetare 

Hon har räknat stjärnornas vägar och år  
där de stumt i den ändlösa rymden går.  
Hon sitter vid instrument och bestick  
och själv är hon bara ett ögonblick.  
Själv är hon bara ett bloss i vind,  
ett födsloskri och en fårad kind.  

(Nils Ferlin, Från mitt ekorrhjul, 1957)  
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Organisation 
I det avtal som reglerar CVFs verksamhet och ekonomi anges att en samverkans-
grupp (eller samrådsgrupp) och ett regionalt råd ska inrättas (se kapitlet Avtal). 
Under perioden har även ett organiserat samarbete ägt rum med Eskilstuna kom-
mun (Etiskt Forum) och med Västerås stad (Forskningscirkeln). En förhoppning är 
att alla dessa olika mötesplatser skall bidra till ett en ökad samverkan och en ökad 
förståelse mellan forskare och praktiker när olika frågor kring välfärdens utveck-
ling och fördelning i regionen diskuteras. 

Under 1999 har den nytillträdde föreståndaren Göran Sidebäck haft stöd av en 
ledningsgrupp, som bestått av Mats Ekermo, Ove Karlsson, Christina Axelsson, 
Roland Svensson och Tola Jonsson.  
 

 
 

Samverkansgruppen 
Samrådsgruppen, som består av representanter för de fem finansiärerna och före-
ståndaren, träffas ett par gånger per termin. I gruppen diskuteras CVFs verksamhet, 
men gruppen fungerar även som bollplank för att utveckla en nödvändig strategi- 
och idédebatt kring verksamhetens framtida innehåll.  

Gruppen hade två sammanträden under 1997, lika många under 1998 och fyra 
sammanträden under 1999. Under 1999 har bl.a. diskuterats hur CVF kan vidareut-
veckla samarbetet med olika avnämare i regionen.  

Under året har samverkansgruppen vidare efterfrågat en utvecklingsplan för 
verksamheten vid CVF (se kapitlet Avtal, där utvecklingsplanen redovisas). Ut-
vecklingsplanen lades fram den 10 maj. I den konstateras i stort att CVFs verksam-
het har kommit att ge högskolan en unik och värdefull profil inom välfärdsforsk-
ningen. CVFs ambition att vara ett regionalt dialogorienterat kunskapscentrum har 
bidragit till detta. I utvecklingsplanen konstateras även att en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö med förankring till högskolans grundutbildning har etablerats. Mer 
nyttomässigt betonas bl.a. det regionala samarbetet. I utvecklingsplanen påpekas 
att nya former för samarbete behöver utvecklas, att CVFs externa information 
måste förbättras samt att CVFs kompetens både måste breddas och höjas. 

  

Följande personer ingår/har ingått i samverkansgruppen (bokstavsordning): 

Berglund, Kenneth, 1997 – 1999. 
Epidemiolog, Landstinget Västmanland. 

Hort, Sven. E. O., sekreterare. 1997 – 1998.  
Föreståndare Centrum för Välfärdsforskning, MdH.  

Johnson, Gunnar, 1999 – .  
Näringslivsdirektör, Eskilstuna Kommun. 
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Kilgus, Manfred, 1999 – 1999. 
Chef för utveckling och Internationella frågor, Landstinget Västmanland. 

Kristiansson, Gunnel, ordförande 1999 – . 
Prefekt, Institutionen för vårdvetenskap, MdH.  

Lindström, Åke, 1997 – 1999.  
Utbildningsdirektör, E-a kommun (senare kommundirektör, Flens kom.).  

Morin, Thure, 1997 – .  
Direktör, Sociala nämndernas Stab, Västerås stad. 

Sidebäck, Göran, sekreterare. 1999 – . 
Föreståndare Centrum för Välfärdsforskning, MdH.  

Svensson, Roland, adjungerad, 1999 – . 
Prefekt, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, MdH. 

Svensson, Tomas, 1997 – . 
Utvecklingschef, FoU-enheten, Landstinget Södermanland. 

Sörensen, Stefan, 2000 – . 
Forskare, fil.dr. docent, Forskningsenheten, Landstinget Västmanland. 

Wennhall, Johan, ordförande 1997 – 1998.  
Forskningssekreterare, prorektor, MdH. 

Regionala Välfärdsrådet 
Högskolornas och universitetens tredje uppgift, utöver utbildning och forskning, är 
att främja och utveckla kontakterna med både privat och offentlig sektor. När 
Centrum för Välfärdsforskning (CVF) blev en del av Mälardalens Högskola den 1 
januari 1997 beslöts att ett Regionalt Välfärdsråd skulle inrättas (se kapitlet Avtal).  

Rådet ska vara ett forum, där viktiga aktörer på välfärdsarenan, inom både 
privat och offentlig sektor, kan diskutera välfärdens och välfärdsarbetets utveckling 
i regionen med representanter för forskarsamhället. 

I rådets arbete ska nya och annorlunda arbetssätt och former prövas. Det är 
viktigt att sträva efter en kreativ miljö och att rådet får en sådan utformning att den 
befrämjar lusten hos aktörerna att medverka och agera inom ramen för rådets 
uppgift. En viktig målsättning med dialogen mellan praktiker och forskare i Rådet 
är att den… 

• ska hjälpa CVF att utveckla metoder och kunskaper som uppfyller veten-
skapliga kvalitetskrav och är regionalt användbara.  

• ska ge ledamöterna i rådet nya och konstruktiva infallsvinklar i sitt 
arbete. 

• ska leda till förbättrade former för medborgarna att tillgodogöra sig väl-
färden.  



 Centrum för Välfärdsforskning 

 101

                                                

Mot denna bakgrund är det naturligt att ledamöterna i Rådet är "eldsjälar" från 
olika områden i samhället med ett genuint intresse för välfärdsfrågor. Deras ut-
gångspunkt är inte att försvara det som är utan att se till möjligheten att förnya och 
förbättra välfärden. Rådet träffas ett par gånger per termin. Ett stående ämne vid 
rådets möten är CVFs forskningsprogram och hur det utvecklas.  

Det dröjde drygt ett och ett halvt år innan Rådet höll sitt första sammanträde den 
23 september 1998 på Sundbyholms slott i Eskilstuna. Därefter har rådet hållit 
totalt fem sammanträden33. Vid det första sammanträdet redovisade professor 
Joachim Vogel (SCB och Sociologiska institutionen, Umeå Universitet) aktuell 
forskning kring välfärden i Sverige och Europa samt belyste behovet av regional 
välfärdsforskning. Olika projekt vid CVF har presenterats och diskuterats vid 
rådets möten. Rådet menar att ett projekt som särskilt har uppmärksammats gäller 
en förhoppningsvis fortlöpande studie av välfärdens utveckling i Sörmlands och 
Västmanlands län under ledning av CVFs föreståndare Göran Sidebäck. 
Ledamöterna har i övrigt vid sammanträdena fört principiella diskussioner om 
välfärd och de områden och ämnen som bör bli föremål för forskning. CVFs 
forskningsansökan har t.ex. diskuterats. Nya arbetsformer prövas genom att rådet 
under 1999 har börjat ha sina möten hos de olika ledamöterna i rådet, som därmed 
också får möjlighet att presentera sin verksamhet för varandra. Under våren år 
2000 planeras en komplettering, några ledamöter har t.ex. flyttat från regionen, och 
utvidgning av antalet ledamöter.  

Följande personer ingår/har ingått i rådet (bokstavsordning): 

Cederberg, Eva, Primärkommunal utbildning. 1998 – . 
Barnomsorg och skola, Västerås.  

Forsberg, Mats, 1998 – . Sekreterare i rådet.  
F.d. socialdirektör, ordf. i den tidigare styrelsen för CVF. 

Glaas, Bo, Socialtjänst, länsperspektiv. 1998 – 1999.  
Socialdirektör, Heby.  

Granath, Roberth, Socialförsäkringar. 1998 – . 
Försäkringskassedirektör, Västerås. 

Herbst, Ulrika, Rättsväsende. 1998 –1999.  
Bitr. länspolismästare, Eskilstuna.. 

Hort, Sven. E. O., 1998 – 1998. Ordförande i rådet.  
Docent, föreståndare, CVF, MdH.  

Jernberg, Kristina, Barn- och ungdom. 1998 – . 
Förbundssekreterare i Kvinnojourernas Riksförbund, Nyköping.  

Lantz, Pelle, Fackliga organisationer. 1998 – . 
Landstingsråd, Nyköping (tidigare Ombudsman LO, Eskilstuna.) 

 
33  Möten har hållits den 15/12 1998, 12/3, 25/5, 29/9 och 9/12 1999.  
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Olsson, Göran, Arbetsmarknad. 1998 – .  
Länsarbetsdirektör, Eskilstuna. 

Pettersson, Göran, Föreningar och organisationer. 1998 – 1999.  
VD Röda Korsets Ide’- och utbildningscenter, Mariefred.  

Sidebäck, Göran, 1999 – . Ordförande i rådet.  
Fil. dr, föreståndare, CVF, MdH. 

Sternberg, Irja, Socialtjänst, glesbygd. 1998 – .  
Socialchef, Norberg. 

Tilly, Karin, Jämställdhet. 1998 – .  
Jämställdhetsdirektör, Västerås. 

Ytterberg, Claes-Bertil, Trossamfund. 1998 – . 
Biskop, Västerås stift, Västerås. 

Etiskt Forum 
Etiskt forum (f.d. Etiska rådet) bildades 1994 i Eskilstuna, som därmed var en av 
de första kommunerna i landet med ett Etiskt råd. Målsättningen ”är att medverka 
till att den etiska medvetenheten i den kommunala verksamheten hålls levande och 
förstärks.” Genom skrifter, föreläsningar, seminarier och studiecirklar försöker 
Etiskt forum sprida kunskap, väcka debatt och medvetandegöra etiska perspektiv.  

Våren 1998 påbörjades ett samarbete med Centrum för Välfärdsforskning och 
Mälardalens Högskola kring en seminarieserie – Från Välfärdsstat till Välfärds-
samhälle – som bl.a. berör etiska aspekter kring pågående förändringar i den 
svenska välfärdsmodellen. Den komplexa och genomgripande förändringsproces-
sen aktualiserar en rad frågor av social, politisk, moralisk och etisk karaktär.  

Temat för det första offentliga samtalet (4:e november 1998) var Etik – Poesi – 
Modernitet. Författaren Göran Greider betonade att decentraliseringen av välfärds-
samhället kan leda till att resursstarka grupper gynnas på bekostnad av svaga och 
att välfärd som en social rättighet inte längre är en självklarhet. Kersti Malmsten, 
doktor i vårdetik, som också medverkade i mötet betonade bl.a. behovet av rättvisa 
i vården.  

Det andra offentliga samtalet Från social rättighet till tacksamhet (22:a sept-
ember 1999) tog bl.a. upp frågan om folkhemstankens värdegrund förloras i ett 
ekonomiskt tänkande. Historikerna Henrik Berggren, tillika debattör vid DN, och 
Christer Ericsson, Mälardalens Högskola inledd samtalet.  

Ett tredje planerat samtal kring temat ”Etik och Humanism” har ännu inte 
genomförts.   

De som planerat och organiserat mötena har varit: Mats Önnesjö, Kanslichef, 
Eskilstuna kommun och Sven-Erik Ålund, Områdeschef, Vuxenförvaltningen, 
Eskilstuna kommun samt Håkan Karp, Sven E. O. Hort (under 1998) och Göran 
Sidebäck (under 1999) från CVF.  
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Forskningscirkeln 
Under våren 1999 bedrevs en forskningscirkel i samarbete med Västerås stad för 
att presentera och diskutera CVFs forskningsverksamhet med utvecklare (ca tolv 
personer) i kommunens tre s.k. beställarstaber. Programmet omfattade följande 
teman:  

• Från traditionell psykiatri till samhällspsykiatri med Lars G Persson,  

• Psykoterapins tillämpningsområden med Einar Jakobsson,  

• Hur fattas beslut inom kommunala verksamheter? Exemplet bibliotek 
med Bosse Jonsson,  

• Forskning om utvärdering med Ove Karlsson,  

• Barn i våldets närhet med Inger Ungmark.  

Träffarna fungerade som ett bra forum för reflektion och gav vidgade perspektiv. 
De teman som direkt berörde deltagarnas områden uppfattades som extra intres-
santa. För det fortsatta arbetet föreslogs arbetsseminarier med möjlighet till ömsesi-
digt utbyte mellan praktiker och forskare. Önskemål om att särskilt ta upp forsk-
ningsmetoder framkom.  

Ansvariga för planering och organisering av mötena har varit: Tola Jonsson, 
CVF och Eva Sahlén, Utvecklare, Sociala nämndernas stab, Västerås Stad. 
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CVFs medarbetare  
Förteckningen gäller medarbetare som är eller har varit anställda av CVF. Graden 
av tjänstgöring kan variera mellan forskning organiserad av CVF och undervisning 
vid Mälardalens Högskola. Det kan även vara så att det har förelegat uppehåll i an-
ställningen. För medarbetare som slutat anges första anställningsmånad och år samt 
slutmånad och år. Förteckningarna är uppställda i bokstavsordning. 

Aparicio, Ciro 
Sociologistuderande. Inriktning: Hälsofrågor. 
Anställd forskningsassistent september 1996.  
Tel: 016-15 34 49, e-post: ciro.aparicio@mdh.se  

Axelsson, Christina 
Fil. dr., sociologi. Inriktning: Socialpolitik, välfärd och kön. 
Anställd forskare augusti 1995. 
Universitetslektor ISB, MdH.  
Tel: 016-15 36 12, e-post: christina.axelsson@mdh.se. 

Bihagen, Erik 
Fil. kand., doktorand, soc., Umeå Univ. Inriktn.: Klass, kultur och jämlikhet.  
Anställd forskare januari 1999. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 36 86, e-post: erik.bihagen@mdh.se. 

Blomberg, Helena 
Fil. kand., sociologi. Inriktning: Välfärd och kultur. 
Anställd forskarassistent februari 1999.  
Lärarassistent ISB, MdH.  
Tel: 016-15 36 52, e.post: helena.blomberg@mdh.se. 

Börjesson, Mats 
Fil. dr., sociologi. Inriktning: Sociala institutioner och barns välfärd.  
Anställd forskare hösten 1997. 
Universitetslektor ISB, MdH. 
Tel: 08-508 25 137, e-post: mats.borjesson@sot.stockholm.se. 

Ekermo, Mats 
Socionom, doktorand, soc. arb., Göteb. Univ. Inriktning: Forskning o. praktik.  
Anställd forskare maj 1992. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 34 46, e-post: mats.ekermo@mdh.se. 

Ekholm, Hans  
Fil. mag., sociologi. Inriktning: Välfärd och missbruk.  
Anställd forskare december 1999. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 021-10 31 30, e-post: hans.ekholm@mdh.se. 
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Forsberg, Mats 
F.d. socialdirektör, f.d. ordförande i styrelsen för CVF.  
Anställd på deltid som konsult och medhjälpare åt föreståndaren.  
Tel: 016-13 98 80, e-post: quc165c@tninet.se.  

Gustafsson, Rolf Å.  
Docent, sociologi. Inriktning: Arbetsorganisation och offentlig sektor.  
Anställd forskare juli 1997. 
Universitetslektor ISB, MdH. 
Tel: 08-508 251 34, 070-472 51 34, e-post: rolf.gustavsson@sot.stockholm.se 

Holtter, Irja 
Fil. kand., sociologi. Inriktning: Integration och segregation.  
Anställd forskningsassistent juni 1998. 
Lärarassistent ISB, MdH. 
Tel: 021-10 14 23, e-post: irja.holtter@mdh.se 

Hopstadius, Maria 
Fil. kand., sociologi. Inriktning: Utvärdering av social verksamhet.  
Anställd forskningsassistent maj 1999. 
Lärarassistent ISB, MdH. 
Tel.: 016-15 51 32, e-post: maria.hopstadius@mdh.se 

Johansson, Ann-Britt 
Anställd institutionssekreterare CVF oktober 1996. 
Tel: 016- 15 34 48, e-post: ajo@mdh.se 

Jonsson, Bosse 
Fil. kand., doktorand, ped., Linköpings Univ. Inriktning: Välfärd och kultur.  
Anställd forskare juli 1995. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 34 53, e-post: bo.jonsson@mdh.se 

Jonsson, Tola B. 
Fil. dr., sociologi. Inriktning: Integration och segregation.  
Anställd forskare januari 1998. 
Universitetslektor ISB, MdH. 
Tel: 021-10 16 83, e-post: tola.jonsson@mdh.se 

Karlsson, Ove  
Fil. dr., ped. Inriktning: Utvärdering av pedagogisk och social verksamhet.  
Anställd forskare maj 1992. 
Universitetslektor ISB, MdH. 
Tel: 016-15 34 56, e-post: ove.karlsson@mdh.se 

Karp, Håkan 
Fil. kand., doktorand, soc. arbete, Göteborgs Univ. Inriktn.: Äldres vardagsliv.  
Anställd forskare maj 1992. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 34 52, e-post: hakan.karp@mdh.se 
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Moe, Ane-Marit 
Fil. kand., doktorand, soc., Umeå Univ. Inriktning: Ungdom- och etnicitet.  
Anställd forskare juli 1998. 
Universitetsadjunkt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 51 36, e-post: ane-marit.moe@mdh.se  

Nylund, Katarina  
Fil. dr., sociologi. Inriktning: Integration och segregation 
Anställd forskare januari 1998. 
Universitetslektor ISB, MdH. (tjänstledig) 

Sidebäck, Göran 
Fil. dr., sociologi. Inriktning: Välfärd och arbetsmarknad.  
Anställd föreståndare och forskningsledare februari 1999. 
Universitetslektor ISB, MdH. 
Tel: 016-15 34 55, e-post: goran.sideback@mdh.se 

Svensson, Roland 
Docent, sociologi. Inriktning: Medicinsk sociologi, arbetsorganisation.  
Anställd forskare 1994. 
Universitetslektor, prefekt ISB, MdH. 
Tel: 016-15 37 37, e-post: roland.svensson@mdh.se 

Sundbom, Lars  
Fil.lic., sociologi. Inriktning: Välfärd och arbetsmarknad, systemutveckling.  
Anställd forskare: Februari 2000- .  
Tel: 023-603 69, e-post: lasse@samu.se  

Unell, Elisabeth 
Fil. kand., sociologi. Inriktning: Arbetsmarknad och myndighetssamverkan.  
Anställd forskningsassistent juni 1997. 
Lärarassistent, ISB, MdH. 
Tel: 016-15 36 52, e-post: elisabeth.unell@mdh.se 

Ungmark, Inger 
Fil. dr., pedagogik. Inriktning: Barn och våld i familjen.  
Anställd forskare 1996. 
Tel: 08-85 39 50, e-post: inger.ungmark@mdh.se 

Vuorinen, Mats 
Fil. kand., soc. Inriktning: Modernitet samt barn- och ungdomars socialisation. 
Anställd forskningsassistent oktober 1999. 
Lärarassistent, ISB, MdH. 
Tel: 016-15 36 52, e-post: mats.vuorinen@mdh.se  
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Tidigare medarbetare  
Andersson, Kjell 

Anställd forskare januari 1996 – december 1997. 

Antman¸ Peter  
Fil. kand., sociologi. Anställd forskningsassistent, augusti 1997 – april 1998.  

Apelmo, Per  
Socion., doktorand, socialt arb., Göteb. Univ. Anst. forsk. maj 1992 – jan. 
1998. 

Befve, Ninni 
Socionom. Anställd forskningassistent oktober 1998 – februari 1999.  

Carlberg, Monica  
Fil. mag., sociologi. Anställd forskningsassistent juni – november 1997.  

Hoffstedt, Anna  
Fil. kand., sociologi. Anställd forskningsassistent juni 1997 – december 1999 

Hort, Sven E. O.  
Docent. soc. Anställd förest. och forskningsledare CVF mars 1997 – jan. 1999. 

Juhlin Svensson, Ann-Christine  
Fil. dr. pedagogik. Anställd forskare januari – december 1998. 

Lieberg, Mats  
Docent. Anställd forskare december 1996 – juli 1999.  

Lundkvist, Anna  
Fil. kand., sociologi. Anställd forskningsassistent oktober 1999 – januari 2000.  

Ozolins, Andrejs  
Universitetsadjunkt i socialpsykologi. Anställd forskare jan. – dec. 1998. 

Roos, Hans-Edvard  
Fil.dr., soc. Anst. förest. och forskningsledare CVF 1993 – mars 1997, 1998.  

Söderberg, Inger 
Fil. mag., sociologi. Anställd forskningsass. juni 1998 – dec. 1999 (periodvis). 

Vestman, Cecilia  
Fil. kand. statsvetenskap. Anställd forskningsassistent juni – juli 1997.  

Wahl, Thomas 
Fil. mag., sociologi. Anställd forskningsassistent januari 1998 – dec. 1999.   

Widegren, Nina  
Anställd forskningsassistent juli 1997 och juli 1998.  

Wreder, Malin  
Fil. mag., sociologi. Anställd forskningsassistent augusti 1997 –  augusti 1998. 
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Gästforskare 
Utanför Mälardalens Högskola har CVF upprättat samverkan med forskare vid ett 
antal universitet och forskarinstitut både i Sverige och utomlands exempelvis 
King´s Fund Policy Institute (London), Karolinska Institutet, Lunds Universitet, 
Umeå Universitet, universitetet i Bergen samt Institutt for samfunnsforskning i 
Oslo, Tammerfors Universitet, University of California i Berkeley, Osaka Interna-
tional University for Women, Moriguchi-shi, Osaka, (Japan) samt University of 
Colorado. Nedan redogörs för vilka forskare som har gästat CVF. 

Feng, Mei 
Taipei National University, Taiwan. 
Gästade CVF under 1998. 

Hashimoto, Yoshiro  
”Associate” professor, Osaka International University for Woman, Japan. 
Gästade CVF under mars 1997 under 1998 och aug. 1999 t.o.m. feb. 2000. 

Ioka, Ben 
Professor, Doshisha University, Kyoto.  
Gästade CVF under 1999. 

Judge, Ken 
Kings Fund´s Policy Institute, London. 
Gästade CVF under mars 1997. 

Kinugasa, Kazushige,  
Doktorand, Doshisha University, Japan. 
Gästade CVF under mars 1999.  

Schwandt, Thomas  
Indiana University, USA. 
Gästade CVF under 1998. 

Takeda, Hiroshi 
Professor, Osaka Prefecture University, Japan. 
Gästade CVF under mars 1999. 

Rogers, Natalie  
The Person Centered Expressive Therapy Institute, Santa Rosa. 
Gästade CVF under september 1997. 

Watanabe, Haruko  
Doktorand, Osaka Prefecture University, Japan. 
Gästade CVF under mars 1999. 

Whitehead, Margreth 
Kings Fund´s Policy Institute, London. 
Gästade CVF under mars 1997. 

Young Bum, Kim   
Yonsei University, Seoul, Korea.  
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Gästade CVF under perioden september – december 1997. 

Zhongming, Ge  
Shandong University, Kina. 
Gästade CVF under perioden mars 1997 till mars 1998. 
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Budget 

Tuppen värper helt säkert han. 
– Silvermynt ska vi trava! 
Allt blir bra för en liten man 
bara han lärt att stava. 
Brist och längtan går världen kring,  
Pigan drömmer om fagra ting. 
Allt blir bra för en liten man 
bara han lärt att stava.  

(Nils Ferlin, ur dikten ”Barnet travar – ”,  
Goggles, 1938) 
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Pengar, projekt och statistik 
CVF har fått 1,6 miljoner kr per år från Eskilstuna kommun, Västerås stad, Lands-
tinget Västmanland och Landstinget Södermanland (se kapitlet Avtal). Samma be-
lopp ska även att betalas ut åren 2000 – 2002. Efter avdrag för högskolemoms (ca 8 
procent), avgift till Mälardalens Högskola (MdH) och Institutionen för Samhälls- 
och Beteendevetenskap (ISB) återstår drygt 1 miljon kr för CVF. Avgiften till 
MdH och ISB gäller bl.a. kostnader för lokaler, datorer, bibliotek och annan 
infrastruktur, som CVF har nytta av. CVF har även erhållit forskningsmedel från 
MdH: 500 000 kr 1997, 1 050 000 kr 1998 och 1 250 000 kr 1999: sammanlagt 2,8 
miljoner kr.  

Det är inte möjligt att ange exakt hur mycket av CVFs projektmedel som går till 
MdH och ISB. Men det går att göra en grov skattning. Dels från de enskilda pro-
jektanslagen, som ej redovisas här, och dels från lönekostnaderna. Enligt den be-
räkningsmall som används vid högskolan går ca 37 procent (med viss variation 
över tid) av lönesumman inklusive sociala avgifter till MdH och ISB. Det innebär 
att MdH och ISB har fått ca 4 – 4,8 miljoner kronor från CVF under 1997 – 1999. 

Intäkter och utgifter 1997 – 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av 1999 års medel har ca en miljon kronor överförts till år 2000 för att disponeras 
inom projektet Välfärd i regionen, dels till personalkostnader och dels till inköp av 
data för att börja bygga upp den regionala välfärdsdatabasen. De centrala data-
materialen beskrivs i kapitlet Framtid under avsnittet Projekt Datakällan (Välfärd i 
regionen).  
 

Intäkter     1997     1998     1999 

IB/Eget kapital       207          370          564     
Årets Inkomster    5 671       3 787       3 278     
Förskott -     660    -     517    -  1 281     
Summa Intäkter    5 218       3 639       2 561     

Kostnader    
Gemensamma ändamål       492          300          329     
Lönekostnad anställda    3 474       2 715       1 795     
Konsulter         61              4            37     
Lokalkostnad       241          102            49     
Driftskostnader       721          296          397     
Avskrivningar           2            17            28     
Inst gem kostn.       229          208          125     
Summa Kostnader    5 220       3 642       2 759     
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Projektanslag fördelat på år och projektledare 

Det har varit svårt att få fram exakta uppgifter om anslagsbelopp och anslagsperio-
der för alla projekt i verksamhetsberättelsen. I de få fall medlen har förvaltas av 
andra än CVF har beloppen inte medräknats. Tretton projekt som avslutats under 
perioden 1997 – 1999 hade påbörjats under 1996 för ett belopp av ca 4,9 miljoner 
kr. Åtta projekt som avslutas under år 2000 eller senare beräknas kosta ca 2,2 mil-
joner kr. I tabellen ingår ej pengar från basanslaget. De projekt som ej förvaltas av 
CVF är: Edenhammar (projekt C2), Karp (projekt C7) och Karp och Henning 
(projekt D9).  

Projektanslag i miljoner kr (mkr) under olika år 
 
 
 
 

Projektledare, antal projekt och anslagssumma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-1996 1997 1998 1999 2000 - Summa 
4,9 mkr 3,2 mkr 4,1 mkr 3,7 mkr 2,2 mkr 18 mkr 

 

Projektledare Antal projekt Summa anslag Projektnummer 
Apelmo, Per 1 ?? Kr D1 

Axelsson, Christina 3 2,2 mkr B1-B2, D2 

Börjesson, Mats 1 0,2 mkr C1 

Edenhammar, Karin 1 ?? kr C2 

Ekermo, Mats 2 0,8 mkr D3-D4 

Gustafsson, Rolf Å 1 1,3 mkr A1 

Henning, Cecilia 1 3,8 mkr D9 

Hort, Sven E.O. 5,5 2,3 mkr B5, B3-B4, C3-C4, C10 

Jonsson, Bosse 3 0,5 mkr A2-A3, B6 

Jonsson, Tola 1 0,4 mkr B7 

Karlsson, Ove 9 3,1 mkr A4, B8-B11, D5-D8 

Karp, Håkan 3 1,1 mkr C6, C7-C8 

Lieberg, Mats 1 1,0 mkr C9 

Roos, Hans-Edvard 1 1,7 mkr C5 

Sidebäck, Göran 4,5 1,9 mkr B13, B14-B12, C10 

Svensson, Roland 2 över 2 mkr D10-D11 

Ungmark, Inger 1 0,3 mkr C11 

 41 22,4 mkr  
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Skrifter 

 
 
Söka efter levande ord 
– ack möda! 
Döda, bara döda ord 
bär jag i mitt hjärtas jord. 
Leta efter levande ord 
– ack möda! 

(Nils Ferlin, ur dikten ”På källaren 
Fimmelstången ”, Från mitt ekorrhjul, 1957) 
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A. Skriftserier och andra trycksaker vid CVF 
Rapporterna vid CVF publiceras på flera olika sätt, dels i en av de tre skriftserierna 
(A–C), dels utanför skriftserierna (som inplastade stenciler, den s.k. bindomatic-
serien eller som arbetsunderlag i stencilform) och dels i form av särtryck (svenska 
eller engelska) baserade på publicering i tidskrifter eller böcker på annat håll. Ut-
över dessa trycksaker från CVF finns även en förteckning av andra skrifter (böcker, 
tidskriftsartiklar, arbetsunderlag och rapporter), som olika CVF-medarbetare har 
publicerade på annat håll, i slutet av detta kapitel.  

CVF har en redaktionskommitté som kritiskt granskar de skrifter som forskarna 
producerar innan de går till tryck. Redaktionskommittén består sedan 1999 av fil. 
dr. Christina Axelsson, fil. dr. Tola Jonsson, fil. dr. Ove Karlsson och fil. dr Göran 
Sidebäck. Tidigare utgjordes kommittén av docent Sven E. O. Hort, docent Roland 
Svensson och fil. dr. Christina Axelsson, som efterträdde docent Rolf Å Gustafsson 
vid årsskiftet 1998/99, som i sin tur efterträdde fil.dr. Hans-Edvard Roos vid års-
skiftet 1997/98.  

Informationsbladet CVF-Nytt  

Under senvåren 1999 publicerades första numret av CVF-Nytt – ett 4-sidigt 
informationsblad blad i A4-format – som på ett populärt sätt ska sprida information 
om CVF och dess verksamhet i regionen. CVF-Nytt trycks i en upplaga på ca 700 – 
800 exemplar. Föreståndaren ansvarar för att bladet kommer ut minst 2 gånger per 
termin. Tre nummer har kommit ut under 1999 och ett hitintills under år 2000.  

CVF-Nytt, Nr 1, maj 1999. Temat för det första numret handlar om regional 
verksamhet, utvärdering och regional välfärdsforskning. I nio korta notiser 
redovisas projekt inom det aktuella temat.  

CVF-Nytt, Nr 2, september 1999. Temat för detta nummer är CVFs kontakter med 
regionen och med Japan. Kontakterna med regionen sker via Samråds-
gruppen, Regionala Välfärdsrådet, Etiskt Forum (Eskilstuna) och Forsk-
ningscirkeln för stabspersonal i Västerås. Ett par japanska gästforskare 
som studerar äldrefrågor presenteras.  

CVF-Nytt, Nr 3, november 1999. Temat är ”Bokstavsbarn i problembarnets år-
hundrade…”. Dessutom presenteras ”Vårdens arbetsmiljö under förändra-
de villkor” och Populärvetenskapens dag. (Se projekt A1 och C1).  

CVF-Nytt, Nr 4, februari 2000. Huvudtemat handlar om Rysslandsprojektet. I ett 
inslag beskrivs utbildningen av ryska socialarbetare och i ett annat inslag 
redogörs för uppläggningen av en utvärdering av ryska projekt. I en notis 
omtalas CVFs samarbete med olika regionala aktörer. (Se projekt B11 i 
kapitlet Forskning och kursen ”Ryssland – Socialt projekt i Leningrads 
Län i kapitlet Utbildning).  
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Publicering på nätet  

Ett annat nytt inslag i verksamheten är att både CVF-Nytt och de olika rapporterna 
successivt kommer att göras tillgängliga via internet i form av s.k. läs- och ned-
laddningsbara pdf-filer. Samtliga nummer av CVF-Nytt kan t.ex. redan läsas och 
laddas ned från vår hemsida. Även forskningsinformationen på nätet kommer att 
aktualiseras med uppgifter från denna skrift.  

Skriftserie A, Forskningsrapporter  

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

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

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

Skriftserie B, Arbetsrapporter 

Nr 1, 1994 Ekman, Birgitta. Barns villkor. En sektorsövergripande fördjup-
ningsstudie på kommunnivå. Mars 1994.  

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

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

Nr 4, 1998 Vestman, Cecilia. Politikerstyre eller tjänstemannavälde? En fall-
studie av beställar-utförandemodellen och sjukhusfusionen i Söder-
manlands läns landsting. April 1998. 

Nr 5, 1998 Ekermo, Mats. Kunskapsutveckling i socialt arbete. Ett samarbets-
projekt 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. 

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

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

Nr 11, 1999 Unell, Elisabeth. Datorprat. Utbildning i talstyrd dator – en utvärde-
ring. Mars 1999. 

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

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

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

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

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

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

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

Nr 19, 1999 Lieberg, Mats, Forsberg, Mats och McDonald, Sine. Youth housing 
and exclusion in Sweden. Final report. December 1999.  
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Skriftserie C, Övriga rapporter 

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

Nr 2, 1995 Karp, Håkan. Some contributions to the debate of the welfare state. 
Paper presented at the 4th international Conference for comparative 
studies on social welfare at The Welfare Research Centre, 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 långtids-
sjukskrivning – handläggningsrutiner och ärendehantering. Feb-
ruari. 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. 

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

Rapporter utanför skriftserierna 
Börjesson, M. och Wahl, T. (1998): Med skolan som referens: Om elever i behov 

av särskilt stöd på gymnasiet. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Carlberg, M. (1997): Utvärdering av en decentraliserad administration av ”Dag-
marmedel” i Västmanland. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Flising, B. och Karlsson, O. (2000): Utvärdering av fritidsverksamhet för 10-12 
åringar. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Rapporten skall även 
utges vid Göteborg: Ped. Inst. Göteb. Univ. Rapporten publiceras sept. 2000.) 

Henning, C. och Karp, H. (1996): Lokala strategier i en bostadsankuten omsorg för 
äldres välfärd. En studie i en tätorts- och en landsbygdsmiljö i Eskilstuna 
kommun. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Även på engelska.) 

Hoffstedt, A. (1997): Den lokala kampen mot nedläggningen av Volvo Aero i 
Arboga – speglat genom lokalpressen. C-uppsats i sociologi våren 1997. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning.  

Holtter, I. (1999): Integrering genom förening. En studie av sex invandrarföre-
ningar i Västerås. D-uppsats i sociologi hösten 1999. Eskilstuna: CVF. 
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Jonsson, B. (1998): Det finns bruk för alla som ett socialt förebyggande arbetssätt 
– möjligheter och hinder. En utredning på uppdrag av Socialstyrelsen. Eskil-
stuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Karlsson, O. (1996): Petrus. Program för uppföljning och utvärdering av barn-
omsorg i Västmanland. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Även 
utgiven av Västmanlands kommunförbund och Länsstyrelsen, Västmanland.) 

Karlsson, O. och Juhlin-Svensson, A-C. (1999): Utvärdering av IT-projekt i 
Kristianstad län. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Karlsson, O. och Kullberg, C. (1998): Slutrapport och granskning av ”Triaden-
projektet”. En samverkan kring utvärdering i Eskilstuna kommun, Västerås 
stad och Örebro kommun. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Även 
utgiven av Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro Universitet.) 

Karp, H. (1997): Tredje livet – integrerad segregation. En studie i fem kommuner 
kring äldres strategier i det lokala välfärdssamhället. Slutrapport. E-a: CVF. 

Lieberg, M. (1997): Youth housing in Sweden, A descriptive overview based on 
litterature review. Rapport 1. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Lieberg, M. (1997): On probation from home, Young peoples housing preferences 
in Sweden, Results from the quantitative survey. Rapport 2. Eskilstuna: CVF. 

Lieberg, M. (1998): Bostäder och boende bland unga socialbidragstagare – en 
kvalitativ studie. Rapport 3. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Lieberg, M., Forsberg, M. och McDonald, S. (1999): Youth housing and exclusion 
in Sweden, Final report. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Svensson, R. (1997): Handbok för lärande granskning. Eskilstuna: Centrum för 
Välfärdsforskning. (Även utgiven av Västmanlands kommunförbund.) 

Unell, E. (1997): Samverkan med kvinnor i fokus. Förstudie inför FYRSAM – ett 
intensifierat samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, social-
förvaltningen och hälso- och sjukvården i Katrineholm. Eskilstuna: CVF. 

Svenska särtryck från CVF, gröna serien 
I denna förteckning av särtryck anges även var texten ursprungligen har 
publicerats.  

Nr 1 Karlsson, Ove. ”Utvärderingens värdemässiga diskurs.”, Tidskrift för Di-
daktik och Utbildningspolitik. Uppsala Universitet. Vol. 5, nr 1, sid. 83-
108, 1996.  

Nr 2 Jonsson, Bosse. ”Det finns bruk för alla som socialt arbete.”, ur Finns det 
bruk för alla? En satsning på framtidens arbetsmarknad i södra Skara-
borg. Forskargruppen vid Forskningsstation Mösseberg, Falköping. Nr 1, 
sid. 45-52, 1996.  



Centrum för Välfärdsforskning 

 122 

Nr 3 Jonsson, Bosse. ”Folkbildning och bibliotek. Uppfattningar hos folkbiblio-
tekets lokala aktörer.”, Bergstedt, B. och Larsson, S. (red.), Om folkbild-
ningens innebörder. Nio försök att fånga en företeelse. Linköping: Mimer. 
Sid. 153-165, 1995. 

Nr 4 Jonsson, Bosse. ”Folkbibliotek i förändring. Lokal aktörers föreställningar 
om folkbibliotekets funktion och uppgifter. Kommentar till en pågående 
förstudie.”, Kajberg, L. och Thorhauge, J. (red.), Folkbiblioteket i kritisk 
belysning. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole. Sid. 90-94, 1994.  

Nr 5 Gustafsson, Rolf Å. ”Vad bör kommunerna göra? Om välfärdspolitikens 
yttre och inre legitimitet.”, Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 3, nr 4, sid. 
256-270, 1996. 

Nr 6 Ekermo, Mats. ”IMAR, Interaktiv modell för analys och reflektion.”, 
Marthinsen, E. och Ekberg, K. (red.), Nordisk symposium om forskning i 
socialt arbeid. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. Sid. 117-131, 
1997. 

Nr 7 Hort, Sven E. O. ”Perry Andersson – i Sverige, om Sverige, på svenska av 
svenskar. En bibliografisk (och historie- sociologisk) anteckning.”, Makt 
och Moral. Linköpings Universitet, avd. för historia. Sid. 221-242, 1998.  

Nr 8 Gustafsson, Rolf Å. ”Närande eller tärande välfärd? Arbetskraftsproduk-
tionens dolda historia.”, Häften för kritiska studier. Nr 2, sid. 15-30, 1998.  

Nr 9 Karlsson, Ove. ”Från utvärdering till kvalitetssäkring. En kritisk gransk-
ning av utvecklingen inom utvärderingsfältet.”, SoS-rapport, 1997:23, 
Röster om den svenska barnomsorgen. Sid. 113-128.   

Nr 10 Karlsson, Ove. ”Utvärdering och offentlig styrning.”, Kultur Politisk Tids-
skrift. Nr 2, sid. 85-104, 1995. 

Nr 11 Karlsson, Ove. "Mot intressentinriktad utvärdering.", Spov – studier av 
den pedagogiska väven. 18/19 – 55, sid. 50-57. 

Nr 12 Jonsson, Bosse. ”Folkbiblioteket i tiden. Lokala beslutsfattares synsätt på 
folkbiblioteket.”, Svensk Biblioteksforskning. Nr 2,  sid. 13-25, 1998. 

Nr 13 Gustafsson, Rolf Å. och Pettersson, Inga-Lill. ”En empirisk jämförelse 
mellan landsting med olika styrmodeller.”, SOU 1999:66, De nya styr-
systemen inom hälso- och sjukvården – vad händer med ekonomi, arbets-
miljö och demokrati? Sid. 129-142. 

Nr 14 Gustafsson Rolf Å. ”Den nya ekonomistyrningen och arbetsmiljön.”, SOU 
1999:66, De nya styrsystemen inom hälso- och sjukvården – vad händer 
med ekonomi, arbetsmiljö och demokrati? Bilaga 1, sid. 53-84. 

Nr 15 Gustafsson Rolf Å. och Johansson, Helena. ”Sju år med ekonomer i sjuk-
vården - vad kan vi göra?”, Sociologisk Forskn. Nr 1, sid. 155-165, 1999. 
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English reprints from welfare research center, yellow serie 

I denna förteckning av särtryck anges även var texten ursprungligen har 
publicerats.  

Nr 1 Karlsson, Ove. ”A Criticat Dialouge in Evaluation. How Can the Interac-
tion between Evaluation and Politics be Tackled?”, Evaluation. SAGE 
Publications, London and Thousand Oaks and New Delhi. Vol. 2, (4), 
pages 405 – 416, 1996. 

Nr 2 Karlsson, Ove. ”Socratic Dialouge in the Swedish Political Context.”, 
Thomas, A. Schwandt (ed.), Scandinavian Perspectives on the Evaluator´s 
Role in Informing Social Policy, New Directions för Evaluation. Jossey-
Brass Publishers. No 77,  pages 21-38. Spring 1998. 

Nr 3 Hort, Sven E. O. ”Sweden: Towards a 21st Century, Post-Modern People's 
Home?”, Follesdal, P. and Koslowski (eds.), Restructuring the Welfare 
State, Theory and Reform of Social Policy. Springer. Pages 322-366. 

Nr 4 Hort, Sven E. O. ”Advancing for Children in the Advanced Welfare State: 
Current Problems and Prospects in Sweden.”, Cordina, A. C. and Sheldon, 
D. (eds., Biddles Ltd, Guildfors and King´s Lynn, Great Britain.) Pages 
284-306, 1997.  

Nr 5 Hort, Sven E. O. ”Health Care, European Co-report.”, European Institute 
for Social Security, American and European Perspectives on Social Secu-
rity. Academic Publishing Company, Leuven, Belgium. Pag. 33-65, 1996.  

Nr 6 Hort, Sven E. O. ”Toward a Deresidualization of Swedish Child, Welfare 
Policy and Practice?”, Gilbert, N. (ed.), Combatting Child Abuse, Interna-
tional Perspectives and Trends. Oxford Univ. Press. Pages 105-124, 1997. 

Nr 7 Hort, Sven E. O. ”Sweden”, N. S. Mayadas, T. D. Watts and D. Elliott 
(eds.), International handbook on Social work, theory and practice. 
Greenwood Press, Westport, Connecticut, London. Pages 144-160. 

Nr 8 Diderichsen, Finn., Gustafsson Rolf Å. and Whitehead, Margaret. ”Why is 
Sweden rethinking its NHS style reforms?”, The BMJ, 11 October. Vol. 
315, pages 935-939, 1997. 

Nr 9 Svensson, Roland. ”The interplay between doctors and nurses – a negotia-
ted order perspective.”, Sociology of Health & Illness. Vol. 18, no 3, pages 
379-398, 1996. 

Nr 10 Hort, Sven E. O. and McMurphy, Suzanne. ”Sweden”, International 
Handbook on Social Work Theory and Practice (eds.), Greenwood Press, 
Westport, Connecticut, London. Pages 144-160, 1997. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 124 

Arbetsunderlag 
Anbäcken, E-M. och Karp, H. (1999): Older people in a pluralistiv and dynamic 

welfare society. A framework for comparative study of the situation of older 
people in Japan and Sweden. Stencil. Eskilstuna: Mälardalens Högskola. 
Centrum för Välfärdsforskning.  

Axelsson, C. (1996): Ensamstående mödrar med långvarigt bidragsberoende i 
Eskilstuna kommun. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Axelsson, C. (1997): Myndighetssamverkan i Gaia-projektet. Stencil. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning 

Ekermo, M. Vad är tillkomsten av lokala FoU-enheter ett svar på? Avhandlings-
plan. Uppsats presenterat på CVF-seminarium december 1998. 

Ekholm, H. Jonsson T. och Sidebäck, G. (1999): Klienter vid Vårnäs behandlings-
hem (preliminär beskrivning). Kommunnivå: Nyköping, Katrineholm, Eskil-
stuna och Strängnäs 1 jan 1998–30 juni 1999. Arbetsstencil, september 1999.  

Hashimoto, Y., Kazushige, K., Yoshihara, M. och Shimizu, Y. (1995): A Compara-
tive Study in Hirakata City, Japan and Eskilstuna, Sweden. Seminar Papers 
No. 2 April 1995. Eskilstuna: Welfare Research Center. 

Karp, H. (1996): Flyttning som strategi under äldrelivet. En delrapport. Stencil. 
Eskilstuna: Mälardalens Högskola. Centrum för Välfärdsforskning.  

Karp, H. och Pettersson, S. (1996): Från fattigvård till systemvälfärd. Det lokala 
välfärdssamhällets framväxt i Fagersta, Mariefred/ Strängnäs, Oxelösund, 
Vingåker och Viksäng/Västerås. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärds-
forskning 

Karp, H. (1997): Tredje livet – integrerad segregation. En studie i fem kommuner 
kring äldres strategier i det lokala välfärdssamhället. Stencil. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. 

Karp, H. (1998): Äldreomsorg och Välfärdsforskning i Japan. En Reserapport och 
Förstudie om Samarbete. Stencil. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Karp, H. (1998): Tredje livet – välfärdspolitik och äldres välfärd. En studie om 
äldre i ett politiskt ekonomiskt sammanhang under 1900-talet i Sverige. Sten-
cil/utkast. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Svensson, R. (1998): Rapport från Japanresan i november 1998. Stencil. Eskils-
tuna: Centrum för Välfärdsforskning. 

Ålund, S-E. (1998): Rapport från besök i Japan november 1998. Stencil. Eskils-
tuna: Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. 
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B. Skrifter publicerade på annat håll 
Nedan anges de böcker, tidskriftsartiklar, arbetsunderlag och rapporter som olika 
CVF-medarbetare har publicerat på annat håll. Sannolikt finns det vissa luckor i 
sammanställningen. Skrifterna har inte alltid samband med CVFs verksamhet.  

Böcker 
Antman, P. (1996): Barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige-Sverigedelen. 

Stockholm: Socialdepartementet. Fakta/kunskap, nr 5, 1996. 

Börjesson, M. (1997): ”Psykiatrins förändringar. En vårdares berättelse.”, Eriksson 
B. E. och Varsel, R. (red.), Hur ska själen läkas? Förändringar inom den 
psykiatriska vården. Stockholm: Natur & kultur. 

Börjesson, M. (1997): Om skolbarns olikheter: Diskurser kring ”särskilda behov”, 
i skolan – med historiska jämförelsepunkter. Stockholm: Skolverket 

Börjesson, M. (1998): ”Entusiasmens flor och erfarenhetens vadmal: Om ett psyki-
atriskt gruppboende i ord och handling.”, Sjöström, S. (red.), Nya kulturer i 
psykiatrin. Stockholm. 

Börjesson, M. (1999): ”Det rättspsykiatriska centralarkivet i historisk belysning.”, 
Lidberg, L. (red), Rätt och psykiatri. (Ny upplaga utkommer 1999 utgiven av 
studentlitteratur.) 

Gustafsson, R. Å. och Antman, P. (1996): ”Välfärd på entreprenad.”, Palme, J. och 
Wennemo, I., Generell välfärd hot och möjligheter. Stockholm: Socialde-
partementet Välfärdsprojektet. Fakta/kunskap, nr 3. 1996. 

Gustafsson, R. Å. och Szebehely, M. (1996): ”Äldreomsorgens förändringar och 
kvinnors hälsa.”, i Diderichsen, M. m. fl., Kön och ohälsa – en antologi om 
könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Gustafsson, R. Å. (2000): Välfärdstjänstearbetet – dragkampen mellan offentligt 
och privat i ett historie- sociologiskt perspektiv. Göteborg: Daidalos. (Under 
tryck.) 

Jonsson, B. (1996): ”Det finns bruk för alla som socialt arbete.”, Finns det bruk för 
alla? En satsning på framtidens arbetsmarknad i södra Skaraborg. Forskar-
gruppen vid Forskningsstation Mösseberg, Falköping. Nr 1, sid. 45-52. 
(Även utgiven som CVF Särtryck, gröna serien, nr 2.) 

Jonsson, T. (1997): Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan hand-
läggare och invandrarklienter. Studier av ett försäkringskassekontor. Upp-
sala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
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Karlsson, O. (1999): Utvärdering – mer än metod. Tankar och synsätt i utvärde-
ringsforskning. Stockh.: Svenska kommunförbundet. Skriftserie Àjour, nr 3. 

Korpi, T. och Sidebäck, G. (1998): ”Structures of Misfortune: Organizational Cha-
racteristics and the Risk of Unemployment.”, Korpi, T., The Unemployment 
Process. Studies of Search, Selection, and Social Mobility in the Labor 
Market, Department of Sociology. Stockholm University. Doktorsavhandling. 

Moe, A-M. (1998): ”Att berätta, bearbeta och överskrida gränser. Identitetsarbete 
bland bosniska ungdomar i Sverige.”, Ålund, A. (red), Mot ett normalt liv. 
Bosniska flyktingar i Norden. Nordiska ministerrådet. 

Nylund, K. (1996): ”Planeringens etiska och epistemologiska kris.”, Olsson, 
Chimärerna, porträtt från en forskarutbildning. Nordiska institutet för sam-
hällsplanering. 

Sidebäck, G. och Stenberg, S-Å. (1997): ”Longitudinell studie av arbetssökande 
(LSA).”, Volym 1: Kodbok för 1992 års undersökning (267 sidor) och 
”Longitudinell studie av arbetssökande (LSA).” Volym 2: Kodbok för 1993 
års undersökning (188 sidor). I dessa böcker redovisas variabler och olika 
sammanfattande mått liksom enkäterna och insamlingsarbetet. Böckerna har 
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Historia 

Och vilka frågor är inte dumma? 
– Du gamla gumma med blick så klar: 
Vad gav dig livet i dessa krumma 
förvärkta fingrar att hålla kvar? 
Du skrattar, plirar och tiger still. 
Ack, bortom vårblom och fågeldrill 
står alla svar lika ödsligt stumma 
som blinda ljus kring en död pupill. 

(Nils Ferlin, ur dikten ”En ollonborr är 
varenda fråga”, Kejsarens papegoja, 1951) 
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Inledning34

I historiken tar vi upp CVFs framväxt från slutet av 1980-talet, därefter behandlas 
verksamheten under 1992–1996 (verksamhetsidé, organisation och personal, nät-
verk, ekonomi, programområden och projekt). Därpå kommer en sammanfattning 
av två utvärderingar av CVF som gjordes hösten 1995 följt av utvecklingsarbetet 
under 1996. Historiken avslutas med integrationsplanerna för att skapa ett Centrum 
för Välfärdsforskning inom Mälardalens Högskola. 

CVFs framväxt från slutet av 1980-talet 

Kontexten 

Framväxten av CVF bör förstås mot bakgrund av en viss samhällelig kontext. Ur 
denna påvisas behovet av regional forskningsverksamhet bl.a. genom några driftiga 
personers agerande.  

1980-talet var ett optimismens årtionde innan den ekonomiska krisen med dess 
besparingar och åtstramningar slog till med full kraft (eller om man vill uttrycka 
det annorlunda, innan den ekonomiska diskursen kom att dominera den offentliga 
debatten). Man kan tala om 1980-talet i termer av en socialtjänst med gott självför-
troende som i socialtjänstlagen hade fått ett samhällsplaneringsansvar. Man kan 
tala om en utveckling i termer av kunskapssamhällets framväxt och en ökande 
tilltro till forskningens förmåga och möjligheter att medverka i planeringen av 
motarbetande av sociala problem. Det sociala arbetet utgjorde med andra ord en av 
grundstommarna i välfärdsmodellen.  

Socialt arbete fick i slutet av 1970-talet forskningsstatus och professurer inrätta-
des. Forskningen utvecklades och drevs på sina håll fram med visionen om ett nära 
samspel mellan forskning och praktik. 1970 och 1980-talet var något av en väl-
färdsprofessionernas epok. I detta låg att själva tolkningsföreträdet, formulerandet 
av problemställningarna, låg i välfärdsarbetarnas händer. 

Konferensserien vid Sundbyholms slott35  

Till processen kring skapandet av CVF hör ett antal nationella konferenser som 
hölls på Sundbyholms slott under åren 1988-1993. Deltagarantalet höll sig omkring 
60-80 personer. Den första konferensen i serien hölls november 1988, den andra 

 
34 Texten i detta kapitel baseras delvis på en redigering och bearbetning av Mats Forsbergs skrift 

Centrum för Välfärdsforskning och Framtiden undertecknad den 21 mars 1996, men också på 
underlag som vi fått av Mats Ekermo och Håkan Karp. Texten har även kompletterats med upp-
gifter från andra källor och personer. 

35 Mats Forsberg och Harald Swedner bidrog till att konferensserien kom igång. Per Apelmo, Mats 
Ekermo och Håkan Karp deltog i arbetet inför konferenserna.  
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hölls ett år senare.36 Det genomgående temat i dessa benämndes ”Kommunerna och 
forskningen”. Kommunförbundet gav, genom avdelningschef Anna Hedborg, sin 
syn på samarbetet mellan kommuner och forskningsinstitutioner. Kommunpolitiker 
och forskare – bl.a. docent Jan-Erik Gidlund, Umeå Universitet, professor Harald 
Swedner, Göteborgs Universitet och professor Olle Eriksson, Expertgruppen för 
Regional Utveckling – diskuterade och föreläste kring konferenstemat.  

Ett år senare var det dags för den andra konferensen. Denna gång försökte de-
tagarna ringa in olika områden som skulle kunna bli föremål för FoU-verksamhet. 
Dels diskuterades ett högskoleperspektiv av bl.a. Gösta Carlestam, Högskolan 
Gävle/Sandviken, dels regionala perspektiv av bl.a. Thomas Tydén, Dalarnas 
forskningsråd och Ronny Svensson, Bergslagsgruppen Norberg och dels kom-
munala perspektiv av bl.a. Stig Robertsson, Borås kommun. 

I januari 1991 hölls den tredje konferensen på Sundbyholm. Denna gång kretsa-
de diskussionerna och föreläsningarna kring kritiken och försvaret av välfärds-
staten, den offentliga sektorn och politikernas roll. Välfärdstatens framväxt berör-
des också ur ett internationellt och jämförande perspektiv. Nina Jarlbäck från 
Eskilstuna kommun menade t.ex. att ett historiskt perspektiv på välfärdssamhällets 
framväxt skulle kunna skapa en större förståelse för de problem samhället hade och 
det utvecklingsarbete som behövdes. I januari påföljande år, på den fjärde kon-
ferensen, koncentrerades diskussionerna kring olika exempel på FoU-projekt. Flera 
forskare gav exempel på egen FoU-verksamhet. Bland dessa kan Inga-Lill 
Eriksson, Högskolan Sundsvall/Härnösand och Bengt Starrin, Centrum för folk-
hälsoforskning, Karlstad nämnas.  

Den femte Sundbyholmskonferensen i januari 1993 hade utvärdering som tema. 
Professor Sigbrit Franke-Wikberg, rektor vid Umeå Universitet, definierade ut-
värderingsbegreppet. Medan professor Casten von Otter, arbetslivscentrum, Stock-
holm problematiserade olika kunskapsintressen bakom utvärderingar. Dessutom 
diskuterades utvärdering som kvalitetssäkring och de konkreta utvärderingsbehov 
som konferensdeltagarna såg behov av. Ove Karlsson, CVF, redaktör för konfe-
rensrapporten skrev ”Konferensens tema utvärdering tog sin utgångspunkt i dagens 
situation där medborgare och förtroendevalda, ledning och anställda inom den 
offentliga sektorn står inför svåra val om verksamhetens framtid och utveckling. 
Allt oftare hörs rop på mer utvärdering som hjälp att ta kloka beslut och välja väg.” 

Dessa konferenser blev sammanfattningsvis ett forum där FoU-frågor behandla-
des med deltagare från både forskarvärlden och den kommunala världen, på köpet 
fick Eskilstuna kommun uppmärksamhet och kunde härigenom profilera sig. Detta 
var ytterligare en viktig del av den kontext ur vilken CVF växte fram och utveckla-
des. Under de kommande åren arrangerades andra konferenser av CVF på bl.a. 
Sundbyholm.37  

 
36 Inför den första konferensen presenterade Per Apelmo, Mats Ekermo och Håkan Karp ett 

empiriskt underlag kring en studie av Eskilstuna kommuns erfarenhet av forskningssamarbete. 
Studien avrapporterades 1989 med titeln "Rätten till en bättre välfärd." 

37 T.ex. höll man – inför FNs toppmöte om social utveckling, mars 1995 – i februari en konferens 
benämnd "En god färd genom livet". Arrangörer var CVF i samråd med socialdepartementet. 
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Skapande av ett ”Centrum för Välfärdsforskning” 

Bakom CVFs tillkomst finns två personer. Dåvarande socialdirektör Mats Forsberg 
i Eskilstuna kommun och Harald Swedner, som innehade den första professuren i 
socialt arbete vid Göteborgs Universitet. De två träffades första gången i slutet av 
1970-talet i ”Beredningsgruppen för förberedande av FNs barnår”, då de även 
skrev rapporten ”Segregationens konsekvenser för barn” tillsammans. Från var sitt 
håll drev Swedner och Forsberg frågor som sammanföll i det gemensamma 
intresset att utveckla nya former för en forsknings- och utvecklingsverksamhet.   

Intressant att notera är också att Mats Forsberg, vid den kommunala omorgani-
sationen i mitten av 1980-talet, drev frågan om att få inrätta en FoU-enhet i social-
tjänsten. Kommunstyrelsen sa dock nej till en FoU-enhet, istället fick enheten kalla 
sig PoU-enhet (Planerings- och Utvecklingsenhet). Argumentet var då att kom-
munen inte skulle bedriva forskning. Detta signalerar också den spänning som 
fanns mellan socialtjänstledningen och kommunstyrelsen där kommunledningen 
inte var odelat positiv till socialchefens ambitioner. 

Både Forsberg och Swedner bidrog var och en på sitt sätt till att högskolestyrel-
sen38 fick i uppdrag att utreda bildandet av ett centrum. I diskussionerna om en 
centrumbildning var Forsberg mycket drivande och fick till slut högskolestyrelsen 
med sig, som tillstyrkte att en utredning skulle göras. Även om högskolan i 
grunden uttalade sig positivt till idén, så ville man se centrumbildningen som en 
”särorganisation” skild från högskolan,39 vilket framgick av de direktiv rektor 
utarbetade beträffande ”förutsättningarna för att skapa en utbildnings- och forsk-
ningsverksamhet inom området social välfärd” (RÄ 1990-11-12). Högskolan upp-
vaktade sedan Länsstyrelsen i Södermanland som beviljade medel till utredningen. 
Utredningen startade i slutet av 1990 och vara klar i maj 1991.  

Mats Ekermo gjorde här en stor del av fältarbetet genom att förankra utred-
ningens inriktning, inhämta synpunkter från olika regionala aktörer och genom att 
utveckla olika kontaktnät. I arbetet deltog förutom högskolan även försäkrings-
kassorna i de båda länen, primärvårdens planerings- och utvecklingsenhet i Söder-
manland och Vårdhögskolan i Eskilstuna. Med stöd av utredningen beslöt hög-
skolestyrelsen40 1991 (1991-05-30, §36) att medverka till bildandet av en särorga-

 
Vid konferensen deltog socialminster Ingela Thalén och socialförsäkringsministern Anna 
Hedborg. Bland föreläsarna fanns bl.a. fil. dr. Joakim Palme, Stockholm, professorerna Finn 
Diderichsen, Stockholm, Bengt Starrin, Karlstad, Staffan Marklund, Umeå och Ingemar 
Lindberg, huvudsekreterare i LOs rättviseutredning. CVF representerades i den svenska 
delegationen vid mötet i Köpenhamn genom socialdirektör Mats Forsberg och då med 
rådgivande funktion. Fosco Ventura deltog också som representant från organisationen "Inter-
University Consortium for International Social Development". 

38 Mats Forsberg  var ordförande i styrelsen under maj 1990 – juni 1991 Mellan juli 1991 – juni 
1994 var han ledamot. 

39 Orsaken till den tveksamma hållningen kan vara att högskolan vid denna tidpunkt i huvudsak 
var tekniskt inriktad.  

40 Förslaget utarbetades av Mats Ekermo (sekreterare), Per Apelmo, Håkan Karp och Ove 
Karlsson med Harald Swedner som vetenskaplig ledare. Även Roland Svensson bidrog med 
underlag till utredningen. Namnet på rapporten var: "Bildandet av ett Centrum för 
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nisation för välfärdsforskning med uppgift att främja utvecklings- och forsknings-
arbete inom området i nära samarbete med högskolan och berörda institutioner. 
Därefter beslöt Eskilstuna kommun 1992 att starta ett Centrum för Välfärdsforsk-
ning genom att utse en interimsstyrelse.41 CVF utgjorde sålunda formellt sett en 
kommunal enhet med en regional styrning under de inledande åren. 

Utökat stöd för CVF 

Arbetet med att utveckla stödet för CVF fortsatte, men nu på en bredare front. 
Statsmakten ville nämligen vid den här tiden att kommuner och landsting skulle 
satsa mer resurser på forskning och utveckling eftersom kommunerna svarade för 
merparten av den offentliga produktionen. Vidare var den kommunala verksamhe-
tens innehåll och organisation under 1990-talet utsatt för ett hårt förändringstryck 
varvid behovet av forskning och utveckling ökade. I regionen diskuterades därför 
hur man kunde stödja utvecklingsarbetet. Riksdagsledamöter (från regionen) skrev 
under flera år motioner för att staten skulle ge sitt stöd till verksamheten vid CVF. 
Till 1994/95 års riksmöte skrevs t.ex. två motioner, 1994/95:So250 och So271.42 I 
socialutskottets utlåtande över motionerna, 1994/95:SoUl5, tillstyrktes att staten 
skulle ge stöd till bl.a. Centrum för Välfärdsforskning. Utskottet ”delar även upp-
fattningen att det är viktigt med nationell forsknings- och utvecklingsverksamhet 
vid lokala och regionala center”. 

CVFs verksamhet 1992-1996 
CVF började sin verksamhet hösten 1992. Vid starten beslöt bidragsgivarna samt 
högskolestyrelsen i Eskilstuna/Västerås att en utvärdering skulle göras efter tre år. 
Därpå skulle beslut tas om CVFs framtid. En utvärdering gjordes 1995. Under de 
tre år som CVF hade verkat hade ett samarbete med både Mälardalens Högskola 
(MdH) och Vårdhögskolan i Eskilstuna etablerats. Det var därför naturligt att från 
CVFs sida att senare föreslå en integrering i högskolan. 

 
Välfärdsarbete i regionen Södermanland/Västmanland bestående av ett Centrum för 
Välfärdsforskning och en Institution för social omsorg och välfärd." Senare visade det sig att 
man inte fick stöd för att inrätta en gemensam institution för social omsorg och välfärd.  

41 1992 var interimsstyrelsen ordinarie ledamöter (även organisationen de representerade): Mats 
Forsberg, socialdirektör, Eskilstuna kommun, Tore Jansson, prefekt, högskolan E-a/V-ås, Olle 
Bjelfman, utbildningsdirektör, Länsstyrelsen Västmanland, Per Ringsell, utbildningsdirektör, 
Länsstyrelsen Södermanland, Arne Stridh, utbildningschef Landstinget S-m, Carl Gustaf Bratt, 
personalchef, näringslivet S-m, Robert Granath, avdelningschef (V-m), Försäkringskassan i V-
m och S-m, Åke Sandberg, avdelningsdirektör (S-m), Länsarbetsnämnden i V-m och S-m, Erik 
Blomgren, Metall avd. 23, LO-distrikten i V-m och S-m, Mats Bäckström, ordförande i S-m 
distrikt, TCO-distrikten i V-m och S-m, Sinnika Aspholm, kurator (S-m), SACO-distrikten i V-
m och S-m. Vice ordförande i styrelsen var Robert Granath. Västerås stad, Västmanlands läns 
landsting och Handelskammaren i Västerås erbjöds plats i styrelsen men utsåg vid denna tid-
punkt inte några representanter. 

42 So 250 skrevs av Gudrun Schyman m. fl. (v) och So 271 av Anita Persson m. fl. (s). 
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Verksamhetsidén 

CVFs uppgift var, enligt förslaget från år 1991, att i samarbete med teoretiker och 
praktiker främja välfärdsforskning och välfärdsarbete på lokal och regional nivå. 
Detta skulle ske genom en forsknings-, seminarie- och utbildningsverksamhet som 
tillgodosåg tre intressen: 

• kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad 

• verksamhetsutveckling 

• information och kunskapsspridning 

Begreppet välfärd användes i vid tvärvetenskaplig mening som ”en god färd genom 
livet.” Med denna definition följde att CVF arbetade med begreppet välfärdssam-
hälle istället för det mer begränsade begreppet välfärdsstat. Verksamheten vid CVF 
byggde på en nära koppling mellan välfärd och välfärdsarbete. En viktig del av 
CVFs verksamhet var med andra ord grundat i ett medborgar- och deltagarpers-
pektiv. Ytterligare ett kännetecken för verksamheten var att i handling och gärning 
söka legitimitet i den praktiska och den vetenskapliga världen.  

Organisation och personal 

Den förste vetenskaplige ledaren vid CVF var professor Harald Swedner (institu-
tionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet). Vid hans sida fanns social-
direktör Mats Forsberg (Eskilstuna kommun), som administrativ ledare. Forsberg 
var även ordförande i styrelsen för CVF. När Swedner pensionerades i april 1993 
blev fil. dr. Hans-Edvard Roos, Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet, 
vetenskaplig ledare. Från våren 1994 blev Mats Forsberg administrativ ledare på 
heltid. Eskilstuna kommun betalade hela hans lön.  

När CVF startade 1992 anställdes fyra doktorander. Tre av dem, Per Apelmo, 
Mats Ekermo och Håkan Karp hörde till Institutionen för socialt arbete vid Göte-
borgs Universitet sedan 1980-talet.43 Den fjärde doktoranden, Ove Karlsson, hörde 
till Institutionen för pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.44 Eskilstuna 
kommun finansierade sedan 1993 ytterligare personal vid CVF, nämligen Fosco 
Ventura, fil. dr. i kulturgeografi från Lund. 1993 tillkom även Birgitta Ekman 
fil.dr. i pedagogik (anställningen finansierades genom medel från CVF och projekt-
anslag). Augusti 1995 anställdes doktoranden Bosse Jonsson tillhörande Institutio-
nen för pedagogik och psykologi vid Linköpings Universitet.  
Vid CVF försökte man höja den vetenskapliga nivån genom att så långt som 
möjligt anlita disputerade medarbetare till olika projekt. En annan strävan var att 
öka andelen av kvinnliga forskare. Antalet kontraktsanställda ökade under perioden 
då olika avnämare och forskare ville förlägga sina projekt till CVF.  

 
43  Apelmo och Ekermo var även anställda vid socialtjänstens PoU-enhet i Eskilstuna. 
44 Ove Karlsson disputerade 1995 med avhandlingen "Att utvärdera - mot vad? Om kriterie-

problemet vid intressentutvärdering". 
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CVF engagerade också ALU-arbetare i forsknings- och utvecklingsprojekt för 
vissa uppgifter.  

Nätverk 

CVF ingick i flera olika nätverk. Ett sådant fanns i regionen Södermanland/Väst-
manland för forskare från olika discipliner och med olika erfarenheter där även 
forskningsintresserade praktiker ingick. En del seminarieverksamhet bedrevs men 
nätverket vidareutvecklades inte på grund av bristande resurser. Ett annat nätverk 
fanns mellan liknande centrumbildningar i Sverige. Inom nätverket hölls en till två 
seminarier varje år. CVF var också med i ett europeiskt nätverk Participatory 
research – A network for applied studies in working life, labour markets, urban 
cultures and social welfare. Koordinator i Sverige för nätverken var dels forskare 
vid sociologiska institutionen i Lund och dels ordföranden i styrelsen för CVF. 
CVF var även medlem i en internationell organisation Inter-University Consortium 
for International Social Development genom Fosco Ventura och Harald Swedner. 
En del av forskarna vid CVF var även med i andra internationella organisationer.  

Ett resultat av ett sedan 1991 pågående samarbete med socialarbetare, univer-
sitet och högskolor i Ryssland var bildandet av ett nätverk mellan bl.a. CVF och 
den ryska organisationen Confederation of Business Women of Russia. Nätverkets 
uppgift var att stödja kvinnors och barns rätt samt att stödja och stärka kvinnornas 
position på arbetsmarknaden. Tre seminarier hölls inom detta nätverk, ett i 
Jaroslav, ett på Sundbyholm (ca 20 deltagare) och ett i Ekatrineburg.  

Samtidigt som CVF höll på att etableras regionalt försökte bl.a. Swedner och 
Forsberg skapa ett institut med arbetsnamnet Internationellt Centrum för Välfärds-
forskning.45 Idén var att forma en mötesplats för forskare och praktiker från olika 
delar av världen. Äldre forskare och praktiker föreslogs möta yngre forskare och 
praktiker varje år för att arbeta med några kärnidéer om välfärd och välfärdsarbete. 
Förslaget utarbetades, på uppdrag av landshövdingarna i regionen och Eskilstuna 
kommun, av en arbetsgrupp som bestod av framstående forskare i Norden. Dessa 
idéer fick dock aldrig någon regional förankring och finansieringsfrågorna löstes 
inte heller, varför projektet fick avbrytas. Den form för verksamheten som 
föreslogs ändrades och CVF försökte istället förverkliga idéerna inom ramen för ett 
internationellt nätverk. Ett samarbete startades med docent Sven E. O. Hort, som då 
var lärare vid International Graduate School vid Stockholms Universitet och hans 
studenter. Inte heller nu lyckades man att lösa finansieringen.  

 
45 Vid sidan av konferensserien 1988-1993 pågick andra konferenser runt om i norden. Den första 

faktiskt i Sundbyholm, den andra i Åbo, en tredje i Tromsö. I februari 1994 presenterades vid 
konferensen i Köpenhamn ett utkast till skapandet av institutet, månaden senare kom ett förslag. 
Förslagsställarna var: professor Torben Agersnap, Köpenhamn, professor Erik Allardt, Åbo 
Akademi , professor Yngvar Löchen, Tromsö, professor Harald Swedner, Göteborg, ledare för 
Bergslagsgruppen Ronny Svensson, Norberg, socialdirektör Mats Forsberg, Eskilstuna och 
rektor Ulf Öhlund, Vårdhögskolan Eskilstuna.   
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Ekonomin 

Verksamheten finansierades dels med grundbidrag till basverksamheten, dels med 
projektbidrag från olika finansiärer. Under de tre första uppbyggnadsåren gav läns-
styrelserna i Södermanland och Västmanland 300 000 kr vardera per år till CVF. 
Stödet var alltså tidsbegränsat. Fr.o.m. 1 januari 1995 lämnade även Landstinget 
Sörmland bidrag till verksamheten med 300 000 kr per år. Eskilstuna kommun gav 
ett basstöd på 785 000 kr 1996. Basfinansieringen var alltså 1 085 000 kr 1996. 
Dessa bidrag täckte kostnaderna för den vetenskapliga ledaren, kvarttidstjänster-
na46, hyran, viss seminarieverksamhet och räckte även till att stödja några nya 
projekt. Som redan nämts finansierade Eskilstuna kommun lönekostnaderna 
periodvis för flera personer. Övriga lönekostnader och omkostnader finansierades 
genom en särskild projektbudget.  

Nedanstående tabell visar omfattningen av bas- och projektverksamhet under 
den aktuella perioden.  
 
 

År Basverksamhet Projektverksamhet Totalt 
 

1992 716 206 kr 135 034 kr 851 240 kr 
1993 1 152 527 kr 849 786 kr 2 002 313 kr 
1994 1 227 735 kr 1 080 407 kr 2 308 142 kr 
1995 1 487 257 kr 2 486 729 kr 3 973 986 kr 
1996 1 508 353 kr -- -- 

 

Programområden och projekt47

Vad gjorde man vid CVF under den första treårs perioden? Genom att beskriva 
verksamheten, som var indelad fem programområden, och de projekt som hör till 
respektive programområde, får vi dels en bakgrund till den nu aktuella verksam-
hetsrapporten,48, dels en bild av vad man arbetade med under de tre första åren och 
dels ett faktaunderlag som bör göra utvärderingen och det följande utvecklings-
arbetet mer förståeligt. De fem projektområdena var:  

• Jämförande välfärdsstudier.  

• Äldres vardagsliv 

• Utvärdering 

                                                 
46  25% av de fyra doktorandernas tjänst användes för administrativt arbete, finansierat genom 

basmedlen. De andra 75% finansierades genom projektmedel. 
47 Förteckningen gäller projekt vid CVF den 15 mars 1996. Många av projekten finns även med i 

CVFs verksamhetsberättelse 1997–1999. I dessa fall hänvisas till respektive projekt i kapitlet 
Forskning. 

48  Tretton projekt återkommer t.ex. under perioden 1997–1999. Se avsnittet Forskningsöversikt i 
kapitlet Forskning.  
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• Delaktighet och mobilisering 

• Barn och ungdomars välfärd 

CVF utvecklade och medverkade även i viss uppdragutbildning.  

Jämförande välfärdsstudier  

Programområdet handlar om organisation av välfärdsarbete, olika yrkesutövare 
av välfärdsarbete samt värderingar av betydelse för utveckling av välfärd och 
välfärdsarbete.49  

”Values and welfare” (VAWE) – Värderingar och välfärd. Projektets syfte var att 
studera sambandet mellan välfärd och värderingar i tre olika traditioner för välfärd 
(Japan, Finland-Sverige och USA). Håkan Karp och Harald Swedner svarade för 
den svenska delen av projektet. Den sista rapporten presenterades 1996 av Håkan 
Karp med titeln ”Den komplementära välfärden. Välfärd som levnadsnivå och 
handling samt ansvars- och arbetsfördelning i välfärdssamhället.”50

Rysk-svensk studie. På initiativ av Harald Swedner, startade 1991 ett samarbete 
mellan praktiker i Sverige och Ryssland för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte om 
socialt arbete. Projektet avslutades 1996 då ett nätverk till bl.a. stöd för kvinnors 
och barns rättigheter i Ryssland bildades. Ett kontrakt om samarbete hade då slutits 
mellan ”Confederation of Business Women of Russia” och CVF (som en av fyra 
parter i Sverige). Mats Forsberg var ansvarig för projektet. En rapport – ”Women 
support Women” – finns från seminariet, som hölls i maj 1995 vid Sundbyholms 
slott i Eskilstuna.51  

En jämförande studie mellan Japan och Sverige. Syftet med projektet var att utbyta 
erfarenheter kring skapandet av ett välfärdssamhälle på lokal nivå i länder med 
olika traditioner. Forskarna ville veta hur samhället förhåller sig till en åldrande be-
folkning och hur de äldre själva uppfattar sin situation. En grupp med representan-
ter från Eskilstuna kommun och Håkan Karp, CVF ansvarade för projektet.52  

 
49  Den kursiverade texten, som inledningsvis beskriver varje programområde, är utdrag från CVFs 

tidigare verksamhetsberättelser.  
50  Slutrapporten från VAWE-projektet kom dock aldrig, delvis p.g.a. att Harald Swedner 

insjuknade. Följande rapporter publicerades innan 1996: (1) Blomberg, Helena och Kroll, 
Christian (ed.) (1992): On the theory, history and values of welfare in industrialized societies. 
The cases of Japan, the Nordic countries and the United States of America. Åbo Akademi, (2) 
Blomberg, Helena, Kroll, Christian and Lindman Regina (ed.) (1993): Ideas, Plans, Realization. 
A presentation of the values of welfare-project. Åbo Akademi och (3) Karp, Håkan (ed.) (1995): 
Some contributions to the debate of the welfare state. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforsk-
ning. Skriftserie C, nr 2.  

51 Se även kapitlet Utbildning.   
52 Se även projekt C7 Det lokala välfärdssamhället i Japan och Sverige. 
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Äldres vardagsliv 

Programmet handlar om situationen för äldre i allmänhet med fokus på vardags-
livet och det lokala välfärdssamhället. Avsikten är att särskilt uppmärksamma 
förhållandet mellan äldres anspråk och villkoren i det lokala välfärdssamhället. 

Äldre och det lokala välfärdssamhället – En jämförande studie i fem kommuner. 
Projektets syfte var att skapa kunskap om äldres strategier och strategier hos 
offentliga och privata organisationer på den kommunala nivån. Syftet var även att 
med hjälp av den erhållna kunskapen bidra till förändringar i samhället så att detta 
bättre svarade mot de äldres behov.53  

Lokala strategier för äldres välfärd – exemplet Fröslunda, Eskilstuna kommun. 
Projektets syfte var bl.a. att utvärdera hur samordningen mellan aktörer inom den 
informella och formella sektorn utvecklas i relation till de äldre. Cecilia Henning, 
docent, Lunds Universitet och Håkan Karp ansvarade för projektet.54  

Utvärdering 

Syftet med programområdet utvärdering är att utveckla metoder för utvärdering 
inom social och pedagogisk verksamhet, att utveckla teori om utvärderingens roll 
som utvecklingsfaktor i offentlig verksamhet och välfärdsarbete samt att utföra 
uppdrag och utbildning i utvärdering. 

Utveckling av program för utvärdering och uppföljning av barnomsorgen i Väst-
manland – PETRUS- projektet. Syftet med projektet var att utveckla ett länspro-
gram för utvärdering och uppföljning av barnomsorg. Projektet bedrevs inom samt-
liga kommuner i Västmanland. Ove Karlsson var projektledare.55 Under 1996 
fördes diskussioner mellan Västmanlands kommunförbund, länsstyrelsen i Väst-
manland och Ove Karlsson kring en projektidé med bas i PETRUS-projektet. Idén 
var att starta ett forsknings- och utvecklingsarbete kring kommunala styrformer och 
lokal demokrati.56

Utvärdering av projektet ”Enas år 2000” i kommundelen Kafjärden/Skiftinge i 
Eskilstuna kommun. Projektet syftade till att utvärdera det drogförebyggande 
arbetet ”Enas år 2000” som bedrevs av socialtjänsten i kommundelen. Ansvarig för 

 
53 Se även projekt C5 Tredje livet – integrerad segregation och C6 Tredje livet – välfärdspolitik 

och vardagsliv för äldre. 
54 Se även projekt D9 Lokala strategier för äldres välfärd. 
55 Se även projekt D5 "Petrus-projektet" – Program för utvärdering av barnomsorg. 
56  Idag utvecklas dessa projektidéer vidare av pedagogikprofessor Gunnar Sundgren. För Ove 

Karlssons del har diskussionerna kring Petrusprojektet däremot medfört att en konferensserie 
kring ledning och utvärdering av skola och barnomsorg startade 1999. Serien, som riktar sig till 
politiker och förvaltningschefer inom skolan i Västmanland och Sörmland, fortsätter under år 
2000. Tre större konferenser samt kontakter mellan projektledaren och deltagande kommuner 
har planerats. 
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utvärderingen var Mats Ekermo. En rapport ”Utvärdering av projektet Enas år 
2000. En utvärderingsrapport.” presenterades 1996.  

Riskfaktorer för långtidssjukskrivning – handläggningsrutiner och ärendehante-
ring. Projektet var ett uppdrag från Försäkringskassan i Västmanland för att belysa 
faktorer som påverkade utvecklingen av sjukskrivningar och ohälsa i stort. En pro-
jektgrupp fanns med representanter från deltagarna: Försäkringskassan i Västman-
land, DVF, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro och Sörmlands Lands-
tings FoU-enhet. Tomas Svensson vid Sörmlands Landstings FoU-enhet hade det 
övergripande ansvaret. Hans-Edvard Roos och Ove Karlsson representerade CVF. 
Med utgångspunkt i 1995 års rapport av Eva Andersson och Thomas Svensson, 
”Riskfaktorer vid långtidssjukskribning”, inleddes hösten 1995 en uppföljning av 
projektet i syfte att fördjupa förståelsen för individers hälsa och livssituation.57

Triaden – forum för utvärdering. Projektet syftade till att skapa ett forum för ut-
värdering med grund i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. Socialtjäns-
tens verksamhet med avseende på äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, skulle 
diskuteras. Forumets medlemmar skulle även utföra utvärderingar i de tre kommu-
nerna. Ansvarig kontaktperson var Ove Karlsson.58  

Delaktighet och mobilisering 

Syftet med programområdet är att utveckla teorier och metoder i förändringsar-
bete som leder till ökad medvetenhet, delaktighet och lokal mobilisering. Arbetet 
bygger på en kombination av tre traditioner, dels det förhållningssätt och den tra-
dition som brukar kallas frigörande pedagogik,59 dels en nordisk folkbildningstra-
dition och dels den tradition som utvecklas inom Community Work/samhällsarbete. 

Lokalt utvecklingsarbete med dialogbaserad forskningsmodell. Syftet med FoU-
projektet var dels att utveckla metoder för att stärka socialarbetarnas kompetens i 
arbetet inom den öppna vården, dels att pröva och vidareutveckla en forsknings-
design som byggde på deltagande från socialarbetarnas, klienternas och andra 
berörda aktörers sida. I projektet ingick en 5p högskolekurs i undersökande socio-
logi. Mats Ekermo ansvarade för projektet, Håkan Karp var medverkande. 
Projektet pågick fram till våren 1997.60

Uttryckande Konst. Projektet var ett utrednings- och utvecklingsarbete för att 
undersöka möjligheten att etablera Uttryckande Konstterapi som ett program vid 
Mälardalens Högskola. Utredningen undersökte även om ett program med social-
pedagogisk inriktning kunde erbjudas. Utbildningsprogram och kursplaner togs 

 
57 Andersson och Svenssons rapport finns som CVF. Skriftserie C, nr 4, 1996.  
58 Se även projekt D6 "Triaden-projektet" – Utveckling av utvärderingsmetoder i kommunal 

verksamhet. 
59 Begreppet frigörande pedagogik är grundat i den brasilianske pedagogen Paulo Freires bok 

”Pedagogik för förtryckta” utgiven år 1970. 
60  Se även D3 IMAR – Interaktiv Modell för Analys och Reflektion. Samt kapitlet Utbildning.  
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fram av projektansvarige Per Apelmo. Ett arbete med att skapa en internationell 
forskningsöversikt av Uttryckande Konst och dess tillämpningar genomfördes och 
en rapport presenterades.61  

Ett arbetsmarknadspolitiskt forsknings- och utvecklingsarbete för ensamstående 
mödrar i Eskilstuna kommun (GAIA-projektet). Projektet avsåg att stärka en grupp 
kvinnor med hjälp av socialpedagogiska metoder. I projektet försökte man hitta en 
samarbetsmodell mellan socialtjänsten, kommunens arbetsmarknadsinsatser, för-
säkringskassan och arbetsförmedlingen. Christina Axelsson ansvarade för utvärde-
ringen.62

Tag vara på kvinnors kompetens och initiativkraft. På initiativ av jämställdhetsan-
svariga vid länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland var projektet ”Ökad 
sysselsättning för kvinnor i Södermanland och Västmanlands län” under utveck-
lande år 1996. Mot bakgrund av den ökande arbetslösheten syftade projektet till att 
– genom samverkan – främja kompetensutveckling och initiativtagande hos kvin-
nor. Mats Forsberg ansvarade för CVFs delaktighet.63

Interaktiv marknadsanalys – en studie i Mälardalen och ett europeiskt forsknings-
samarbete. Projektet syftade till att utveckla metoder för analys av behovet av 
kunskaps- och kompetensutveckling på de regionala arbetsmarknaderna. Berörda 
personer eller verksamheter deltog aktivt i analysarbetet. Projektet pågick till som-
maren 1996 då en rapport presenterades ”Marknadsanalys IMA Mälardalen -96. 
Industrins behov av utbildning och personalutveckling – en analys av 3 branscher i 
4 län.” Ansvariga var Mats Ekermo och Håkan Karp. 

Inflytande och medverkan inom barnomsorg, gymnasieskola och äldreomsorg i 
Eskilstuna kommun. På uppdrag av demokratiutredningen i Eskilstuna kommun 
genomförde CVF en medborgar- och brukarstudie kring inflytande och medverkan 
inom barnomsorg, skola och hemtjänst. Håkan Karp och Mats Ekermo ansvarade 
för projektet. En rapport ”Inflytande och medverkan inom daghem, grundskola, 
social hemtjänst och serviceboende. En enkätundersökning genomförd under maj-
juni 1996 på uppdrag av kommunfullmäktiges demokratiberedning.”, presenterades 
1996 av de projektansvariga. 

Alternativa metoder för att minska arbetslösheten bland människor med stora 
problem på arbetsmarknaden, ”Det finns bruk för alla – en process”. Syftet med 
projektet var dels att lösa arbetslöshetsfrågor och att förbättra individers hälsa, dels 
att skapa en socialt förebyggande process som motverkade utslagning samtidigt 
som den underlättade ett återinträde på arbetsmarknaden. Bosse Jonsson ansvarade 
för den samhällsvetenskapliga delen av utvärderingen.64

 
61 Se även projektet D1 Uttryckande konst – "Expressive arts", kapitlet Utbildning samt CVF. 

Skriftserie C, nr 3, 1996. 
62 Se även B1 Gaia – ett samverkansprojekt i Eskilstuna kommun. 
63 Se även D2 Ökad sysslesättning för kvinnor – ett projekt med resurscentra för kvinnor som bas. 
64 Se även B6 Det finns bruk för alla. 
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Kulturprojekt med afrikanerna i Eskilstuna. Afrikanska föreningen i Eskilstuna tog 
initiativ till projektet för att underlätta afrikanernas integration i samhället. Detta 
skulle ske genom en förändrad syn på invandrare. Bosse Jonsson ansvarade för 
handledning av två ledare i föreningen.  

Meningsfull sysselsättning i Eskilstuna. På initiativ av CVF startades i samråd med 
Eskilstuna kommun en utvecklingsprocess i syftet att skapa meningsfulla syssel-
sättningar för kommunens arbetslösa, långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. 
Mats Forsberg ansvarade för en utvärdering av processen. Senare kom dock hela 
ansvaret att läggas på kommunen. 

Barn och ungdomars välfärd 

Till detta programområde finns inga syftesformuleringar nedskrivna. I verksam-
hetsberättelsen från 1996 uttrycks dock en kommentar till programområdet:  

Pågående förändringar i samhället har på ett särskilt sätt satt barn och ungdomar 
i fokus. Organisatoriska förändringar och besparingar inom kommun och lands-
ting har på flera sätt påverkat villkoren för dessa grupper. Lågkonjunktur och ar-
betslöshet är inte enbart vuxnas problem, de påverkar i hög grad också barn och 
ungdomars situation. De yngsta barnen är särskilt känsliga för förändringar, 
likaså de tysta och känsliga barnen – ”gråzonsbarnen”. Det finns tecken som tyder 
på att antalet barn som behöver särskilt stöd ökar samtidigt som personaltätheten 
minskar. Invandrarbarnen är speciellt utsatta genom deras behov av undervisning 
i svenska vilket inte i full utsträckning tillgodoses. Risken för ökad segregation är 
uppenbar.  

European survey of youth housing. Projektets syfte var att kartlägga och analysera 
boendesituationen för ungdomar i åldern 16-24 år. En jämförelse med situationen i 
sex andra Europeiska länder ingick. CVF skulle svara för den svenska delen av 
projektet. Som ledare för projektet anställdes fil. dr. Mats Lieberg från Institution-
en för byggnadsfunktionslära, Lunds Universitet.65

Fritid på tvären – Träffpunkter – Seminarier 1995 och 1996. Verksamheten basera-
des på ett samarbete som pågick sedan 1992 med styrelsen för Fritidsledarskolorna, 
som utbildade fritidsledare vid ca 35 folkhögskolor i landet. CVF var representerat 
i fritidsledarskolornas vetenskapliga råd genom Hans-Edvard Roos och Mats Fors-
berg. Seminarieverksamheten pågick till slutet av 1996.  

Mångkulturell skola mot rasism, våld och droger. Projektet syftar till att genom 
idéella organisationer och andra bedriva förebyggande verksamhet mot droger, 
våld och rasism. Detta gjordes främst i högstadieskolor med hög invandrartäthet. 
Ansvariga för projektet var Anders Kjellqvist, socionom och Peter Priebe som 
projektassistent. En slutrapport beräknades vara klar till december 1996.  

 
65 Se även projektet C9 European Survey on Youth Housing and Exclusion. 
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”Ungdomar och det framväxande kunskapssamhället” – internationell 
sommarkurs vid Sundbyholms slott 5-9 augusti 1996. I augusti 1995 arrangerade 
Södertörns Sommaruniversitet, i ett nära samarbete med Landstinget Sörmland, 
Institutet för Framtidsstudier och CVF kursen ”Ungdomar inför 2000-talet”. 
Kursen tog upp förändringen av värderingar och dess framtida konsekvens. Från 
forskarnas sida var kursen ett försök att sprida kunskap om aktuell 
ungdomsforskning. Mats Forsberg ansvarade för CVFs medverkan.  

Övrig verksamhet 

Utbildning – Försäkringskassan. Utbildningen började på uppdrag av försäkrings-
kassan, men utvecklades senare till en reguljär kurs inom högskolan – det 120p 
långa utbildningsprogrammet ”Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering”. 
Mats Ekermo hade det huvudsakliga ansvaret för utformningen av utbildningen.  

Två europeiska projekt. Två europeiska projekt planerades 1996. Det ena gällde en 
master utbildning av socialarbetare ”Transcultural Social Care – Towards a joint 
understanding of the social care’s conditions”. Tilltänkta samarbetsparter fanns i 
Budapest, Riga, Vilnius och Einhoven. Det andra projektet gällde en studie av kul-
turella och teknologiska förändringar i samhället som antogs ligga till grund för 
olika välfärdsmodeller. Samarbetsparter var bl.a. fackföreningarna i Tjeckien och 
Italien. Ansvarig vid CVF var Mats Forsberg. Arbetet lades ned då Fosco Ventura 
efter en tids sjukdom januari 1996 gick bort. 

Utvärdering och utveckling av verksamheten 

1995 års utvärdering66

CVF utvärderades hösten 1995. Utvärderingen gjordes dels utifrån ett vetenskap-
ligt perspektiv och dels utifrån ett avnämarperspektiv. Interimsstyrelsen ansåg det 
nämligen viktigt att utvärderingen skulle präglas av de båda perspektiven som ut-
gjorde grundtanken för CVFs verksamhet – vetenskap och praktik. 

Utvärderarna var, för den vetenskapliga granskningen, dr. philos Olav Eikeland 
vid Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo samt, ur avnämarnas perspektiv, Ingrid 
Lundahl, f.d. forskningssekreterare vid Byggforskningsrådet i Stockholm. Nedan 
citeras respektive utvärderare ordagrant. 

 
66  Detta avsnitt baseras på Eikeland, O. och Lundahl, I. (1996): Utvärdering av Centrum för Väl-

färdsforskning. Eskilstuna: CVF. Skriftserie C, nr 5. De båda utvärderarnas har skrivit var sin 
rapport, som har samlats i denna skrift.  
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Olav Eikelands sammanfattning67

Sentreret trenger å konsolidere seg på "den lokale kunnskapsutviklingens grunn". 
Det er dette som kan bli CVFs virkelige styrke og genuine varemerke. Det er en 
h∅ynet bevissthet omkring dette og en bevisst satsing på foredling av den lokale 
kunnskapsutviklingen som vil gj∅re CVF interessant i en st∅rre sammenheng. Det 
finnes gode ansatser innenfor senteret som det kan bygges videre på. På den ene 
siden gjennom mye av det "ideologiske" grunnlaget innenfor programområdet "del-
aktighet och mobilisering". På den andre siden de medet gode eksempler på 
hvordan en lokalt basert kunnskapsutvikling over mange år kan foredles til akade-
miske produkter av h∅y kvalitet, innenfor området "utvärdering". En h∅ynet 
bevissthet om CVFs saerpreg kan skje gjennom en styrking av det som er kalt 
"prosjektet i prosjektet". I norsk sammenheng er det i forbindelse med en evalue-
ring i 1989 av flere anvendte forskningsinstitutter, lansert et begrep om "problem-
l∅sningsfellesskap" mellom brukere og forskere som kan vaere et interessant 
utgangspunkt for en videre debatt. 

Det er et mer åpent sp∅srmål om CVF b∅r fortsette med å utvikle de interna-
sjonale forskningsprosjektene innenfor programområdet "jämförande välfärds-
studier". Tildels er dette ressurskrevende, forskningen er mer tradisjonell i design 
og jo mer ressurser som legges ned her, jo vanskeligere kan det vaere foredle den 
lokale kunnskapsutviklingen. Internasjonalt kontaktarbeid slik det synes å bli 
drevet ved CVF er en ubetinget god ting dersom man har kapasitet til det. 

Den st∅rste faren for CVF er etter min oppfatning at senteret mister sitt saerpreg 
og blir et "vanlig anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt" uten de radi-
kale og dristige ambisjonene som ligger i utviklingen av den lokale og praksisba-
serte kunnskapen. Dett kan lett skje dersom man ukritiskt fors∅ker å leve opp til 
mer tradisjonelle krav til forskning ved andre akademiske institusjoner. 

Ingrid Lundahls sammanfattning68

Den första treårsperioden av CVFs verksamhet har ägnats åt att utveckla kontakter 
och samarbete med "välfärdens aktörer" i regionen. Centret har haft fördel av det 
FoU-intresse som Eskilstuna kommun har skapat genom tidigare FoU och semina-
rier om forskningens roll i samhället. Verksamheten ligger rätt i tiden. De 
ekonomiska realiteterna tvingar organisationerna inom den offentliga sektorn – 
liksom den privata – att ompröva och förnya sitt arbete. Det har skapat ett intresse 
för forskning och möjligheterna att dra nytta av den, som inte fanns förut. FoU har 
blivit en resurs att utnyttja; inte en belastning. Den inställningen finns i alla 
granskade projekt.  

Till denna utveckling bidrar CVF med sitt program för en nära samverkan 
mellan forskning och en praktik med inriktning på att utveckla den egna verksam-

 
67 Eikeland, Olav (1996): Centrum för Välfärdsforskning i Eskilstuna (CVF): En del-evaluering. I  

CVF. Skriftserie C, nr 5. sid. 40. 
68 Lundahl, Ingrid (1996): Centrum för Välfärdsforskning. Utvärdering av verksamheten 1992-

1995 ur ett avnämar perspektiv. I CVF. Skriftserie C, nr 5. sid. 35-37. 
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heten och kompetensen. Praktikern har genom CVF fått erfarenhet av att föränd-
ringsprocessen med forskningens/forskarens hjälp kan komma igång snabbare. 
Kanske allra viktigast är att samverkan med CVF innebär möjlighet till en kontinu-
erlig förnyelseprocess i regionen där nya initiativ bygger vidare på tidigare resultat. 

Ovan formulerades tre huvudfrågor som granskningen av CVFs verksamhet ur 
ett avnämarperspektiv skulle ge svar på. Den första frågan gällde: Har CVF fått till 
stånd en dialog med välfärdsarbetets aktörer i regionen? Svaret är – ja, med många. 
En stor grupp är t.ex. de 11 kommuner i Västmanland som aktivt arbetar med en 
modell för utvärdering av kommunal barnomsorg. Den andra frågan handlade om 
dialogens fortsättning: Har dialogen fått till följd en positiv förändring av verksam-
heten eller gett incitament till förändring? Svaret är också här: ja. Flertalet projekt 
gäller förändring av verksamheten och har initierat en förändringsprocess som 
praktikern vill arbeta vidare med. Exempel kan hämtas från Äldreomsorgen som 
följts av ett projekt om ett nytt arbetssätt för biståndshandläggningen, PETRUS-
projektet om utvärdering av barnomsorg som kompletteras av ett nytt projekt om 
Länsstyrelsens tillsyn av kommunernas barnomsorg. Utvärderingen av Skol-
daghemmet Skiftinge Gård har inneburit en utveckling av nya arbetsformer…  

Den tredje frågan som granskningen skulle besvara gällde inställningen hos 
regionens aktörer till forskningens roll för praktiskt arbete och hur man värderar 
samarbetet med CVF. Att forskningen har en roll att spela i den praktiska verksam-
heten, anser inte endast de praktiker som deltagit i samverkansprojekt som syftar 
till verksamhetsutveckling. I t.ex. de kommuner där äldreforskning pågår, som inte 
har någon direkt koppling till situationen i den egna kommunen, anser man att det 
är viktigt att kunskapen om de äldre ökar. Intervjuerna av de äldre skapar intresse 
för äldreomsorgen. 

När det gäller värdering av samarbetet med CVF uppskattar man överlag samar-
betet. Det bör dock observeras att de kontakter som tagits i granskningen endast 
har gällt dem som har varit eller är involverade i CVF-projekt. Det värdefulla med 
CVFs arbete, framhåller flera, är att det inte syftar till en engångsrapport utan till 
att initiera en utvecklings- och förnyelseprocess inom organisationen. Det skiljer 
CVF från annan forskning. Den positiva inställningen skapas ofta genom ett giv-
ande samarbete med forskaren och därmed inbegrips också CVF som organisation. 
Samtidigt är kunskapen om CVFs hela verksamhetsområde, som ligger till grund 
utanför det egna projektet, ofta grund. Några har också efterlyst bättre information 
om vad CVF gör. Information behöver därför spridas i hela regionen och inte bara, 
som nu, omfatta CVFs program och målsättningar utan också programområden och 
konkreta projekt. Ett nyhetsbrev kan fungera som kanal för informationen. I 
intervjuerna har framhållits vid ett par tillfällen att styrelsen har en viktig uppgift 
när det gäller en fortlöpande kontakt mellan CVF och regionen och stimulans till 
debatten om forsknings- och välfärdsarbete.  

Sammanfattningsvis visar granskningen att den grupp avnämare, som är invol-
verade i samverkansprojekt, värdesätter samarbete med CVF och anser att det är 
till nytta för den egna verksamheten. Granskningen visar också ett tydligt behov av 
medverkan och stöd av forskningskompetens för att åstadkomma ett nytänkande 
som möjliggör en förnyelse av nuvarande arbetssätt. "Samarbetet öppnar ett nytt 
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sätt att se på problemen". När det gäller incitament och medverkan till förnyelse av 
det praktiska välfärdsarbetet, har CVF alltså haft framgång. 

Övergången från industrialismens hierarkiska, ovanifrån styrda samhälle till det 
pluralistiska, decentraliserade nätverks- och kommunikationssamhället ställer krav 
på större självständighet. 

Inom industrin har man utvecklat en helt ny arbetsorganisation med ett nytt sätt 
att arbeta i produktionen. Den modellen ses som en betydelsefull "uppfinning" som 
ersätter löpande bandprincipen och bygger på självstyre, problemlösande grupper 
med eget ansvar. Behovet av kunskap, information och utbildning ökar. 

Så som beskrivits i CVFs verksamhetsplan 1993-1994 gäller förnyelsearbetet nu 
välfärdsarbetet på lokal nivå inom den offentliga – och privata – sektorn. Att "upp-
finna" nya modeller är dock så mycket svårare, eftersom både "produktion" och 
"produkter" är så mycket mer komplexa än inom industrin. Svårigheten att ändra en 
topp och regelstyrd ärendehantering med betydande inslag av rutiner till en kun-
skapsstyrd, resultatinriktad process som förutsätter goda kunskaper, självständiga 
bedömningar och ett utvecklat samarbete, har fått en bra belysning i rapporten 
"Riskfaktorer för långtidssjukskrivning"... 

Sammanfattning  

Kort sammanfattat ansåg utvärderarna att den tid som CVF hade verkat var i 
knappaste laget för att en utvärdering skulle kunna vara rättvis. De ansåg att forsk-
nings- och utvecklingsarbetet vid CVF hade bidragit till en kunskaps- och kompe-
tensutveckling inom olika verksamheter och yrkesgrupper i regionen. De be-
traktade CVFs framväxt ur en kommunal praktik och den regionala förankringen 
som unik och intressant att vidareutveckla ur både ett vetenskapligt och ur ett 
kommunalt/regionalt verksamhetsperspektiv. De menade att den vetenskapliga 
kvaliteten på textproduktionen, i de fall där detta var relevant, med några undan-
tag,69 behövde utvecklas och stärkas. Denna behövde samtidigt knytas an till veten-
skapliga diskussioner och frågeställningar. För att främja kontinuiteten av CVFs 
verksamhetsidé, att förena praktikens och forskningens kunskapsutveckling, ansåg 
utvärderarna att området var tvunget att bli föremål för teoriutveckling. 

1996 års utvecklingsarbete 

Det utvecklingsarbete som bedrevs med forskare och praktiker i dialog och sam-
verkan kring konkreta utvecklingsprojekt hade visat sig vara en framgångsrik 
metod för kunskapsutveckling. Den erfarenhet som erhölls visade att det var viktigt 
att kombinera praktik med utbildning och forskning. De olika delarna befruktade 
varandra i en växelverkan. Med grund i utvärderingen sades dock att ett nytt 
program för CVF borde utarbetas.  

 
69  Eikeland skriver bl.a. om Karlssons avhandling: ”Etter min oppfatning er avhandlingen et godt 

eksempel på hvordan man kan skrive gode akademiske tekster på et lokalt kunnskapsgrunnlag.” 
(s. 20). Lundahl omnämner även ett av Karlssons arbeten i uppskattande ordalag (ett kapitel till 
Socialstyrelsens ”Allmänna råd om barnomsorgen i socialtjänstlagen. (1995)” (s. 26).  
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Fil. dr. Hans-Edvard Roos, som var vetenskaplig ledare, fick därför i uppdrag att 
under sex månader 1996 utveckla ett teoretiskt perspektiv på betydelsen och konse-
kvenser av att utomakademiska kunskapsformer inkluderades i forskningspro-
cessen och i vetenskaplig kunskapsproduktion. Texterna skulle granskas av veten-
skapssamhället och man menade att de borde få en sådan omfattning och kvalitet 
att de uppfyllde kraven på docentkompetens. I ett forskningsteoretiskt perspektiv 
utvecklade Roos inför Projektet i projektet de dimensioner i välfärdsarbetet han 
menade kunde ligga till grund för FoU-verksamhet. Förarbetet innebar samtidigt ett 
förtydligande av CVFs verksamhetsprofil.70 Grunderna var: 

• ett praxisperspektiv på välfärd mellan system och vardag. 

• ett handlingsperspektiv på välfärd. 

• ett erfarenhets- och reflexivt perspektiv på välfärd. 

• ett värdeperspektiv på välfärd. 

• ett participatoriskt perspektiv på kunskapsutveckling. 

Integrationsplanering  
Inför integrationen av CVF i Mälardalens Högskola behövde man utarbeta olika 
avtalsunderlag, dels ett som reglerade CVFs verksamhet och dels ett som reglerade 
integrationen av personal och resurser på olika sätt. Nedan redovisas några av de 
punkter som senare reglerades i två olika avtal (även visionerna bakom dessa).   

Visionen 

En vision, som fanns vid CVF och som bars upp av bl.a. Mats Forsberg, var att 
kommuner och landsting i regionen skulle samarbeta med den privata sektorn för 
att bredda kunskaper och kompetens om välfärd och välfärdsarbete genom utbild-
ning, utvecklingsarbete och forskning. Visionen var att utveckla aktiviteter som 
förbättrade både kvalitet och effektivitet inom olika verksamheter och bidrog till 
ökande kunskaper om människors behov och situation.  
Visionen innebar att CVF inom ramen för Mälardalens Högskola skulle kunna bli 
en resurs för långsiktig forskning och utveckling inom offentlig verksamhet och 
näringsliv. En sammanslagning av verksamheterna skulle kunna innebära att kom-
petensen vidgades och stärktes, att förutsättningarna för tvärvetenskapliga forsk-
nings- och utvecklingsprojekt förbättrades, att ett ökat samarbete med forskare och 
doktorander från andra institutioner inom högskolan och från andra universitet och 
högskolor i landet växte fram.  

 
70 Roos menar att "Utmaningen består i att anlägga vetenskapliga perspektiv på en problemorien-

terad ansats" (se Bilaga 4, sid. 1, Roos ”Profil för Centrum för Välfärdsforskning” i Forsberg, 
Mats (1996): Centrum för Välfärdsforskning och framtiden.) 
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I ett nationellt och nordiskt perspektiv såg man samgåendet mellan högskolan 
och CVF som ett skapande av en annorlunda och viktig nisch. CVF hade tidigare 
väckt intresse, även bland internationella forskare. Man menade att genom ett 
samgående med högskolan borde intresset för CVF öka ännu mer. 

Forskningens frihet 

En förverkligad vision sågs som ett tillmötesgående av de regionala företrädarnas 
syn på behovet av forskning och utveckling. Dessa skulle dock inte befatta sig med 
det rent inomvetenskapliga arbetet. Verksamheten skulle regleras i ett avtal mellan 
de regionala företrädarna, högskolan och CVF.  

Organisation, personal och ekonomi 

Man föreslog att Centrum för Välfärdsforskning skulle inrättas vid Mälardalens 
Högskola fr.o.m. 1 juli 1996.71 Man föreslog även att CVF skulle bli en 
självständig enhet inom institutionen för pedagogik och sociologi, nuvarande ISB. 
Dess huvudsakliga verksamhetsområde skulle vara regionen Södermanland och 
Västmanland. Verksamheten skulle ha sitt säte i Eskilstuna. En forskare med hög 
vetenskaplig kompetens skulle utses till ledare och föreståndare för CVF. 

Man föreslog bl.a. att den fasta delen av personalen – en disputerad forskare och 
fem doktorander – skulle flyttas över till Mälardalens Högskola och få tjänst som 
lärare.72 Deras undervisningstid skulle minskas då de erhöll forskningsmedel.  

Man menade att den vetenskapliga nivån borde höjas genom att avhandlings-
arbetet prioriteras för de som då var verksamma vid CVF. En möjlighet var även att 
forskningsintresserade praktiker skulle knytas till CVF och högskolan genom 
extern finansiering. En hel del andra frågor och förslag fanns om hur olika ekono-
miska och praktiska förhållanden skulle regleras. Man föreslog även att en utvärde-
ring av verksamheten skulle genomföras under perioden i samråd med högskolan 
och de regionala intressenterna. Utvärderingen skulle utgöra underlag för de regio-
nala parternas beslut om eventuellt fortsatt engagemang.  

Förslag om regionalt råd 

Vid sidan av den vetenskapliga ledningen för CVF föreslogs att ett råd inrättades 
med representanter från olika intressenter i de båda länen. I detta råd skulle 
diskussioner föras om verksamhetens inriktning. Det skulle vara en naturlig mötes-
plats mellan högskolan och de i regionen som var intresserade av att följa välfärds-
forskning och välfärdsarbete. Man menade att rådet borde sammanträda minst fyra 
gånger om året. Man föreslog även att en av de regionala parterna borde vara ord-
förande i rådet och v. ordf. borde vara föreståndaren för Centrum för Välfärds-

 
71 CVF inrättandes i högskolan den 1 januari 1997. 
72 Fosco Ventura, fast anställd vid CVF, avled efter en tids sjukdom januari 1996.  
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forskning. Vidare föreslogs att en årlig träff skulle äga rum mellan finansiärerna i 
regionen och Mälardalens Högskola för en avstämning av arbetet vid CVF. 
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Framtid 

 

 

 
Jag har klättrat på önskningarnas stege, 
jag har klättrat så långt att jag vet 
att den stegen är hög som en himmel  
och djup som en evighet… 

(Nils Ferlin, ur dikten ”Fåfänglighet”, En 
döddansares visor, 1951) 
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Inledning 
I kapitlet redovisas några aktuella projektplaner och projektidéer. Förhoppningsvis 
kan redovisningen stimulera regionala aktörer att fundera över sina egna forsk-
nings- och utredningsbehov. Ett tillfälle att ventilera sådana funderingar är CVFs 
planerade konferens den ev. 29 september 2000. (Se Inbjudan till konferens… 
längre fram i kapitlet.) Inför konferensen vill vi få in ett underlag från deltagarna, 
där de redovisar sina olika forsknings- och utredningsbehov. En möjlig utveckling 
kan då vara att olika projektidéer kan samordnas och få en bredare bas och kanske 
också ett större inslag av vetenskaplig metod och teori. Konferensen kan bli ett 
kreativt möte mellan teoretiker och praktiker. En målsättning som är väl förankrad 
i CVFs historia.  

I Projekt Datakällan (Välfärd i regionen) presenteras arbetet med utvecklingen 
av en regional välfärdsdatabas. Den skall utgöra underlag för högskolans forskning 
och utbildning inom välfärdsområdet, men också för studier och utredningar som 
utförs av lokala och regionala aktörer utanför högskolan. I avsnittet finns exempel 
på studier, som dataunderlaget kan användas till. Genom uppbyggnaden av denna 
databas kommer bl.a. regionens kommuner att få stöd för denna typ av studier. 
Självklart behöver denna del av verksamheten få en långsiktig och stabil finansie-
ring, där medverkan från regionens avnämare blir en viktig del. Det blir en av de 
frågor CVF vill diskutera på den planerade konferensen i september.  

Regionalt samarbete  
Samarbetet med regionen framgår bl.a. av de projektdiskussioner som förs med 
Västerås stad, Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Sörmland, Regionala arbets-
miljö- och rehabiliteringsgruppen, Hallstahammars kommun. Några projekt har 
landat, medan andra befinner sig på diskussionsstadiet. Samarbetet kan också ta sig 
andra former, som visas av den avsiktsförklaring mellan CVF/ISB och Eskilstuna 
kommun, som redovisas i avsnittet Letter of intent – kunskapande samverkan. Det 
finns även ett samarbete med landstingets enheter i de båda länen. Landstingen 
ingår ju, som finansiärer av CVF, i Samrådsgruppen. På landstingen finns också 
erfarenhet och kompetens att arbeta med stora kvantitativa material. I dagarna 
samlar man t.ex. in ett omfattande enkätdatamaterial om hälsoläget i regionen. Men 
alla projekt som nämns i följande avsnitt har inte ett regionalt fokus. Det finns även 
andra typer av forskningsprojekt, såsom Den individualiserade ojämlikheten.  

”Oredovisade” projektidéer och kontakter 
Det finns projektidéer och kontakter, som inte har beretts plats i detta kapitel. Ett 
område som t.ex. inte tas upp, men som CVF sannolikt kommer att utveckla 
projekt kring har att göra med missbruksforskning. Ett exempel är det intressanta 
Vårnäs-projektet73, som har en stor utvecklingspotential. Intressenter här bör 

 
73  Se kapitlet Forskning – projekt B7.  
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förutom Vårdförbundet Sörmland, även vara t.ex. Statens Institutionsstyrelse och 
Folkhälsoinstitutet.  

Andra projektidéer, som fått litet utrymme är ungdomsforskning. Det är ett av 
CVFs fem ursprungliga forskningsområden, som fört en tynande tillvaro under 
senare år. Barn– och ungdomsfrågor tas dock upp i diskussionerna med Västerås 
stad. I dagarna har CVF även kontaktats av arbetsmarknadsförvaltningen i Eskils-
tuna om medverkan i en utvärdering av ”Projekt Astor”, som handlar om att ”ge 
vilsna unga män en chans att gå vidare i livet”. Dessa män är utklassade ur det 
sociala systemet och myndighetsberoende. Projektet syftar till att ge dem självtillit, 
integritet och social kompetens, så att de kan bli självförsörjande.   

Det finns projektidéer bland medarbetare på CVF, som inte ännu har realiserats. 
Till exempel genomförde CVF för en tid sedan en studie i Västerås (Invandrares 
integration i Västerås under efterkrigstiden, projekt C4), som skulle kunna vidare-
utvecklas genom att t.ex. anknyta till den nu aktuella studien i Eskilstuna av bl.a. 
bostadsområdena Lagersberg-Nyfors. Inga projektmedel har dykt upp och ingen 
projektplan har utarbetats. En annan studie, som det finns intresse för på CVF och 
som även har ett visst regionalt stöd är en studie av ungdomskriminalitet. Idéer 
finns om att genomföra en sådan studie i samtliga kommuner i regionen och bl.a. 
använda sig av C- och D-studenter under olika faser i arbetet. Bland medarbetarna 
finns erfarenheter och kompetens för att genomföra sådana studier. Exempelvis har 
en uppskattad studie gjorts av ungdomskriminaliteten i Uppsala. Det saknas inga-
lunda projektidéer, men det råder brist på kvalificerad personal och naturligtvis 
pengar. Resurserna måste koncentreras på ett visst antal strategiskt viktiga projekt.  
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A. Projektdiskussioner, mars år 2000 
Här följer en kort beskrivning av några projekt, som befinner sig på olika stadier – 
från lösa idéer och uppslag till färdiga och igångsatta projekt och aktiviteter. Ett 
urval på sju projekt får illustrera projektsituationen i mars år 2000.  
 
 

Utvärdering av utvecklingsarbete i flera bostadsområden  
Projektledare Ove Karlsson  

Medverkande En eller flera forskningsassistenter 

Finansiering Eskilstuna kommun har anslagit 1 248 262 kr  

Projektperiod November/december 2000 – våren 2002 

Sammandrag 

CVF ska genomföra en summativ utvärdering av utvecklingsarbetet i bl.a. bostads-
området Lagersberg-Nyfors i Eskilstuna. Det övergripande syftet med utvärdering-
en är att bedöma hur projektet bidrar till att öka arbetskraftsdeltagande, kompe-
tensutveckling och vardagslivskontakter. Syftet kan preciseras i följande tre 
punkter. 

• Att belysa projektets val av metoder och arbetsformer, samt hur olika 
berörda intressenter uppfattar och bedömer arbetet.  

• Att bedöma projektarbetets effekter och generella kunskapsbidrag inom 
det aktuella problemområdet. 

• Att göra kopplingar till aktuell forskning som kan sätta in resultatet i ett 
bredare sammanhang som belyser centrala sociala problem i samhället.  

Utvärderingens frågor och kriterier 

Konkreta frågor som ska undersökas och vilka kriterier som ska användas vid 
bedömning av projektet diskuteras mellan utvärderaren och projektets ledning. 
Dock förbehåller sig utvärderaren att förutom överenskomna frågor och kriterier 
även granska sådana aspekter som bedöms väsentliga för att ge en så objektiv bild 
som möjligt av projektet, samt att använda bedömningskriterier som kan förankras 
i teori för projekt av det aktuella slaget.  

Dokumentation 
Inlämnat anbud på offert (2000-02-03).  

Läge 000405 Planering pågår.  
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Vägar för invandraranhöriga – VIA 
Planeringsfas.  

Projektledare  Tola Jonsson 

Medverkande  Irja Holtter, fil. dr. Bodil Eriksson Socialhögskolan, Stockholm 
(extra handledare), samt personal anställd av Hallstahammars 
kommun: Barbro Mylly, flyktingsamordnare, Mohammed Setkic, 
projektled., Staffan Wennerhult, flyktingass., Anna-Lena Källers-
tedt, förvaltningschef och Lillemor Qvist, chef äldreomsorg 

Finansiering  Socialstyrelsen  

Projektperiod  April 2000 – senvåren 2001 

Sammandrag och bakgrund  

Åren 1993-1994 tog Hallstahammars kommun emot ca 300 flyktingar varav de 
flesta var personer från före detta Jugoslavien. Kommunen försökte medvetet samla 
hela familjen och släkten på samma ställe. Det innebär att Hallstahammar i dag har 
en fast bosättning av personer från bl.a. Bosnien där många barn också har både sin 
farmor och mormor boende i kommunen. Många äldre människor har upp till fyra 
egna barn med familjer bosatta i kommunen. Detta var en medveten satsning för att 
bättre kunna arbeta med integrationsfrågorna.  

Det har av olika skäl visat sig svårt att integrera de äldre människorna i 
samhället. De äldre vill t.ex. inte acceptera hemtjänsten. I stället kräver de att deras 
barn skall sköta dem. Detta har blivit ett dilemma både för kommunen och den 
anhörige. De anhöriga får svårt att arbeta eller studera och känner sig mer eller 
mindre tvingade till att själva sköta sina äldre. Kommunen vill skapa ett åtgärds-
program, som stöttar de äldre och som underlättar för de anhöriga att delta i utbild-
ning och arbetsliv.  

Dokumentation 
Olika arbetsunderlag som parterna har växlat med varandra. 

Läge 000405 Projektplan lämnas till Socialstyrelsen första veckan i april 2000.  
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Den individualiserade ojämlikheten?  
Projektledare Erik Bihagen och Göran Sidebäck 

Finansiering Socialvetenskapliga forskningsrådet. Ansökt 1 132 000 kr 

Projektperiod 2001 – 2003 

Sammandrag 

Detta är ett rent forskningsprojekt, som syftar till att analysera inkomstskillnader, 
skillnader i levnadsstandard, arbetslöshetsrisker och inkomstmobilitet, under sam-
lingsnamnet marknadspositioner, från mitten av 70-talet till slutet av 90-talet för 
förvärvsarbetande med hjälp av SCBs ULF-undersökningar. Vissa forskningsresul-
tat indikerar att klass (”yrkeskategori”) och även utbildning tappar förklaringskraft 
då det gäller inkomstojämlikhet. En fråga som bl.a. kommer att studeras är om det 
kan vara så att ojämlikheten visserligen ökar men att den blir allt mindre beroende 
av strukturella faktorer, som exempelvis klass, till förmån för rent individbundna 
egenskaper? Projektmedel söks för Erik Bihagen, som disputerar i Umeå senare 
detta år, på sammanlagt 1 132 000 kr från Socialvetenskapliga forskningsrådet för 
åren 2001 – 2003. Sökande och projektansvarig är Göran Sidebäck.  

Dokumentation 
Projektansökan.  

Läge 000405 Ansökan inlämnad 2000-02-29. Projektskissen har tillstyrkts. En 
fullständig projektansökan ska lämnas in före 2000-05-31.  
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Västerås stad – Åtta projektidéer  
Diskussionsfas.  

Från CVF Tola Jonsson och Göran Sidebäck  

Från Västerås Direktörerna Thure Morin och Johan Wennhall m.fl.  

Sammandrag  

I december 1999 hölls ett första möte mellan CVF och personal inom de sociala 
nämndernas stab för att förutsättningslöst diskutera olika projektönskemål och pro-
jektidéer. Detta följdes av ett andra möte i januari 2000. I slutet av februari 2000 
överlämnade Thure Morin nedanstående lista med planerade utvecklingsprojekt 
inom Västerås stad med behov av utvärdering eller forskningsanknytning, som 
kommer att diskuteras inom den närmaste framtiden.  

• Välfärdsdatabas – sammanställa viktiga data om välfärden, tillföra nya 
data för att följa upp effekterna av olika åtgärder över tid. 

• Studier för att samla kunskaper om ungdomars situation t.ex. ungdoms-
kriminalitet. 

• Förebyggande arbete bland barn och ungdomar – utvecklingsprojekt på 
några områden i Västerås. 

• Elever med behov av särskilt stöd i skolan – gymnasiet. 

• Äldre invandrares situation och integration. 

• Genomförande av Västerås stads handikappolitiska program – studier av 
effekter avseende funktionshindrades möjligheter till delaktighet m.m. 

• ”Framtidens äldreomsorg” – en arena för utveckling. Treårigt utveck-
lingsprojekt förlagt till ett geografiskt område i Västerås. 

• Genomförande av Västerås stads integrationsprogram. Särskild insats 
inom två bostadsområden som syftar till att sätta igång integrations-
processer genom att skapa eller ta vara på mötesplatser, utveckla sam-
hällsinformation. 

Dokumentation 
Olika arbetsunderlag som parterna har växlat med varandra. 

Läge 000405 Diskussioner pågår.  
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Regional arbetsmiljö- och rehabiliteringsgrupp (RAR)  
Diskussionsfas.  

Från CVF Tola Jonsson, Ove Karlsson, Göran Sidebäck och Lars Sundbom  

Från RAR Maija Johansson projektledare RAR, Tomas Svensson, utveck-
lingschef, Landstingets FoU-enhet, Tommy Sundholm, Lednings-
stödet Försäkringskassan Södermanland  

Sammandrag 

Kring årsskiftet 1999/2000 påbörjades en diskussion mellan RAR och CVF om ett 
långsiktigt forsknings och utvecklingssamarbete. Ett par inledande möten har 
hållits. I Sörmland är myndighetssamverkan kring arbetsmiljö och rehabilitering 
uppbyggd kring den Regionala arbetsmiljö- och rehabiliteringsgruppen (RAR) på 
länsnivå samt de Lokala samverkansgrupperna (LSG) i varje kommun. I RAR 
ingår landstinget, försäkringskassan, yrkesinspektionen, länsarbetsnämnden och 
kommunförbundet. De lokala samverkansgrupperna har motsvarande 
representation på kommunnivå. Medel finns för långsiktigt utvecklingsarbete kring 
tre områden.  

• Utvärdering. RAR vill samverkansprojekt ska utvärderas så att utvärde-
ringarna bidrar till att skapa en lärande organisation, dvs så att resultaten 
och kunskaperna från utvärderingsinsatserna kan implementeras i det 
ordinarie arbetet. Man vill ha hjälp att utveckla strukturer och rutiner så 
att de själva kan planera och genomföra uppföljningar och utvärderingar.  

• Kompetens- och metodutveckling. Den kompetensutveckling som är 
aktuell med CVFs och högskolans stöd gäller i första hand utvärderings-
området. I en samverkansutbildning för handläggare inom de olika sam-
verkansorganisationerna skulle en viktig del vara att öka kompetensen på 
området och bl.a. skapa gemensamma begrepp och referensramar.  

• Forskning och strategiska projekt. Diskussionen här har bl.a. handlat om 
behovet av kunskap om den ”nya sjukfrånvaron” och möjligheten att an-
vända sig av den regionala välfärdsdatabas som är under uppbyggnad vid 
CVF. Betydelsen av forskning på området får även stöd av den skrivelse 
– Kunskapsstrategier – som generaldirektörerna för Folkhälsoinstitutet, 
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen skickade till regeringen 1999.  

Dokumentation 
Olika arbetsunderlag som parterna har växlat med varandra.  

Läge 000405 Diskussioner pågår.  
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Lokalsamhälle och välfärdsstat: Tvärvetenskapligt projekt. 
Sverige – Japan. 

Diskussionsfas. Flera möten har hållits med olika personkonstellationer sedan 
våren 1999.  

Från CVF/ISB Håkan Karp, Göran Sidebäck och Roland Svensson  

Från andra institutioner vid MdH  

 Fil. dr. Christer Ericsson, Institutionen för Humaniora, fil. dr. 
Ingegerd Fagerberg, Institutionen för Vårdvetenskap 

Från övriga institutioner i landet 

 Fil. dr. Ulf Magnusson, Dalarnas Högskola, fil. dr. Björn Horgby 
och fil. dr. Els-Marie Anbäcken, Linköpings Universitet  

Sammandrag  

Rikkyo University, Tokyo har sökt samarbete med CVF/ISB/MdH kring två 
sammanhängande projektidéer. Det ena projektet Lokal industri och lokalt sam-
hälle vänder sig i första hand till historiker och ekonom historiker. Det andra 
projektet Lokal samhälle och välfärdsstat vänder sig till samhällsvetare (sociologi, 
social omsorg, vårdvetenskap).  

Japanernas intresse gäller främst olika projekt som kan belysa de äldres situation 
i samhället. Det är alltså inte frågan om att arbeta med gemensamma projekt, 
snarare ett utbyte av information och kunskap mellan forskare som arbetar kring 
liknande frågeställningar på ungefär samma område. Samarbetet är tänkt att ske i 
form av gemensamma seminarier i Japan och Sverige.  

Förutom Rikkyo University kan det bli aktuellt att samarbeta med de japanska 
universitet som CVF redan har etablerade kontakter med. Under våren och hösten 
kommer ideerna, intresset och formerna för samarbete kring det andra projektet att 
diskuteras vid möten och seminarier i Japan. Insatserna under våren och hösten i 
Japan är finansierade.  

Dokumentation 
Olika arbetsunderlag som parterna har växlat med varandra.  

Läge 000405 Diskussioner pågår. Nästa arbetsmöte 28 april 2000.  
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Länsstyrelsen Södermanland  
Diskussionsfas Ett inledande möte med sociala gruppen, dec. 1999 i Nyköping.  

Från CVF/ISB Tola Jonsson, Göran Sidebäck och Lars Sundbom  

Från Länsstyrelsen  

 Per Ringsell, länsexpert i utbildingsfrågor och Anders Asklund, 
Sven Sjöborg och Ramona Persson, socialkonsulter  

Sammanfattning 

Vid mötet diskuterades en rad olika frågor, såsom behov och användning av 
statistik, utvärderingar och kompetensutveckling. När det gäller användning av 
statistik upplever man från länsstyrelsen behov av stöd från högskolan för att 
utveckla kunskaperna om olika statistikresurser och hur de effektivt kan utnyttjas. 
Man upplever även att det vore värdefullt med forskarstöd när det gäller metod- 
och kvalitetsutveckling av det tillsyns-, utrednings-, utvärderingsarbete som 
länsstyrelsen bedriver. När det gäller framställning av rapporter inom länsstyrelsen 
pekar man på önskvärdheten av stöd för att utveckla rapportskrivandet i en mer 
vetenskaplig riktning.  

Vidare upplever man ett behov av kompetensutveckling också på olika håll ute i 
de verksamheter man har tillsyn över, bl.a. bland föreståndare på olika vårdinstitu-
tioner. Idag krävs högskoleutbildning, men äldre personal saknar detta, därför 
behövs en kompletterande utbildning.  

Det finns således behov av forskarstöd och utbildningsinsatser på flera områden. 
Ytterligare kontakter mellan CVF och länsstyrelsen behövs dock för att konkre-
tisera möjliga insatser från CVF, samt formerna för dessa.  

Dokumentation 
Olika arbetsunderlag som parterna har växlat med varandra.  

Läge 000405 Diskussioner pågår. Inget möte inplanerat.  
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B. Projekt Datakällan (Välfärd i regionen) 
Redovisningen av detta projekt skiljer sig från redovisningen av de andra 
projekten. Anledningen till detta är projektets speciella karaktär. På sätt och vis är 
det ett separat projekt i det större projektet Välfärd i regionen. Förutom att använda 
data från Datakällan i forskning och utbildning är tanken att Datakällan också ska 
kunna användas för att stödja regionala avnämares behov av kvalificerat underlag 
för sociala analyser av olika slag, som kan öka deras kunskaper om välfärdsläget i 
kommunen. I texten nedan finns en rad exempel på undersökningar som kan göras 
med bl.a. data från SCBs databas Louise.  
 
 

Medverkande Göran Sidebäck och Lars Sundbom m.fl.  

Finansiering Interna och externa medel  

Projektperiod 2000-02-01 –  

Datakällan är arbetsnamnet på ett databasprojekt som nu pågår vid CVF. Syftet 
med projektet är att bygga upp en lättillgänglig sammanhållen dataresurs avseende 
regionens befolkning inom området välfärd-levnadsnivå. Databasen skall vara en 
resurs för forskningen och utbildningen vid högskolan, men också för olika av-
nämare i regionen, som kommuner, länsstyrelser, landsting, försäkringskassa etc. 

Datakällan kommer primärt att ha individen som objekt, dvs. innehålla data på 
individnivå, men i viss omfattning kommer databasen också omfatta data där orga-
nisationer, företag, kommuner utgör objekt. I ett första uppbyggnadsskede kommer 
främst data från databaser vid Statistiska Centralbyrån (SCB) att tillföras vår data-
bas. För närvarande är det därvid i första hand två SCB-material som är aktuella, 
nämligen den longitudinella individdatabasen LOUISE, samt den databas som om-
fattar en serie med undersökningar om den svenska befolkningens levnadsförhåll-
anden och som kallas ULF. En kort presentation av dessa båda SCB-databaser kan 
här vara på sin plats, för att ge en bild av vilken typ av uppgifter som Datakällan 
planeras innehålla, och för att ge några exempel på analyser och statistiksamman-
ställningar som Datakällan kan komma att möjliggöra. 

Om LOUISE-data74

LOUISE är en heltäckande longitudinell individdatabas för utbildning, inkomst och 
sysselsättning med 1990 som startår. (Vissa uppgifter från 1985). Den binder sam-
man årsdata om individer, hushåll, företag och arbetsställen och innehåller nya här-
ledda statistiska begrepp för att bättre kunna belysa t.ex. 1990-talets förändrade 
aspekter på människors relation till arbetslivet. Innehållet i databasen ger nya tids-

                                                 
74  Informationen om LOUISE är en översiktlig sammanställning av SCB:s dokumentation om 

LOUISE på WWW, samt av dokumentationen i: Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Ut-
bildningsstatistiken 1997:9. En longitudinell databas för utbildning, inkomst, sysselsättning 
(LOUISE), Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik, SCB, 1997. 
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serier och dimensioner på etableringen och anknytningen till arbetslivet, rörlighet-
en ut och in på arbetsmarknaden samt på avgången från arbetslivet. 

LOUISE är uppbyggd genom en sammanställning av data från en rad SCB-
register som sysselsättningsregistret (Årsys), utbildningsregistret, registret över 
totalbefolkningen (RTB), folk- och bostadsräkningen 1990, registret över kontroll-
uppgifter (KU), inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), dödsorsaksregistret. 
Syftet är att täcka ett så brett sakområde som möjligt avseende utbildning, arbets-
marknad, gränssnittet utbildning-arbetsmarknad, gränssnittet arbetsmarknad-in-
komstfördelningsfrågor, områden utanför arbetslivet (t.ex. sjukdom, arbetslöshet), 
samt gränssnittet arbetslivet-områden utanför arbetslivet.  

LOUISE omfattade ursprungligen en population om samtliga personer 16-64 år 
som är folkbokförda i Sverige 31/12 aktuellt år, men byggs nu ut till att omfatta 
personer i samtliga  åldrar. De LOUISE-data som hämtas till vår databas kommer 
därmed att kunna omfatta samtliga individer som vid något tillfälle sedan 1990 
(31/12 resp. år) varit mantalsskrivna i regionen. Databasen har individ som primärt 
objekt, men har även viss information där hushåll, arbetsställe, företag är objekt –
 vilka går att koppla samman med individdata. Av intresse är att databasen har 
geografiskt lokaliserande individuppgifter på fastighetsnummernivå.  

Vilken typ av analyser kan göras med LOUISE-data? 

Som exempel på förhållanden och frågeställningar som kan belysas med statistik 
som baseras på data från LOUISE kan nämnas följande:  

• Sambandet mellan förvärvsarbete och alternativa sysselsättningar, såsom 
studier, värnplikt, föräldraledighet, sjukdom, arbetslöshet, arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd etc. 

• Sambandet mellan omfattningen av förvärvsinkomst och olika sociala in-
komster p.g.a. sjukdom, arbetslöshet, rehabilitering, delpension, social-
bidrag, livränta, privat pension etc. 

• Mångfalden i en individs sysselsättningssituation såsom antal, typ och 
storlek av olika försörjningskällor.  

• Mångfalden i en individs försörjningssituation med avseende på olika in-
komstkällor, såsom förvärvsinkomst, olika bidrag etc. 

• Utvecklingen för befolkningsgrupper, t.ex. indelade efter födelseland och 
föräldrars födelseland, eller efter geografiska områden som varit särskilt 
utsatta för 1990-talets förändringar arbetsmarknaden. 

• Konsekvensen för bidragsberoendet av förändringar i 
förvärvsverksamhet i den enskilda kommunen.  

• Socioekonomiska förändringar och bidragsberoendets utveckling i en-
skilda kommuner mellan åren för olika befolkningsgrupper, såsom för 
ungdomar, invandrare, offentligt anställda etc. 
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• Rörligheten – flyttare, byte av försörjningssituation, byte av arbetsgivare 
etc. – och dess implikationer för sysselsättningen, bidragsberoendet etc. 

• Befolkningens och olika gruppers kompetensnivå, exempelvis definierad 
som ett resultat av historisk förvärvserfarenhet och utbildning.  

• Effekter av flerårigt beroende av vissa arbetslivsrelaterade åtgärder, så-
som ALU och rehabilitering.  

• Effektstudier av utbildningsinsatser (kortsiktigt eller långsiktigt).  

När LOUISE-data tillförts vår regionala databas kommer det således att vara möj-
ligt att använda den för att belysa viktiga socialpolitiska och arbetsmarknadspoli-
tiska förhållanden och utvecklingstendenser inom regionen. Det kan därvid gälla 
studier som omfattar hela regionen, en viss kommun eller vissa delar av en kom-
mun. Några exempel på tänkbara sådana analyser kan vara:  

• En studie av långsiktigt socialbidragsberoende inom en eller flera kom-
muner med följande variabler för vart och ett av åren i den tidsperiod 
som studeras: Kön, ålder, civilstånd, högsta utbildning, avslutningsår för 
högsta utbildning, sysselsättningsstatus, födelseland, invandringsår, den 
bidragsberoendes hemvist, t.ex. i termer av kommundelområden, summa 
lönesumma av anställning, summa inkomst som egen företagare; summa 
inkomst av studier, värnplikt, föräldraledighet, sjukdom/arbetsskada, 
arbetslöshet (A-kassa, KAS), utbildningsbidrag, ALU; hushållstyp, 
socialbidrag, disponibel inkomst, antal förvärvskällor under resp. år.  

• En studie av hur kommuninvånares grad av deltagande i arbetslivet ut-
vecklas över tid. Man kan t.ex. dela in befolkningen efter arbetsmark-
nadsstatus, på basis av databasens uppgifter om varje individ vad gäller 
olika inkomstslag, beloppsstorlekar, samt relationer mellan beloppen. En 
kodning av arbetsmarknadsstatus kan exempelvis göras i termer av 
”kärnarbetskraft”, ”löst anknutna till arbetslivet”, ”marginalgrupper”, 
”alternativt försörjda”, ”permanent offentligt försörjda”. Därmed kan 
man t.ex. studera hur befolkningen fördelar sig på dessa kategorier i olika 
geografiska områden (kommuner, delar av kommuner, t.ex. nyckelom-
råden, etc.) och hur utvecklingen över tid ser ut i olika områden.  

• Analyser av utbildningsdata kan användas för att belysa hur lokalbefolk-
ningens (utbildningsmässiga) kompetens varierar mellan olika områden 
och hur den utvecklas över tid.  
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Om ULF-data? 75

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 undersökningsobjekt och består av 
intervjuundersökningar av representativa befolkningsurval (16-84 år), kompletterat 
med registeruppgifter om urvalsindividernas inkomster, skatter, transfereringar, 
demografiska data samt dödsorsak. Årlig datainsamling har skett sedan 1975. 

Undersökningarna är innehållsligt strukturerade efter ett antal olika ämnesom-
råden eller välfärdskomponenter (hälsa; ekonomi; sysselsättning och arbetstider; 
arbetsmiljö; utbildning;  transporter och kommunikationer; fritid; boendeförhållan-
den; politiska resurser; sociala relationer; trygghet och säkerhet). Varje komponent 
är sammansatt av ett stort antal indikatorer (uppgifter). Totalt finns i ULF ungefär 
700 välfärdsindikatorer. 

Fr.o.m. 1979 tillämpas i ULF en indelning i fyra huvudområden som återkommer 
med viss periodicitet i olika omgångar. Dessa fördjupningsomgångar där ett 
huvudområde i taget fokuseras genomförs under en tvåårsperiod. Mellan 12 000 
och 13 000 personer intervjuas under en sådan tvåårsperiod. I varje sådan fördjup-
ningsomgång ingår ett antal centrala indikatorer från resp. välfärdskomponent samt 
frågor som utgör grunden för gängse bakgrundsvariabler. Nedan redovisas en lista 
över huvudinnehållet i respektive komponent när den finns i en fördjupningsom-
gång:  

Hälsa:  
Allmänt hälsotillstånd – sjukhusvistelser och läkarbesök – tandtillstånd och 
tandläkarbesök – omsorgsbehov. 

Ekonomi:  
Bostads- och barntillsynskostnader – inkomster, transfereringar – tillgång till 
viss materiell utrustning. 

Sysselsättning och arbetstider:  
Arbetslöshetserfarenhet- arbetstider – egna sysselsättningsförhållanden – 
make/makas sysselsättningsförhållanden – restider. 

Arbetsmiljö:  
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

 
75  Informationen är en komprimerad översiktlig sammanställning av SCB:s dokumentation om 

ULF på WWW, samt av dokumentationen i: Levnadsförhållanden Appendix 15. Teknisk 
rapport avseende 1990-91 års och 1992-93 års undersökningar av levnadsförhållanden. Vidare 
från: Vogel J. & Häll L., Kapitel 1 Välfärdsmätning och social rapportering i Välfärd och ojäm-
likhet i ett 20 årsperspektiv – Levnadsförhållanden 1975-1995, Statistiska centralbyrån. Ett av-
snitt i sammanställningen baseras på våra egna bearbetningar av från SCB erhållen databas-
lagrad dokumentation om ULFs innehåll. 

. 
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Utbildning:  
Utbildningsnivå –studieaktiviteter. 

Transporter och kommunikationer:  
Avstånd till service – individuella transportresurser – kollektivtrafikstandard – 
transportarbete/resmönster. 

Fritid:  
Fritidsaktiviteter - semesterresande- fritidshusboende. 

Boende:  
Inre och yttre boendemiljö – trygghet och stabilitet i boendet – yttre boende-
miljö – åsikter om bostaden och omgivningen. 

Politiska resurser:  
Bedömning av samhällets service – föreningsverksamhet – politiska 
aktiviteter. 

Sociala relationer:  
Hushållets sammansättning och familjebildning – kontakter och kontakt-
möjligheter 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 uppgår för närvarande, när varje variabel i varje 
ULF-årgång 1975-1998 räknas för sig, till närmare 26 000. Om variablerna räknas 
oberoende av årgång uppgår de i dagsläget till drygt 5 000. Dvs. flertalet variabler 
återkommer i flera årgångar. Frågan om i hur många, och i vilka, årgångar av ULF 
som en viss variabel förekommer är av betydelse när det gäller möjligheterna att 
göra analyser som avser enbart vår region eller delar av vår region. Eftersom ULF 
endast innehåller befolkningsurval kan det i sådana analyser vara nödvändigt att slå 
samman data från flera ULF-årgångar för att få tillräckligt stora underlag. I sådana 
analyser är det således främst de ULF-variabler som förekommer i flera 
närliggande ULF-årgångar som är av intresse.76

Vilken typ av analyser kan göras med ULF-data? 

Data från ULF täcker in en rad aspekter av individens välfärdssituation. Generellt 
ger ULF-data möjligheter att belysa samband mellan välfärdsproblem på olika om-
råden, liksom att studera skillnader mellan olika befolkningsgruppers välfärds-
situation i olika avseenden. På aggregerad nivå kan t.ex. studeras hur välfärdsut-
vecklingen i vår region ser ut i jämförelse med motsvarande i andra regioner. 

 
76  Det kan nämnas att det totalt finns 156 variabler som förekommer samtliga år 1975-1998, 267 

variabler som förekommer samtliga år 1980-1998, och 357 variabler som förekommer samtliga 
år 1981-1997. 



 Centrum för Välfärdsforskning 

 169

Även om den del av ULF-materialet som avser befolkningen i vår region är otill-
räckligt stort ur statistisk synpunkt för att genomföra vissa specifika regionala ana-
lyser, så kan det i många fall vara relevant att olika hypoteser och frågeställningar 
av regionalt intresse ”testas” på ULF-data på nationell nivå. Studier baserade på det 
innehållsligt rika ULF-materialet kan vidare ge uppslag till intressanta, mer 
detaljerade och lokalt fokuserade analyser av de data i Datakällan som, det hela 
befolkningen täckande, LOUISE-materialet erbjuder.  
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C. Letter of intent – kunskapande samverkan 
Parter: Eskilstuna kommun och Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 
(ISB), Mälardalens Högskola. 

Inom en rad sociala och pedagogiska områden fattas beslut om utveckling av 
kommunala verksamheter, såväl för att öka invånarnas delaktighet i samhällslivet 
som för att öka deras livskvalitet i allmänhet. För både Eskilstuna kommun och 
Mälardalens Högskola är det av stort intresse att närmare undersöka hur föränd-
ringen från industrisamhälle till kunskaps- och informationssamhälle påverkar 
människors levnadsförhållanden och medborgarskap. Ett utvecklat samarbete 
mellan parterna kan bidra till en kunskapsproduktion som ger underlag för utveck-
ling inom en rad områden: Dels som bidrag till att forma nya handlingsstrategier 
för att uppnå politiska mål och för att stimulera den medborgerligt-demokratiska 
diskussionen i lokalsamhället, dels som bidrag till den vetenskapliga förståelsen av 
människa och samhälle.  

Konkret kan det t.ex., som i det aktuella projektet med ”särskilda insatser i ett 
bostadsområde”, gälla att tydliggöra vad det innebär för kommuninvånare och sam-
hälle att nya miljöer för social samvaro och lärande öppnas i utsatta områden, eller 
klarlägga hinder och möjligheter att omsätta demokratin som värdegrund i kom-
munala skolor. Såväl ur ett politiker- och tjänstemannaperspektiv som ur ett 
forskarperspektiv är det intressant att närmare studera de sociala och pedagogiska 
processer som blir följden av försök att omsätta politiska beslut i praktisk handling 
och dessa processers grundläggande förutsättningar. Ytterligare ett 
kunskapsprojekt som kan främja kommunal utveckling och planering är den sociala 
databas för Södermanland och Västmanland som planeras vid Centrum för 
Välfärdsforskning. 

Mot den bakgrunden inleder nu kommunens och högskolans företrädare ett 
närmare samarbete. Det sker både inom ramen för utvärderings- och projektverk-
samhet och genom att, i seminarieform, starta en öppen dialog om pedagogiska och 
sociala verksamheter med kommuner, myndigheter och organisationer i Mälardals-
regionen. Syftet är att belysa dessa verksamheters villkor, innebörder och ut-
vecklingsmöjligheter. När det gäller finansieringen av projekt och utvärderingar 
kan det ibland bli frågan om gemensamma ansökningar till t.ex. nationella fonder 
och anslagsgivare.  

Detta ”letter of intent” är inte förknippat med några åtaganden eller löften utan 
är en ömsesidig viljeyttring till grund för att utveckla samarbete kring lokal 
kunskapsproduktion. 

Eskilstuna 2000-02-17 

För Mälardalens Högskola, ISB: Gunnar Sundgren, professor i pedagogik, Roland 
Svensson, docent i sociologi och prefekt vid ISB, Ove Karlsson, lektor i pedagogik, 
Göran Sidebäck, lektor i sociologi och föreståndare, CVF. 
För Eskilstuna kommun: Gunnar Johnson, näringslivsdirektör, Heikki Pohjolainen, 
projektledare. 
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D. Inbjudan till konferens om välfärd ev. 29 sept. 2000  
CVF inbjuder regionens avnämare till en konferens ev. 29 september i år. Inbjudan 
riktas till kommuner, landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadsorganisationer, för-
säkringskassor och andra lokala och regionala organisationer med intresse av väl-
färdsfrågor i regionen. Tre till fem deltagare från var och en av dessa intressenter 
välkomnas till ett heldagsmöte om den regionala välfärdsforskningens inriktning 
och utvecklingsmöjligheter. I inbjudningsbrevet som skickas ut i slutet av april bi-
läggs denna skrift (CVF vid millennieskiftet), samt ett formulär där de inbjudna om-
beds att anmäla synpunkter och förslag beträffande forsknings och utvecklings-
arbete inom välfärdsområdet. CVFs förhoppning är att konferensen skall bidra till 
att ytterligare fördjupa samarbetet mellan högskolan och regionens avnämare. 
Under konferensen kommer olika aspekter på detta samarbete att diskuteras. Ambi-
tionen är att konferensen blir ett forum för konkreta diskussioner om nya forsk-
nings- och utvecklingsprojekt inom området. Planer finns på att dokumentera dessa 
diskussioner i en tryckt rapport. Om konferensen faller väl ut är förhoppningen att 
den kan bli ett återkommande inslag i CVFs utåtriktade arbete i regionen. 
 
 

Konferensens syfte  

CVF har nyligen slutit ett nytt 3-årigt avtal om basfinansiering med de regionala 
parterna (se kapitlet Avtal). CVF vill därför arrangera en regional konferens för att:   

• sprida kännedom om CVFs verksamhet  

• utveckla de regionala kontakterna och stödet för CVF  

• diskutera projektplanering med fokus på forskningsinriktning och prak-
tisk relevans  

• diskutera finansieringsformer för verksamheten  

Målgruppen 

Ledande politiker, högre chefer och tjänstemän i beslutsfattande ställning i 
regionen Södermanland och Västmanland i kommuner, län, landsting, länsstyrelser 
och olika myndigheter, samt ledande företrädare för olika organisationer och 
forskare och högre chefer från CVF/ISB och MdH.  

Konferensunderlag 

Uppgifter om de olika regionala aktörernas forskningsförslag och –behov insamlas 
med en projektenkät som skickas ut med konferensinbjudan. För att kunna sam-
manställa uppgifterna behöver CVF få enkätsvaren tillbaka senast den 31 maj 
2000. Sammanställningen kommer bl.a. att diskuteras vid konferensen. I september 
skickas deltagarförteckning, slutgiltig dagordning och konferensprogram ut. 
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E. Välfärd – ”en god färd genom livet”  
Tidskriften Delphi, som utges av Mälardalens Högskola, hade forskning som tema i 
nr 2, 1999. Bland artiklarna fanns ett samtal mellan Göran Sidebäck och Delphis 
redaktör Peter Mannerfeldt. Bl.a. berörs välfärdsbegreppet och en del andra frågor. 
  
 

Göran Sidebäck, föreståndare för Centrum för Välfärdsforskning. Ni är en av 
högskolans mest forskningsaktiva arbetsenheter. Varför har ni valt en centrum-
bildning istället för att vara verksamma med forskningen inom Institutionen för 
Samhälls- och Beteendevetenskap? 

Valet har inte riktigt stått på det sättet. Centrum för välfärdsforskning (CVF) har 
inte uppstått inom Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), utan 
placerades organisatoriskt som en separat och redan färdig centrumbildning inom 
ISB från årsskiftet 1996/97.  

Det fanns en rad olika skäl för en centrumbildning när CVF startade i början av 
1990-talet: ”FoU-arbetet om välfärd och välfärdsarbete skall bedrivas flerveten-
skapligt och tvärsektoriellt och förena teoretiskt och praktiskt arbete i ett lokalt, 
regionalt och internationellt perspektiv”. Dessutom anges att centrum ska sträva 
efter att knyta till sig ”forskare från andra institutioner såväl nationellt som inter-
nationellt.”  

Den akademiska miljön innebär också positiva möjligheter för centrum genom 
den starka betoningen av forskning, en utvecklad seminariekultur och kritisk analys. 

Hur mycket önskemål och "styrning" kommer från era externa intressenter när det 
gäller inriktningen på forskningen? 

Dels finns en Samverkansgrupp med representanter för finansiärerna – Eskilstuna 
kommun, Västerås stad, Landstinget i Sörmland och Västmanland, samt Mälardal-
ens Högskola – dels ett Regionalt välfärdsråd med representanter för viktiga 
aktörer på olika s.k. ”välfärdsarenor”, såsom arbetsmarknad, socialtjänst, 
rättsväsen, utbildning, jämställdhet, föreningsliv mm.  

Utöver dessa intressenter har centrum kontakter med olika samhällsinstitutioner 
och regionala organisationer kring konkreta utvärderings- och utredningsuppdrag. 
Även om samarbetet oftast är gott finns här stundtals en latent spänning mellan 
uppdragsgivarnas önskemål om en billig och snabb utredning och centrums ambi-
tioner att utveckla en mer forskningsinriktad verksamhet.  

Varför är välfärdsforskningen så starkt koncentrerad till den offentliga sektorn?  

Man kan säga att kommun, landsting och stat är de viktigaste operatörerna på väl-
färdsarenan varför det är naturligt att välfärdsforskningen koncentreras till den 
offentliga sektorn.  

Men det som sker inom den privata sektorn har naturligtvis också på olika sätt 
betydelse för befolkningens välfärd. Hit hör arbetsmiljö, olika former av inflyt-
andefrågor, arbetstidens längd och förläggning, löneformer och lönevillkor. Ned-
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läggning av företag och arbetsplatser har också viktiga välfärdskonsekvenser för 
individer, familjer, samhällen och regioner. CVF har t.ex. studerat nedläggningen 
av Volvo Aero i Arboga.Genom den privatisering av vård och omsorg som i viss 
mån äger rum idag kommer delar av den offentliga sektorns verksamhet att närma 
sig eller till och med hamna inom den privata företagsamhetens sfär.  

För en utomstående är välfärdsbegreppet lite diffust. Vad är er definition? 

Olika personer lägger in olika betydelse i begreppet välfärd. I den meningen är be-
greppet diffust. Sociologiprofessor Harald Swedner, som tidigare varit knuten till 
centrum, tolkade t.ex. välfärd som "en god färd genom livet". En vanlig distinktion 
inom välfärdsforskningen är att vi försöker skilja mellan objektiv välfärd och sub-
jektiv välfärd. Det har visat sig svårt att mäta subjektiv välfärd. Vi får små skillna-
der och nästan ingen variation i svaren. Detta är en anledning till att man hellre 
arbetar med s.k. objektiva mått. I botten finns dock alltid någon idé om att den 
objektiva välfärden har betydelse för den subjektiva välfärden, att det finns ett sam-
band mellan dem, även om det är komplext.  

Istället för välfärd brukar man även tala om levnadsnivå. En definition skulle 
kunna lyda: Levnadsnivå är individens förfogande över resurser att, under givna 
förutsättningar, medvetet kontrollera och styra sina levnadsvillkor. Förutsättningar-
na gäller t.ex. arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, utbildningssystemet och hälso- 
och sjukvårdssystemet. Sammanfattningsvis kan man säga att individens resurser 
och förutsättningarna att använda resurserna blir bestämmande för hennes möjlig-
heter att styra sitt liv. En viktig förutsättning för detta är att det råder frihet, så att 
människorna kan utnyttja sina resurser.  

Den svenska levnadsnivåforskningen arbetar med bl.a. följande komponenter: 
Utbildning, sysselsättning och arbetstider, arbetsmiljö, ekonomi, boendeförhållan-
den, transporter och kommunikation, fritid, sociala relationer, politiska resurser, 
trygghet och säkerhet, hälsa och social rörlighet. Beteckningarna på komponent-
erna kan variera och likaså de konkreta frågorna, som används för att skapa olika 
indikatorer och mått på levnadsnivån.  

Vilka är för närvarande CVFs främsta forskningsområden? 

En viktig del av centrums verksamhet under de senaste åren har varit att på olika 
sätt genomföra efterfrågade regionala utvärderingar. Några exempel är samman-
slagningen av Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset, resurscentra för kvinnor. 
Ett av de större projekten inom centrum i dag handlar om att identifiera och studera 
metoder som utvecklats inom Sörmland och Västmanland för att förstärka kvinnors 
situation på arbetsmarknaden. Ett annat större projekt, som just påbörjats, handlar 
om att utvärdera effekterna av den utbildning som högskolan, sedan en tid, ger 
grupper av ryska socialarbetare. Hit hör naturligtvis även min egen studie om 
”Välfärd i regionen”. Nyligen har även en utvärderingsstudie av behandlingshem-
met Vårnäs, med s.k. öppet intag av missbrukare, påbörjats. Vid centrum finns 
även kompetens kring äldreforskning, invandringsproblematik, medicinsk socio-
logi, kulturfrågor och lokala FoU-miljöer. 
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Några av forskarna vid CVF/ISB har därtill egna projektpengar för större pro-
jekt, som de driver helt självständigt.  

Önskedrömmen för Göran Sidebäck att forska kring? 

Att få resurser, personal och tid för att utveckla mitt projekt ”Välfärd i regionen”, 
så att vi kan lägga fram breda beskrivningar av välfärdens fördelning och utveck-
ling i regionen i viktiga avseenden. Dessutom vill jag att dessa beskrivningar kan 
kompletteras med regionala fallstudier av olika slag för att fördjupa och nyansera 
den bild som framträder i beskrivningarna. Jag räknar med att detta arbeta ska 
generera en hel rad intressanta studier under den närmaste 3-årsperioden.  

Vilken nytta har ISB:s studenter av CVF? 

Rent allmänt är det bra att lärarna som undervisar också har erfarenhet av egen 
forskning. Dessutom har forskningen vid centrum mer eller mindre direkt relevans 
för de olika utbildningsprogrammen (välfärdsprogrammet, missbruksprogrammet 
och social omsorgsprogrammet). Genom centrum erbjuds även studenterna i viss 
utsträckning meningsfulla och intressanta uppsatsämnen. Några av de framgångs-
rika och intresserade studenterna får dessutom möjlighet att medverka i forsknings-
projekt och andra uppdrag, vilket kan bli ett första steg på vägen till en dokto-
randutbildning och akademisk karriär.  

Vilka är de praktiska förutsättningarna för verksamheten vid CVF? 

Antalet anställda är mycket litet. Det är endast föreståndaren (jag) och en sekretera-
re, som finansieras av basanslaget! Resurserna räcker periodvis även till att ge 
någon eller några doktorander ett visst ekonomiskt stöd. Centrum har 19 medarbe-
tare: Åtta doktorer, varav två docenter, fem doktorander, en adjunkt och fem D-
studerande.Centrums ekonomi baseras på ett årligt basanslag på 1,6 miljoner 
kronor från landstingen i Sörmland och Västmanland och från Västerås stad och 
Eskilstuna kommun.  

Vem är Göran Sidebäck? 

Jag har doktorerat i sociologi vid Stockholms Universitet och under många år 
arbetet vid Institutet för Social Forskning (SOFI) i Stockholm. Min avhandling – 
Kampen om barnets själ (1992) – var en historisk sociologisk avhandling om 
vuxenvärldens olika försök att skapa och utveckla organisationer som kan forma de 
”rätta” värderingarna, kompassen som ska vägleda barnet på dess vandring ut i 
samhället och vuxenvärlden. De av mina flesta studier, utom själva avhandlingen, 
kan närmast karaktäriseras som kvantitativa studier. 
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Avtal 

 

 

 
Och tiden gick och Adams barn och söner 
degenererades och uppfann böner, 
och uppfann samhällsskick, polis och lagar 
och gjorde slut – totalt – på Paradisets dagar.  

(Nils Ferlin, ur dikten ”Nidvisa till 
människan”, En döddansares visor, 1951) 
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AVTAL77  
Avtalet avser forsknings- och utvecklingsarbete i regionen Södermanland/Väst-
manland inom området välfärdsforskning och välfärdsarbete inom ramen för CVF. 

78  

Avtalets parter 

Avtalet träffas mellan å ena sidan Mälardalens Högskola, MdH, och å andra sidan 
Eskilstuna kommun, kommunstyrelsen, Landstinget Sörmland, Landstinget Väst-
manland och Västerås stad, individ och familjenämnden.79

Parterna är överens om att i det fall ett forskningsråd bildas i Södermanland kan 
detta, efter förhandling, komma att ersätta Eskilstuna kommun och Landstinget 
Sörmland som avtalspart. 

Avtalets längd  

Avtalet omfattar perioden 1997-01-01 – 1999-12-31.80  
Förhandling om förlängning av avtalsperioden skall inledas senast 6 månader 

före innevarande avtalsperiods slut.81

Inriktning och omfattning  

Mälardalens Högskola har att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom om-
rådet välfärd och välfärdsarbete, företrädesvis i regionen Södermanland/Västman-
land inom ramen för ett Centrum för Välfärdsforskning. 

Föreliggande avtal avser basfinansiering av Centrum för Välfärdsforskning. Ge-
nom denna finansiering skall en organisation för uppdragsverksamhet byggas upp, 
ett långsiktigt forskningsprogram etableras och nationella forsknings- och utveck-
lingsresurser sökas och inhämtas. Målsättningen är att etablera en permanent verk-
samhet vid Centrum för Välfärdsforskning som på sikt inte skall vara beroende av 
de regionala finansiärerna för sin överlevnad. Avsikten är också att centrum skall 
fungera som ett regionalt kunskapscentrum och forum för välfärdsfrågor i vid 
mening i Södermanland och Västmanland. 

 
77 Diarienumret vid CVF på avtalet för perioden 1997 – 1999 är: Dnr 43-110/97.  
78  Tillägg i det nya avtalet: ”Till detta avtal hör även en utvecklingsplan för Centrum för 

Välfärdsforskning, som antogs vid ett möte med samrådsgruppen (representanter för de olika 
avtalsparterna) den 10 maj 1999 (se Bilaga 1).” OBS! Utvecklingsplanen är placerad efter 
avtalet i denna skrift. 

79 Tillägg i det nya avtalet: ”Avtalet tillåter att skaran av bidragsgivare utvidgas med t.ex. enskilda 
kommuner, försäkringskassor eller länsarbetsnämnder i regionen (eller med någon grupp av 
nämnda organisationer i regionen) under förutsättning att de nya bidragsgivarna accepterar 
avtalets innehåll.” 

80  Förändrat till: ” …perioden 2000-01-01 – 2002-12-31.”  
81 Meningen förändrad till: "Förhandling om eventuell förlängning av avtalsperioden skall inledas 

senast 6 månader före innevarande avtalsperiods slut." 
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Syftet med verksamheten är att belysa människors levnadsvillkor och förutsätt-
ningar liksom effekterna av samhällets åtgärder. FoU-arbetet om välfärd och väl-
färdsarbete skall bedrivas flervetenskapligt och tvärsektoriellt och förena teoretiskt 
och praktiskt arbete i ett lokalt, regionalt och internationellt perspektiv. Verksam-
heten skall, genom forsknings-, utvecklings-, seminarie- och utbildningsverk-
samhet få en lokal och regional användbarhet. 

Ett viktigt inslag i verksamheten för Centrum för Välfärdsforskning är att skapa 
arenor och utveckla metoder för en organiserad kunskapsutveckling mellan hög-
skola och verksamheter, där både vetenskapliga kvalitetskrav och omvärldens rele-
vanskrav, kan tillgodoses. Vid genomförandet av avgiftsbelagda seminarier och 
konferenser i CFVs regi skall bidragsgivarna ges möjlighet att kostnadsfritt delta 
med ett begränsat antal representanter. 

Möjlighet skall ges till verksamma inom välfärdsområdet att bedriva, ur utveck-
lings- och forskningsperspektiv, intressanta projekt inom centrum i syfte att 
generera nya forskningsbara områden. 

Arbetsformer 

Mälardalens Högskola skall inom institutionen för pedagogik och sociologi inrätta 
Centrum för Välfärdsforskning82

Centrum för Välfärdsforskning skall ledas av en forskningsledare som skall 
besitta hög vetenskaplig kompetens. Forskningsledare tillsätts av MdH. 

En strävan från Centrum för Välfärdsforskning skall vara att, till centrum, knyta 
forskare från andra institutioner inom högskolan samt verka för samverkan med 
forskare från andra universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt. 

Samverkansformer  

En samverkansgrupp inrättas med en representant från respektive bidragsgivare 
och MdH.83 Samverkansgruppen skall gemensamt föreslå centrums mål och inrikt-
ning. Gängse akademisk frihet för forskningens utförande och inriktning skall 
garanteras. Samverkansgruppen skall i samråd utvärdera och följa upp verksam-
heten samt fungera som fortsatt stöd för verksamheten. Ordförande i samverkans-
gruppen utses av rektor vid MdH och skall vara annan person än forskningsledaren. 

Parterna avser att inrätta ett regionalt råd med bred representation från offentlig 
och privat verksamhet i regionen med intresse för välfärdsfrågor och välfärdsar-
bete.84 Rådets uppgift skall vara att följa arbetet, föreslå projekt och på olika sätt 
medverka till centrets utveckling. Ordförande i rådet bör utgöras av forsknings-

 
82  Meningen förändrad till: ”Mälardalens Högskola har inom institutionen för samhälls- och 

beteendevetenskap inrättat Centrum för Välfärdsforskning.” 
83 Meningen förändrad till: "En samverkansgrupp med representant från respektive bidragsgivare 

och MdH skall finnas." 
84 Meningen förändrad till: "Parterna skall vid sin sida även ha ett regionalt råd…" 
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ledaren vid Centrum för Välfärdsforskning och vice ordförande av en representant 
från regionen.  

Ekonomisk ersättning 

Eskilstuna kommun skall till verksamheten bidra med 700.000 kronor per år under 
avtalsperioden. 

Landstinget Sörmland skall till verksamheten bidra med 300.000 kronor per år 
under avtalsperioden. Landstinget Västmanland skall till verksamheten bidra med 
300.000 kronor per år under avtalsperioden. Västerås stad, genom individ och 
familjenämnden, skall till verksamheten bidra med 300.000 kronor per år under 
avtalsperioden. Bidragsbeloppen rekvireras av MdH två gånger per år, i mars resp 
oktober.85 MdH avser att bidra till finansiering av verksamheten. 

Detta avtal förutsätter för sin giltighet för Eskilstuna Kommuns räkning dels att 
högskolan och kommunen träffar avtal om Centrum för Välfärdsforskning inom 
Eskilstuna kommun, nuvarande personal, projekt, lokaler, inventarier och 
utrustning. För Eskilstuna kommuns godkännande förutsättes att avtalet godkännes 
av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun genom beslut som vinner laga kraft.86

För Landstingets Sörmland godkännande förutsättes att avtalet godkännes av 
landstingsstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 

För Landstingets Västmanland godkännande förutsättes att avtalet godkännes av 
landstingsstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 

Västerås87  
den 7 mars 1997 den 15/8 
Hasse Odenö/Signatur Hans Ekström/Signatur 
Mälardalens Högskola Eskilstuna kommun 
Rektor Kommunstyrelsen 

den 12/8-97 den 5/6-97 
Alf Egnerfors och Sune Israelsson och 
Bengt Wallin/Signatur Göran Rosenqvist/Signatur 
Landstinget Sörmland Landstinget Västmanland 
Landstagsstyrelsen Landstingsstyrelsen 

den 20/8 -97  
Thure Morin/Signatur 
Västerås stad 
Individ och familjenämnden 

 
85  Tillägg i det nya avtalet: ”Bidragsbeloppens storlek och betalningsvillkor från eventuella nya 

bidragsgivare förhandlas separat för den aktuella avtalsperioden.” 
86  Hela detta stycke har tagits bort i det nya avtalet.  
87  Det nya avtalet undertecknades under perioden 17 – 25 november 1999 av Hasse Odenö, MdH, 

Jörgen Danielsson , Eskilstuna kommun, Alf Egnerfors , Landstinget Sörmland, Glenn Anders-
son och Jan Brithon, Landstinget Västmanland och Thure Morin, Västerås stad.  
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Utvecklingsplan för Centrum för Välfärdsforskning 
I denna PM sammanfattas det nuvarande läget för Centrum för Välfärdsforskning 
(CVF) och en plan för den fortsatta utvecklingen av verksamheten redovisas. 

Bakgrund och nuläge 

CVF inordnades i Mälardalens Högskola (MdH) för drygt två år sedan, 1 jan. 1997. 
Från att tidigare ha varit en verksamhet inom Eskilstuna kommun blev CVF från 
detta datum en del av högskolan med basfinansiering från regionen (Eskilstuna 
kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland) och 
från MdH. 

Organisatoriskt placerades CVF inom Institutionen för pedagogik och sociologi 
(som 1998 bytte namn till Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap). 
Målsättningen var att bygga upp en flervetenskaplig välfärdsforskning av natio-
nell/internationell kvalitet med stark regional förankring. 

Docent Sven Hort, tidigare verksam vid Institutet för social forskning vid Stock-
holms Universitet, tillträdde som föreståndare för CVF 1997-03-01. En samråds-
grupp bildades med representanter från regionens finansiärer och högskolan liksom 
ett regionalt råd med uppgift att följa arbetet vid CVF och medverka till verk-
samhetens utveckling. 

CVF kom att integreras i MdH under en mycket intensiv tillväxtperiod för hög-
skolan. Stora delar av det samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesområdet har 
byggts upp parallellt med att välfärdsforskningen etablerats. Antalet helårs-
studenter vid ISB har t ex på några år ökat från ca 400 till drygt 1000. Antalet 
lärare/forskare har fördubblats och kompetensen förbättrats avsevärt. I slutet av 
1995 fanns endast två disputerade lärare vid institutionen, idag finns ett 20-tal 
disputerade lärare/forskare i ämnena pedagogik, sociologi och psykologi. 

Rekryteringen av forskare och lärare med hög kompetens har pågått kontinuer-
ligt under perioden. Under våren 1999 är sex lektorsanställningar och fyra profes-
surer under tillsättning. En av professurerna avser en anställning som professor i 
sociologi med inriktning mot välfärdsforskning.88 Under våren prövas också hög-
skolan för rätten till vetenskapsområden (dvs. rätten att bedriva forskarutbildning 
inom bl.a. sociologi och pedagogik). 

 
88  Mälardalens Högskola har beslutat avbryta tillsättandet av tjänsten, eftersom högskolan, av hög-

skolemyndigheten, ej ansågs ha kompetens för att bedriva forskarutbildning inom bl.a. sociologi 
och pedagogik (vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap). Högskoleverkets bedöm-
ningsgrupp konstaterade också att ”de samarbetsmöjligheter som torde finnas mellan sociologi-
ämnets inriktning mot välfärdsforskning och vårdvetenskapens inriktning mot folkhälsoveten-
skap utnyttjats i ringa grad. Det finns för närvarande inte ett sammanhållet ämnesområde med 
inbördes stöttande ämnen som kan erbjuda den stabilitet som krävs för att driva forskarutbild-
ning.” En tolkning av detta kan vara att professuren mot välfärdsforskning kanske bör ges en 
något annorlunda inriktning, vilket kan vara ett motiv för att avbryta tillsättandet av tjänsten. 
För CVFs del blir konsekvensen en viss tempoförlust – mindre resurser, mindre personal och 
avsaknad av professorskompetens. Arbetet enligt utvecklingsplanens riktlinjer går dock vidare 
och de tvärvetenskapliga kontakterna ska utvecklas. 
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När man värderar den betydelse CVF har haft under de första två åren är det viktigt 
att se verksamheten vid CVF ur ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. CVF 
har på flera sätt spelat en viktig roll för uppbyggnaden av det samhälls- och 
beteendevetenskapliga området vid högskolan: 

• Det breda regionala stödet och den offensiva satsningen på CVF har in-
neburit att välfärdsforskningen kommit att definieras som ett av högskol-
ans profilområden. I den ansökan om vetenskapsområden och universi-
tetsstatus som MdH inlämnat till Högskoleverket lyfts välfärdsforsk-
ningen fram som ett centralt fält inom en framtida forskarutbildning vid 
MdH. Prioriteringen av välfärdsforskningen syns också i professorspro-
grammet i vilket en professur i sociologi särskilt inriktats mot välfärds-
forskning. 

• Den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen vid MdH har 
genom CVF fått en regional förankring som är värdefull och på flera sätt 
unik inom universitets- och högskolevärlden. CVFs ambition att fungera 
som ett regionalt kunskapscentrum och forum för välfärdsforskningen i 
Mälardalen är en viktig del i högskolans allmänna strävan att utveckla 
det regionala samarbetet. 

• CVF har i hög grad bidragit till att en flervetenskaplig forskningsmiljö 
etablerats vid MdH på det samhälls- och beteendevetenskapliga området. 
I första hand är det ämnena sociologi, pedagogik, psykologi, socialt 
arbete och social omsorg som funnits representerade vid CVF. 

• Genom CVF har en god koppling mellan forskning och utbildning åstad-
kommits. De studerande har kunnat få kontakt med aktuell forskning 
inom sina områden, forskare från CVF har handlett studerande på C- och 
D-uppsatser och flera studerande har rekryterats som medarbetare i 
forskningsprojekt. 

Även ur ett snävare resultat- och nyttoperspektiv kan man konstatera att CVF under 
de två första åren i högskolan har uppnått goda resultat. 

Seminarieverksamheten har varit intensiv och utgjort en viktig del i Centrums 
verksamhet. Ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt har initierats - ofta i sam-
arbete med aktörer i regionen. Initiativ har tagits till ett övergripande projekt - Väl-
färd i regionen - med syfte att inventera och utveckla den regionala rapporteringen 
inom välfärdsområdet. 

Produktionen av rapporter, artiklar och papers från forskare verksamma vid 
CVF har varit omfattande. På det lokala och regionala planet har konferenser och 
seminarier genomförts och olika slag av samarbetsprojekt, bl.a. försök med forsk-
ningscirklar, startats. 

Det internationella samarbetet har utvecklats positivt. Fyra gästforskare (från 
Kina, Sydkorea, Taiwan och Japan) har vistats under längre perioder vid CVF. Ett 
utbildningsprojekt med utbildning av 200 ryska socialarbetare har startat. 
Kontakter och olika slag av samarbete finns idag med forskare i ett 10-tal länder. 
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Samtidigt som man kan konstatera denna positiva utveckling bör man också själv-
kritiskt notera att det finns svagheter i verksamheten vid CVF. Under våren 1999 
har det förts en diskussion vid CVF där man bl.a. pekat på följande brister: 

• De regionala samarbetsformerna behöver utvecklas. Nya vägar för sam-
verkan med aktörer i regionen kring forskning måste prövas. 

• Den externa informationen om CVF måste förbättras. Informationen om 
rapporter, aktuella projekt, konferenser/seminarier, verksamma forskare 
m m ska vara lättillgänglig, bl a genom en aktuell och förbättrad www-
hemsida och genom regelbundna nyhetsbrev. 

• En breddning av de ämnen som är representerade i CVF bör eftersträvas. 
Idag är det enbart ämnen som finns inom Institutionen för samhälls- och 
beteendevetenskap som ingår i CVF. 

• Långsiktiga övergripande forskningsprogram med en tydlig CVF-profil 
bör etableras 

• Antalet verksamma forskare vid CVF måste öka och den samlade forsk-
ningskompetensen behöver höjas.  

CVF 2000-2003 

Även om det för närvarande finns en viss osäkerhet kring en framtida 
forskarutbildning vid MdH (beslut om rätten till vetenskapsområden fattas av 
regeringen senare i år) råder det knappast någon tvekan om att forskningen 
kommer att expandera kraftigt vid högskolan under de närmaste åren. Högskolan 
har satt som mål att det ska finnas 25 professorer vid MdH år 2002. Vid samma 
tidpunkt bör de statliga forskningsanslagen ha ökat från dagens 20 milj. till 80 milj. 
kronor. 

Även inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området är ambitionerna 
högt ställda. Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap har satt som mål 
att minst fördubbla volymen av forskning, utveckling och olika slag av uppdrags-
utbildningar under den kommande treårsperioden. År 2003 ska det finnas minst 12 
professorer vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap. 

Välfärdsforskningen kommer att spela en strategiskt viktig roll i denna utveck-
ling. Det finns på detta område goda möjligheter att vid MdH skapa en attraktiv 
och nydanande forskningsmiljö av hög kvalitet. 

Den nye professorn - som enligt planerna ska tillsättas under 1999 - kommer att 
få en central roll i den fortsatta uppbyggnaden av välfärdsforskningen. I utlysnings-
texten beskrivs området välfärdsforskning på följande sätt: 

"Området välfärdsforskning innefattar studiet av det moderna samhällets välfärds-
institutioner i vid mening (hälso- och sjukvård, omsorg och olika slag av trygghetssystem) 
deras funktionssätt och effekter för människors liv och levnadsvillkor. Forskningen inom 
området skall inriktas mot att särskilt studera de förändringar som de svenska 
välfärdssystemen genomgår och de nya modeller för välfärdslösningar som växer fram. 
Frågor som handlar om människors tillit till, erfarenheter av och samspel med välfärds-
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systemen bör vara centrala liksom frågeställningar som rör den informella sektorns roll och 
människors aktiva deltagande i det lokala välfärdssamhället. 

Välfärdsforskningen vid Mälardalens Högskola har ambitionen att bedrivas i nära samverkan 
med regionala aktörer utanför högskolan. Forskningen bör därför bedrivas på ett sätt som 
vidareutvecklar frågor som rör kunskapens roll i samhället och samspelet forskare-
praktiker." 

Det blir en huvuduppgift för den nye professorn att utifrån denna plattform 
utveckla forskningsprogram och regionala samarbetsformer för välfärdsforskn. vid 
MdH. 

Hur det framtida ledarskapet för CVF ska se ut bör lösas i samråd med den bliv-
ande professorn. Det är inte självklart att den vetenskapliga ledningen i framtiden 
ska sammanfalla med den administrativa ledningsfunktionen för CVF. 

Ambitionerna när det gäller den fortsatta utvecklingen av CVF kan samman-
fattas på följande sätt: 

• CVF ska tillföras professorskompetens samtidigt som en fortsatt rekryte-
ring av disputerade forsk. med inriktn. mot välfärdsforskning ska ske. 

• Välfärdsforskningen ska ges en tydlig profilering och långsiktiga forsk-
ningsprogram med extern finansiering ska byggas upp. Ambitionen är att 
verksamheten vid CVF i sin helhet ska finansieras med statliga forsk-
ningsmedel och med externa uppdragsmedel. 

• Forskningsprogrammen ska ha en regional förankring och på ett kons-
truktivt sätt ta tillvara de möjligheter som högskolans forskningskompe-
tens och utbildningsprofiler ger. 

• Välfärdsforskningens roll inom en framtida forskarutbildning ska 
konkretiseras. CVF bör till exempel kunna erbjuda kurser, seminarier, 
handledning och projektutveckling för doktorander vid MdH. 

• Den flervetenskapliga miljö som CVF utgörs av idag ska ytterligare 
breddas. Det är särskilt angeläget att det kommer till stånd samarbete 
med forskare inom vård, humaniora och ekonomi. 

• Det regionala samarbetet ska utvecklas och fördjupas. Kontaktytorna mot 
olika aktörer i regionen ska bli fler och nya samarbetsformer och nätverk 
ska byggas upp (till exempel i form av konferenser, seminarier, forsk-
ningscirklar, projektutvecklingsgrupper, IT-baserade nätverk m m). Olika 
modeller för att utveckla samspelet mellan forskare-praktiker ska prövas. 

• Informationen om verksamheten vid CVF ska förbättras. Detta ska bl.a. 
ske genom nyhetsbrev och utbyggnad av den nuvarande wvw-hemsidan. 
Informationen om forskningsprojekt, publikationer och forskarkompetens 
ska vara lättillgänglig och aktuell. 
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• De internationella kontaktnäten ska vidareutv. Målsättningen är att forsk-
are vid CVF ska ingå i olika slag av internationella nätverk som studerar 
den moderna välfärdsstatens problem. Det internationella samarbetet bör 
bl.a. utv. genom systemet med gästforskare, genom internationella 
seminarier och konferenser och genom olika slag av samarbetsprojekt. 

 

1999-05-10 /Roland Svensson 
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Index 

 
Du har tappat ditt ord och din papperslapp, 
Du barfotabarn i livet. 
Så sitter du åter på handlarns trapp 
Och gråter så övergivet. 
 
Vad var det för ord – var det långt eller kort,  
var det väl eller illa skrivet? 
Tänk efter nu – förrn vi föser dig bort,  
Du barfotabarn i livet.  

(Nils Ferlin, Barfotabarn, 1933) 
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”Syftet med verksamheten vid Centrum för Välfärdsforskning  
kan sammanfattas i följande punkter: CVF ska…” 

”…främja jämförande tvärvetenskaplig välfärds- och utvärderingsforskning på 
lokal och regional nivå, samt i nära samverkan med aktörer på området – kom-
muner, landsting, olika statliga organ samt sociala frivilligorganisationer – bidra 
till det regionala och lokala utvecklingsarbetet. CVF blir därmed en brygga 
mellan praktiker och teoretiker. 

… utveckla nya strategier för kunskapsutbyte, kunskapsspridning och problem-
lösning. 

… vara länk mellan forskning och utbildning på högskolan. 

… upprätthålla en levande kontakt med den internationella och den nationella 
forskningen inom de områden CVF bedriver FoU-arbete.” 
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