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 Förord 

Verksamhetsberättelsen för år 2000 består av tre huvuddelar. I den första delen 
förs en framåtblickande diskussion kring två för CVF centrala framtidsfrågor – 
regional samverkan och skapandet av en regional välfärdsdatabas. I den andra 
delen redovisas utförligt från den, ur ett CVF perspektiv, kanske viktigaste ensta-
ka händelsen under verksamhetsåret 2000 – nämligen konferensen Välfärdsdag-
en, på temat Välfärd i förändring, som hölls den 19 oktober 2000 i Eskilstuna. 
Den tredje, och avslutande delen, innehåller slutligen en mer traditionell översikt 
av den verksamhet som bedrivits inom ramen för CVF under föregående år.  

Tanken med att dokumentera CVFs verksamhet på detta utförliga sätt är dels 
att ge högskolan och regionen information om vad som görs på CVF, dels att 
underlätta för regionala aktörer att ta kontakt med CVF om projekt, utredningar 
och kompetensutbildning och dels att dokumentera den styrande verksamhets-
idéen och hur den har omsatts och planeras bli omsatt i praktiken.  

Jag vill passa på att tacka alla som medverkat på olika sätt före, under och 
efter konferensen. Utan dessa insatser hade konferensen inte blivit så framgångs-
rik som den blev och utan den hjälp vi fått av alla föreläsare att granska och se 
över texterna, så hade denna verksamhetsberättelse inte blivit lika läsvärd som 
den förhoppningsvis nu har blivit.  

Jag vill rikta ett speciellt tack till Mats Vuorinen, som har hjälpt mig under 
alla faser av arbetet, och Lars Sundbom, som medverkat i skrivandet av kapitlet 
Datakällan – en socialstatistisk databas, och även i övrigt hjälpt till att göra text-
erna mer läsbara.      
 
 
Eskilstuna 30 april 2001 
 
 
 
Göran Sidebäck 
 
Föreståndare 
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Översikt år 2000  
Vilka är de mest betydelsefulla händelserna på Centrum för Välfärdsforskning 
under det gångna året? Det är en fråga som säkert får olika svar beroende på vem 
man frågar. Men ur ett CVF-perspektiv, så känns det naturligt att lyfta fram två 
händelser som mer än andra har satt sin prägel på verksamheten under året. Båda 
handlar om samverkan, men på olika sätt.  
 
 

Konferensen 
Den första händelsen är CVF’s konfe-
rens Välfärdsdagen den 19 oktober på 
temat Välfärd i förändring. Men då 
tänker jag inte bara på själva konfe-
rensdagen, utan också på allt för- och 
efterarbete som hör till konferensen 
och som nu till slut till största delen 
finns samlat i denna bok. Det har varit 
en lång resa i samverkans tecken med 
många spännande anhalter.  

En resa blir delvis vad man gör den 
till. Vi som arbetat med konferensen 
har försökt resa med öppna ögon och 
öppna sinnen. Vi har tagit oss tid. Vi 
har velat dokumentera denna millen-
niets första konferens i CVF’s regi. Nu 
överlämnar vi våra bilder, intryck och 
anteckningar från resan och hoppas att 
de kan stimulera andra till nya turer 
och bidrag för att utveckla samverkan 
i regionen.  

Anföranden och föreläsningar från 
konferensen finns i redigerad form ut-
skrivna och redovisade i denna verk-
samhetsberättelse. Dessutom finns en 
sammanställning av de gruppdiskus-
sioner som fördes under konferensen. 
Det är en spännande läsning, som vitt-
nar om både kunniga och engagerade 
deltagare.  

När jag reflekterar över detta kan 
jag bara konstatera: Vad rika vi är! 
Och därefter: Så slösaktiga vi är! Vi 
tar ju inte fullt ut till vara dessa ge-
mensamma resurser. Den fråga som då 
inställer sig handlar om vad som 
måste till för att förlösa de resurser, 
den kraft, nyfikenhet och energi som 
uppenbarligen finns hos så många på 
olika håll i regionen för att tillsam-
mans utforma en effektivare sam-
verkan? Nog måste det vara mycket 
som står att vinna om vi gemensamt 
går in för att utveckla dialogen, mötes-
platserna och nätverken? 

Fundera gärna över detta när ni tar 
del av innehållet i denna årsrapport! 
På så sätt kommer också den diskus-
sion om betydelsen av samverkan, dia-
log och nätverk som Johan Wennhall, 
f.d. prorektor vid högskolan, tog upp i 
den avslutande föreläsningen under 
Välfärdsdagen, att hållas levande och 
föras framåt.  

 
Databasen – Datakällan 

Den andra händelsen eller serien av 
händelser är förknippade med den 
socialstatistiska databasen – Datakäll-
an, som vi förra året började bygga 
upp vid CVF.  
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Vi kommer i nästa avsnitt av verk-
samhetsberättelsen att utförligt redo-
göra för bakgrunden till satsningen, 
vilket syfte den har och vilken betyd-
else den kan komma att få. Här skall 
bara – i anslutning till vad som ovan 
sades om betydelsen av att utveckla 
samverkan – kort påpekas att data-
basen i sig utgör ett samverkansmedel.  

Den är tänkt att vara en resurs både 
för studenter, forskare och intressenter 
utanför högskolan. Därmed får man – 
både inom och utom högskolan – 
möjlighet att samarbeta kring en 
gemensam regional dataresurs. Utöver 
detta är databasen tänkt att fungera 
som en ämnesöverskridande resurs, 
som stimulerar tvärvetenskapliga kon-
takter. Den är också tänkt som ett stöd 
och ett komplement till mer kvalitativt 
inriktade studier, vilket samtidigt 
innebär ett incitament till samarbete 
mellan forskare med olika metodolo-
gisk ansats.  

* * * 

Om vi därmed tills vidare lämnar 
Datakällan – och ser på samverkan 
och dess möjligheter i stort – vad 
gäller och vad bör gälla?  
 

Samverkan idag 
Samverkan är inget självändamål utan 
avsikten är att förbättra och sprida 
kunskap om välfärden, dess utveckling 
och fördelning på olika sociala grupp-
er och geografiska områden i Söder-
manland och Västmanland och ytterst 
att positivt påverka välfärdsutveck-
lingen. Att det finns ett stort regionalt 
intresse av samverkan och att det finns 
stora möjligheter att utveckla och för-
djupa den är uppenbart. 

Idag samverkar CVF på olika sätt 
med regionen, vilket framgår av 
följande översikt.  

Samrådsgruppen  
Gruppen består av representanter för 
de fyra finansiärerna (Västerås stad, 
Eskilstuna kommun, Landstingen i 
Västmanland och Södermanland), som 
bidrar med ett årligt basanslag på sam-
manlagt 1,6 miljoner kronor, och som 
tillsammans med högskolan och CVF 
följer och diskuterar verksamheten 
kontinuerligt. Gruppen är och har varit 
oerhört viktig för CVF’s regionala 
förankring. Genom basanslaget har det 
också varit möjligt för CVF att påbörja 
utvecklingen av projektet Datakällan. 
Gruppen sammanträder ett par gånger 
per termin.  

Regionala Välfärdsrådet 
Regionala Välfärdsrådet är ett kon-
taktorgan mellan CVF och en grupp av 
engagerade enskilda personer från 
olika delar av (främst) den offentliga 
sektorn i regionen. I rådet diskuteras 
olika framtidsinriktade verksamhets-
idéer. Här har samverkan under det 
senaste året varit bristfällig av olika 
skäl, men det finns tankar på att 
utvidga gruppen till ett bredare 
Välfärdsforum. Dessutom finns för-
slag på att även inrätta ett nätverk på 
forskarnivå med regionalt förankrade 
utredare och forskare intresserade av 
utvärderings- och välfärdsfrågor – ett 
Forskarforum, för samarbete och 
ömsesidigt stöd.  

Projekt 
Projekt, utredningar och utvärderingar 
av olika karaktär och omfattning, som 
är finansierade med bl.a. regionala 
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medel skapar även en arena där kon-
kret samverkan i olika former äger 
rum. I regel har projekten tillkommit 
genom att någon regional aktör vänt 
sig till CVF och velat få ett projekt 
eller en utvärdering genomförd. I 
några fall bedrivs projekten med an-
slag från nationella forskningsfonder.  

Konferenser 
Den senast genomförda konferensen 
(Välfärdsdagen) rönte stort intresse, 
men formerna behöver utvecklas på 
olika sätt. Det kan t.ex. finnas skäl att 
ibland arrangera konferenser mer 
fokuserade på t.ex. ett specifikt pro-
blem. Här kanske Demokratidagen, 
som arrangerades av ISB och Eskilstu-
na kommun kan vara ett bra exempel.  

Det är också viktigt att se till att 
konferenser och andra liknande arran-
gemang ger möjligheter till kontakt-
skapande och dialog. En annan aspekt 
att tänka på är att även ge regionala 
företrädare möjligheter och utrymme 
att presentera sina frågor och utred-
ningar i dessa fora.  Liknande syn-
punkter återfinns även i gruppdiskus-
sionerna och utvärderingsenkäten.  

Information 
CVF försöker aktivt informera om sin 
verksamhet och sina verksamhetspla-
ner både externt för regionen och in-
ternt för högskolan. De olika kanaler 
som därvid används är huvudsakligen 
informationsbladet CVF-Nytt, hemsid-
an på WWW med aktuell och nedladd-
ningsbar information, CVF’s verksam-
hetsberättelser, samt rapporterna i de 
olika skriftserierna och stundtals även 
massmedia. 

Förslag finns på att utveckla CVF-
Nytt, så att bladet får en bredare täck-

ning ämnesmässigt (t.ex. med infor-
mation från bl.a. vårdvetenskap, folk-
hälsa osv.), tätare utgivning än idag, 
fler sidor och möjligheter för regionala 
aktörer att komma till tals i bladet. Det 
krävs dock ökade resurser både för en 
ansvarig redaktör och för tryckning 
och distribution av skriften för att kun-
na tillmötesgå sådana önskemål. Detta 
även om en stor del av distributionen 
på sikt bör kunna ske via e-post. 

 
Samverkan mot höga mål 

Den regionala samverkan som redo-
visats ovan kommer således till ut-
tryck på många olika sätt, men den 
kan självfallet utvidgas och fördjupas.  

Gunnel Kristiansson, vice rektor, 
med ansvar för samverkan (högskol-
ans s.k. tredje uppgift) lyfte i sitt an-
förande vid konferensen fram sam-
verkans betydelse och visade på den 
vikt högskolan fäster vid ett ömsesi-
digt regional samarbete genom att bl.a. 
peka på hur högskolan organiserat sig 
för att underlätta för näringsliv och 
offentlig förvaltning att komma i kon-
takt med högskolan.  

Genom att utveckla och kontinuer-
ligt se över samverkans former och 
möjligheter kan en ”vinna-vinna” situ-
ation skapas, dvs. betingelser, nätverk 
och mötesplatser, som gynnar både 
högskolan och regionen. Men det är 
viktigt att vara medveten om att re-
gionen bl.a. består av kommuner av 
mycket olika karaktär vad gäller stor-
lek, näringsliv och geografiska lokali-
sering (se tabell sid. 139).  

Det finns ingen anledning att inte 
ha höga ambitioner när det gäller 
detta. Om vi låter tanken flyga högt 
kan vi rentav fråga oss om vi inte bör 
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sikta på att utveckla Mälardalen till ett 
samhällsvetenskapens Silicon Valley?1 
Här i Mälardalen finns välutvecklade 
kontakter mellan högskolan och regio-
nen, mellan teoretiker och praktiker,  
här finns nytänkande, öppenhet, pres-
tigelöshet och inte minst en lust att 
göra något ”stort”.  

Det är höga mål. Men det skall 
målen vara. Hasse Odenö, rektor vid 
Mdh, visade i sitt konferensanförande  
på högskolans kraftfulla expansion 
under de senaste fem åren. Men han 
nöjde sig inte med detta utan riktade 
också blicken framåt och höjde mål-
sättningarna ytterligare. Det känns bra. 
Att ställa upp höga mål och anta stora 
utmaningar, är också att göra det 
gemensamma arbetet både spännande 
och stort … 
 
 

Göran Sidebäck 
 
 

                                                 
1 I Silicon Valley (Kiseldalen) i Kalifornien i 

USA har en stor del av IT-industrin sin 
vagga. Uttrycket används här som en meta-
for för de dynamiska effekterna av ett möte 
mellan teoretiker och praktiker.  
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Datakällan – 
en välfärdsstatistisk databas 

Datakällan är namnet på den databas med regional välfärdsstatistik som är under 
uppbyggnad vid CVF. Utvecklingsarbetet startade för ca ett år sedan. Bakgrund-
en till satsningen är primärt en önskan att skapa förutsättningar för en gynnsam 
utveckling av en typ av välfärdsforskning, som hittills varit relativt outvecklad 
vid CVF och högskolan. Nämligen empirisk forskning inriktad på att belysa vik-
tiga regionala välfärdsproblem på basis av kvantitativa analyser av stora data-
material.  

Vi ska utveckla vår syn på Datakällan under följande rubriker. 1. Bakgrund 
och allmän målsättning, 2. Innehåll och uppläggning, 3. Forskning och utred-
ningsverksamhet, 4. Utbildning och kompetensutveckling, samt slutligen 5. Re-
gional samverkan kring Datakällan.  

 
 

1. Bakgrund och allmän 
målsättning 

Att vi med databasuppbyggnaden vill 
skapa en resurs för en utveckling av 
kvantitativt inriktad empirisk välfärds-
forskning innebär inte att vi anser att 
en sådan inriktning i sig är mer värde-
full eller intressant än den kvalitativa 
forskningsinriktning som redan har en 
stark förankring på högskolan. Vi 
tycker att det är rimligt att hävda att 
båda inriktningarna behövs, och att de 
kan befrukta varandra. Eftersom den 
kvantitativa inriktningen hittills varit 
relativt sparsamt företrädd är det be-
fogat att på olika sätt försöka förstärka 
och utveckla denna.  

Under det år som utvecklingsarbet-
et har pågått har vi också känt ett väx-
ande stöd för dessa idéer, och fler och 
fler har börjat se Datakällan som en 
strategiskt viktig resurs för högskolan 
och regionen.  

Visionen 

För att förmedla den vision som bär 
upp arbetet med den välfärdsstatistiska 
databasen vill vi först betona att det 
inte handlar om ett enstaka forsknings-
projekt utan om en flexibel och ut-
vecklingsbar resurs, som möjliggör 
och kan stödja olika enskilda forsk-
ningsprojekt av både kvantitativ och 
kvalitativ natur, liksom regionala ut-
värderingar och studier av varierande 
slag inom ramen för CVF’s allmänna 
forskningsprogram Välfärd i regionen.  

Utöver detta kan Datakällan även 
vara en resurs och ett stöd för mer all-
mänt inriktade forskningsprojekt, utan 
direkt regional förankring.  

Vidare kan datakällan bli en värde-
full resurs i utbildningen vid högsko-
lan. Studenter (och externa intressen-
ter) kan utbildas i kvantitativ analys-
metodik via övningar på material i 
databasen, och de kan ges tillfälle att 
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skriva uppsatser baserade på sådana 
analyser.  

Konkret innebär detta att kunskap-
erna om regionen växer dels genom att 
flera arbetar med material från data-
basen och dels genom att fler upp-
satser och rapporter skrivs. Här bör 
alltså regionala intressenter (kommu-
ner, regionala och lokala myndigheter 
och organisationer) tänka på att kom-
ma med egna förslag på uppsats-
ämnen.  

Om man behöver hjälp med detta, 
så bör man kunna hitta lämpliga 
former för att med stöd av t.ex. CVF 
och olika ämnessakkunniga lärare ta 
fram relevanta uppsatsämnen.  

Forskningsmässig relevans 

Som en indikation på att databassats-
ningen är forskningsmässigt relevant, 
går det att se det faktum att Erik Bi-
hagens och Göran Sidebäcks forsk-
ningsprojekt Den individualiserade 
ojämlikheten – som bl.a. baseras på 
empiriska analyser av de data från 
ULF-undersökningarna2 som skall ingå 
i Datakällan – hösten 2000 beviljades 
ett treårigt forskningsanslag (om drygt 
2 miljoner kr) från Socialvetenskapli-
ga forskningsrådet.  

Här kan också nämnas att profes-
sorn i sociologi och f.d. rektorn vid 
Växjö universitet Bengt Abrahamsson, 
på initiativ av rektorn vi Mälardalens 
högskola har fått i uppdrag att kart-

                                                 
2  Ulf-undersökningarna är årliga undersök-

ningar om svenska folkets levnadsförhåll-
anden. De genomförs med enkäter till urval 
om ca 7–8 000 individer i den svenska be-
folkningen. Undersökningarna påbörjades 
vid mitten av 1970-talet, och genomförs av 
SCB. 

lägga hum/ sam/ vårdområdet och 
forskningspotentialen inom berörda 
institutioner våren 2001. Utvärdering-
en är ännu inte klar, men enligt vad 
som av oss är känt, kommer databasen 
att nämnas som en viktig potentiell re-
surs för högskolan och dess forskning. 

Även Lars Udéhn, professor i so-
ciologi, lyfte fram databasens poten-
tiella betydelse för forskningen under 
sin föreläsning på Välfärdsdagen, lik-
som att regionen kan ha utbyte av de 
uppsatser och avhandlingar som pro-
duceras med regionala data.  

I ett brev till regeringen i december 
1999 har generaldirektörerna för So-
cialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och 
Riksförsäkringsverket diskuterat olika 
angelägna forskningsbehov.3 I brevet, 
som finns att hämta på CVF’s hem-
sida, pekar de tre generaldirektörerna 
på det mycket stora värde för forsk-
ningen som ligger i de unika svenska 
databaserna – bl.a. LOUISE,4 som ju 
utgör en viktig del av vår egen 
databas.  

Samhällsmässig relevans 

Som en bekräftelse på att satsningen 
är relevant och viktig ur ett samhälls-
perspektiv, kan man bl.a. se den stora 
uppmärksamhet5 som mött den första 

                                                 
3  Brev till Regeringen/Socialdepartementet 

”Kunskapsstrategier”, 1999-12-14. SoS 
(Dnr 00 7455/1999).  

4  En utförligare beskrivning av databasen 
kommer längre fram i texten.  

5  Rapporten har tagits upp i både lokala och 
nationella media. Författarna har därtill (via 
mail, samtal etc.) fått direkta reaktioner 
från invandrare som uttrycker sin uppskatt-
ning för att deras situation på arbetsmark-
naden tagits upp till granskning. 
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forskningsrapporten, baserad på ana-
lyser av Datakällans material, som 
publicerades för en tid sedan. Rapport-
en heter Arbetslöshet och sysselsätt-
ning bland invandrare, och redovisar 
både regionala och nationella analyser 
av invandrarnas situation på arbets-
marknaden.6 En viktig avsikt med 
rapporten har också varit att både 
internt vid högskolan och externt mot 
regionen illustrera databasens möjlig-
heter. 

Att satsningen på Datakällan är 
samhällsmässigt relevant var också 
den bedömning som Lars Petterssons 
gjorde i sitt anförande på konferensen. 
Han pekade även på behovet av 
databaser för att kunna utvärdera 
socialtjänsten.  

Här kan också nämnas att Dalarnas 
Forskningsråd i en diskussionsprome-
moria om ”Forskning och utveckling i 
Landstinget Västmanland”7 redan 
under våren 2000, konstaterade att in-
riktningen på att bygga upp en regio-
nal statistikdatabas kunde vara ett vik-
tigt led för att stärka FoU-produktion-
en i regionen.  

Föreläsningarna under Välfärds-
dagen i oktober 2000 av Gunnar Wet-
terberg, Lars Pettersson, Stefan Viken-
mark, Gun Alm-Stenflo, professorerna 
Eva Björck-Åkesson, Gunnar Sund-
gren och Lars Udéhn, liksom grupp-
diskussionerna pekade på en rad in-
tressanta och viktiga problemområden 
angelägna att bedriva forskning på.  

                                                 
6  Se Forskningsrapport nr 5, sid. 135.  
7  Florén, Anders, Omne Pontén, Marianne & 

Ternhag, Gunnar, ”Forkning och utveck-
ling i Landstinget Västmanland. En diskus-
sionspromemoria. Dalarnas Forskningsråd 
2000-04-18.  

Nedan följer några exempel på pro-
blem i den svenska välfärdsutveck-
lingen, som delvis berördes under 
konferensen och som det bör vara an-
geläget att studera och belysa med 
empiriska analyser av det slag som 
tillgången till en stor välfärdsstatistisk 
databas kan erbjuda.  

Stora och ökande kostnader för 
sjukskrivningar, sjukvård och rehabili-
tering. Stress och utbrändhet i arbetsli-
vet. Problem inom vård och omsorg 
till följd av brist på personal och resur-
ser etc. En växande andel äldre i be-
folkningen som ställer planeringen av 
äldreomsorgen inför nya utmaningar. 
Segregerade bostadsområden. En 
ojämlik och problematisk skolsituation 
– många ungdomar lämnar skolan med 
ofullständiga betyg. En bristfälligt 
fungerande arbetsmarknad – bl.a. 
svårigheter för personer med invand-
rarbakgrund att få och behålla ett 
arbete. Fortsatt ojämlika villkor 
mellan män och kvinnor på många 
områden, såsom arbete, hälsa, sjuk-
skrivningar och löner.  

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

Inspirerande exempel från 
andra forskningsmiljöer 

Det finns flera exempel på den stora 
betydelse informationsrika datakällor 
av hög kvalité under medveten ledning 
kan få för kvalificerad forskning, ut-
bildning och samhällsanalys.  

Vid Institutet för Social Forskning i 
Stockholm utgår t.ex. en stor del av 
forskningen från databaser – bl.a. Lev-
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nadsnivåundersökningarna, en före-
gångare till SCBs ULF-undersök-
ningar, och Social Citizenship Indica-
tor Program (SCIP)8 – som utvecklats 
under lång tid. Med stöd av databaser-
na har man idag producerat ett femtio-
tal avhandlingar, mängder av utred-
ningar och utvärderingar för departe-
ment och myndigheter och samtidigt 
skolat fram en empiriskt och meto-
diskt kunnig kader svenska sociologer.  

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

En annan betydelsefull miljö med 
egna datakällor och en viktig empirisk 
forskningstradition är Sociologiska In-
stitutionen i Umeå (med bl.a. profes-
sorerna Rune Åberg, Joachim Vogel, 
Björn Halleröd och Stefan Svallfors.)  

Liknande miljöer finns även inom 
andra ämnesområden, såsom statsvet-
enskap (Göteborg), men också inom 
fristående institut, såsom Arbetslivsin-
stitutet, Fackföreningsrörelsens Insti-
tut för Ekonomisk Forskning och 
Institutet för Arbetsmarknadspolitisk 
Utvärdering.  

CVF avser inte att efterlikna dessa 
exempel i annat än strävan att skapa 
en stimulerande och kreativ miljö 
kring en viktig dataresurs. I CVF’s fall 
en miljö med utrymme både för forsk-
are, studenter och intressenter utanför 

                                                 
8  SCIP har jämförbara uppgifter mellan 

länder och över tid om medborgarnas 
sociala rättigheter och skyldigheter i 18 
OECD-länder från 1930 och framåt (15 
olika år).  

högskolan, förenade i ett gemensamt 
intresse att i en tvärvetenskaplig miljö 
låta kvantitativ och kvalitativ forsk-
ning befrukta varandra och utveckla 
och fördjupa kunskapen om välfärds-
förhållanden och välfärdsproblem i re-
gionen.  

Datakällan stöder  
högskolans tre uppgifter 

Vår satsning på att utveckla en regio-
nal välfärdsstatistisk databas har, som 
redan nämnts, flera syften. Den är 
tänkt att på olika sätt ge stöd åt, och 
vara en resurs för, högskolans samt-
liga tre uppgifter:  

• Utbildning 

• Forskning 

• Regional samverkan 
 
Sammanfattningsvis blir Datakällan 
en strategiskt viktig satsning för hög-
skolans forskning och utbildning inom 
välfärdsområdet, men också för stu-
dier och utredningar som utförs för lo-
kala och regionala aktörer utanför 
högskolan. Det blir en resurs med 
många möjligheter – till nytta både för 
studenter, lärare, forskare och olika re-
gionala intressenter.  

 
2. Innehåll 

och uppläggning 
Datakällan planeras omfatta flera olika 
typer av datamaterial av samhällelig 
och forskningsmässig relevans. I ett 
första skede tillförs databasen data-
mängder som avser förhållandena 
under tiden fram till slutet av 1990-
talet med startår 1990 (gäller LOUISE-
data), eller 1975 (gäller ULF-data). 
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Sedan är avsikten att med årliga upp-
dateringar tillföra nya årgångar data 
från de olika källdatabaserna.  

LOUISE är en longitudinell databas 
med uppgifter om utbildning, syssel-
sättning, inkomstförhållanden mm, om 
alla – naturligtvis avidentifierade –  
individer i regionen (landet). ULF är 
en årligt återkommande urvalsunder-
sökning av svenska folkets levnadsför-
hållanden sedan mitten av 70-talet.  

Även regionala enkätdata om indi-
vidernas hälsa som landstingen i bl.a. 
Södermanland och Västmanland har 
samlat in vid olika tillfällen är här av 
centralt intresse och planeras ingå i 
databasen. 

Databasen kommer inte enbart att 
omfatta avidentifierade individbase-
rade data (longitudinella eller 
tvärsnitt), utan även uppgifter om 
regionens kommuner, såsom olika 
typer av ekonomisk statistik, valsta-
tistik, uppgifter om föreningsliv mm. 
från såväl nationella, som regionala 
och kommunala databaser. 

I skrivande stund pågår arbete med 
att inhandla data från SCB’s båda data-
baser LOUISE och ULF, vilka mer ut-
förligt presenteras nedan.  

Lagstiftningen har tidigare  
gjort datainköp dyra? 

I detta avsnitt gör vi en liten utvikning 
för att förklara varför det inte varit 
praktiskt möjligt förrän nu att börja 
bygga upp en socialstatistisk databas.  

Lagstiftningen har nämligen, till 
och med mars månad år 2001, inte 
gjort det praktiskt och ekonomiskt 
rimligt att bygga upp regionala data-
baser genom att köpa in data årsvis, 
såsom vår tanke hela tiden har varit. 
När en uppsättning data för olika år 

tidigare har inhandlats har SCB inte 
fått spara kopplingen till individernas 
personnummer, vilket innebär att det 
har varit omöjligt att länka ihop nya 
data med gamla data. Varje gång nya 
data önskas måste även de gamla upp-
gifterna köpas in en gång till. Databas-
en skulle därmed bli dyrare och dyrare 
för varje år.  

Riksdagens beslut i mars 2001, att 
SCB får spara en ”kodnyckel”, gör det 
nu möjligt att lägga till nya data till 
data som köps in fr.o.m. våren 2001. 
Det kan vara viktigt att påpeka att inga 
personnummer kommer att finnas i 
våra databaser. Det är SCB, som under 
högsta sekretess bevarar kodnyckeln, 
som gör det möjligt att länka samman 
data. CVF kommer självfallet att han-
tera data på ett sådant sätt att det blir 
omöjligt att kränka den personliga in-
tegriteten.  

Under år 2000 har CVF endast 
arbetat med tre årgångar LOUISE-data 
(1995–1997) för att komma igång med 
projektet, lära känna data och hinna 
planera och förbereda för större inköp 
under senvåren 2001. Som nämnts har 
dock redan den relativt begränsade 
datamängd som hittills varit tillgäng-
lig, möjliggjort en uppmärksammad 
forskningsrapport om invandrarnas 
arbetsmarknadssituation. 

Om databasen LOUISE9  

LOUISE är en heltäckande longitudi-
nell databas kring utbildning, inkomst 

                                                 
9 Sammanställning baserad på: Bakgrunds-

fakta till Arbetsmarknads- och Utbildnings-
statistiken 2001:2. En longitudinell databas 
kring utbildning, inkomst och sysselsätt-
ning 1990-1998 (LOUISE), Avd. för arbets-
marknads- o. utbildningsstatistik SCB 2001.  
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och sysselsättning med startår 1990. 
Den binder samman årsdata om indivi-
der, familjer, företag och arbetsställen 
och innehåller nya härledda statistiska 
begrepp för att bl.a. belysa 1990-talets 
förändrade aspekter på människors re-
lation till arbetslivet.  

LOUISE är en sammanställning av 
data från olika SCB-källor, såsom re-
gistret över totalbefolkningen (RTB), 
folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB-
90), utbildningsregistret (UREG), in-
komst- och förmögenhetsregistret 
(IoF), registerbaserad arbetsmarknads-
statistik (RAMS), samt data från AMS 
sökanderegister Händel.10 

Syftet är att täcka ett så brett sak-
område som möjligt kring utbildning, 
arbetsmarknad, och gränssnittet dem 
emellan, gränssnittet mellan arbets-
marknad och inkomstfördelningsfrå-
gor, områden utanför arbetslivet (t.ex. 
sjukdom, arbetslöshet), samt gräns-
snittet mellan arbetslivet och områden 
utanför arbetslivet.  

LOUISE omfattar alla personer 16 
år och äldre folkbokförda i Sverige 
31/12 aktuellt år. De LOUISE-data som 
hämtas till CVF’s databas kommer 
därmed att omfatta samtliga individer 
som vid något tillfälle sedan 1990 varit 
mantalsskrivna i någon av regionens 
20 kommuner.  

Databasen har individ som primärt 
objekt, men har även viss information 
där familj, moder, fader, arbetsställe 
och företag är objekt – vilka går att 
koppla samman med individdata. Av 
intresse är att databasen har geogra-
fiskt lokaliserande individuppgifter på 
fastighetsnummernivå, vilket innebär 

                                                 
10 Händel är en händelsedatabas med upp-

gifter individernas kontakter med AMS.  

att statistik kan skapas på t.ex. post-
nummer- och nyckelkodsnivå.  

LOUISE är till stor del uppbyggd 
kring data som har skapats i admini-
strativt syfte, vilket innebär att objekt 
och variabler kan ändra värden, för-
svinna eller komma till – när regelverk 
och administrativa rutiner ändras. 
Även om dessa förändringar doku-
menteras systematiskt av SCB, så 
ställer de krav på användarna.  

Om variablerna i  
databasen LOUISE 

Flertalet av de cirka 175 variabler som 
varje årgång av LOUISE omfattar har 
kalenderåret som mätperiod eller 31/12 
som mättidpunkt. Ett viktigt undantag 
från detta är variabler som hör till sys-
selsättningen i november. Ett annat 
undantag är uppgift om högsta utbild-
ning, som gäller situationen vid vårter-
minens slut aktuellt år.    

Variablerna i LOUISE kan gruppe-
ras i följande sex grupper:  

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

De flesta variabler i LOUISE är oför-
ändrade jämfört med källmaterialet. 
Men det finns några viktiga och cen-
trala LOUISE-specifika variabler. För 
en utförligare redovisning hänvisas till 
dokumentationen av LOUISE. I vissa 
fall har äldre årgångar uppdaterats när 
bättre information funnits tillgänglig 
senare. 
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Demografiska variabler mm 

Uppgifterna i LOUISE omfattar även 
individens kön, ålder, civilstånd, bo-
stadsort, senaste år för invandring, 
födelseland, föräldrarnas födelseland, 
familjeställning, familjetyp och antal 
hemmavarande barn i olika ålders-
klasser. Från FoB-90 har man hämtat 
yrkeskod, socio-ekonomisk indelning 
och arbetad tid.  

Utbildningsvariabler  
LOUISE omfattar endast två utbild-
ningsvariabler högsta utbildning, kod-
ad enligt SUN (svensk utbildningsno-
menklatur), och avslutningsår (högsta 
utbildning). Det finns dock tekniska 
möjligheter att koppla samman data 
från LOUISE med data från den longi-
tudinella databasen LUCAS (Longitu-
dinellt register för utbildnings- och 
arbetsmarknadsstatistik), som inne-
håller en mängd utbildningsdata, t.ex. 
betyg från grundskolan och uppåt. Vi 
undersöker för närvarande ekono-
miska och andra förutsättningar för en 
sådan sammankoppling, liksom forsk-
ningsintresset vid högskolan och bland 
kommuner, län, regionala och lokala 
myndigheter för tillgång till sådana 
mer detaljerade utbildningsdata. 

Sysselsättningsvariabler 
Arbetsställe/företag för största, näst 
största och tredje största förvärvskälla 
under året har skapats efter ett be-
loppskriterium. För dessa redovisas 
näringsgren och sektortillhörighet. För 
största förvärvskälla redovisas även 
arbetsställets län/kommun. För indi-
viden redovisas yrkesställning och in-
komst av största förvärvskälla, samt 
antal förvärvskällor under året. 

Variabler baserade på  
AMS sökanderegister Händel 

Med data från AMS sökanderegister 
Händel skapas variablerna:  
• antal dagar arbetslös (heltid)  
• antal dagar deltidsarbetslös  
• antal dagar i åtgärdsstudier  
• antal dagar i åtgärdssysselsättning.  

Därmed kan arbetslösa utan ersättning 
och åtgärdssysselsatta identifieras, 
deltidsarbetslösa kan särskiljas från 
övriga arbetslösa och åtgärdsstuderan-
de som får arbetslöshetsersättning kan 
klassificeras rätt.  

Inkomstvariabler 
LOUISE innehåller flera inkomstvari-
abler, som redovisas både var för sig 
och som grupperade mått. Exempel på 
variabler är: Inkomster och ersätt-
ningar p.g.a. studier, värnplikt, föräld-
raledighet, sjukdom/arbetsskada/ reha-
bilitering, arbetslöshet, arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd, delpension och 
förtidspension/sjukbidrag vilka sum-
meras under respektive rubrik samt 
tillsammans under summa arbetstids-
relaterad social inkomst.  

Det finns självfallet även en rad in-
komstvariabler förknippade med olika 
typer av arbete, såsom kontant 
bruttolön under året, inkomst av rörel-
se, inkomst av jordbruksfastighet, in-
komst av näringsverksamhet, deklare-
rad löneinkomst, inkomst av största 
förvärvskälla och summerad inkomst-
variabel (arbetsinkomst).  

Pensionsvariabler 

I LOUISE fördelas folkpensionsbelop-
pet på förtidspension (el. sjukbidrag), 
ålderspension eller efterlevandepen-
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sion efter de folkpensionskoder som 
finns i inkomststatistiken (koden redo-
visar typ av folkpension vid sista ut-
betalningstillfälle under året). Utbetalt 
belopp från ATP behandlas likartat. 

Familjerelaterade variabler  
Familjebegreppet ändrades i RTB (Re-
gistret över TotalBefolkningen) från 
1998 (RTB-familjen). I LOUISE har 
även årgångarna 1990–1997 uppdate-
rats med det nya familjebegreppet. 
Med hjälp av en konsumtionsvikt11 har 
socialbidrag, bostadsbidrag, bostads-
tillägg och disponibel inkomst portio-
nerats ut på familjens medlemmar.  

Arbetsställe-/företagsvariabler 
Uppgifterna i LOUISE omfattar data 
om de arbetsplatser och företag perso-
nerna arbetat vid. Genom samkörning 
med CFAR (Centrala Företags- och 
ArbetsställeRegistret) kan ytterligare 
variabler tillföras, t.ex. uppgift om 
huruvida det företag en invid har an-
ställning vid är koncernanknutet eller 
ej.  

Exempel på vad man kan studera  
med LOUISE-data 

Genom den longitudinella strukturen 
blir det möjligt att på ett djuplodande 
sätt studera etablering och anknytning 
till arbetslivet, liksom olika former av 
rörlighet på arbetsmarknaden, och 
även utträdet från arbetslivet. Det blir 
även möjligt att studera särskilt utsatta 
grupper och geografiska områden och 
följa utvecklingen för dessa under 

                                                 
11  Konsumtionsvikt: Av socialstyrelsen be-

räknat konsumtionsutrymme för varje hus-
hålls-/familjemedlem. 

flera år. Vi kan t.ex. följa hur in-
komster, bidrag, utbildning, arbeten, 
flyttningar och familjesituation ut-
vecklas och förändras för olika indi-
vidkohorter under en följd av år. 

Om ULF-data? 12 

ULF, undersökningar av svenska folk-
ets levnadsförhållanden, är ett system 
av sociala undersökningar, som ge-
nomförs av SCB på uppdrag av Sveri-
ges riksdag. Undersökningarna har 
primärt individen som undersöknings-
objekt och består av intervjuundersök-
ningar av representativa befolknings-
urval (16–84 år), kompletterat med re-
gisteruppgifter om urvalsindividernas 
inkomster, skatter, transfereringar, de-
mografiska data samt dödsorsak. Årlig 
datainsamling har skett sedan 1975. 

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

Fr.o.m. 1979 tillämpas i ULF en in-
delning i fyra huvudområden som 
återkommer periodiskt. Dessa fördjup-
ningsomgångar med fokus på ett 
huvudområde genomförs under en två-
årsperiod då 12 000–13 000 personer 

                                                 
12  Sammanställning baserad på SCBs 

dokumentation på WWW, samt i Levnads-
förhållanden Appendix 15. Teknisk rapport 
avseende 1990-91 års och 1992-93 års 
undersökningar av levnadsförhållanden 
och i Vogel J. & Häll L., kap. 1 Välfärds-
mätning och social rapportering i Välfärd 
och ojämlikhet i ett 20 årsperspektiv – Lev-
nadsförhållanden 1975-1995, SCB. Ett av-
snitt ovan baseras på egna bearbetningar av 
databaslagrad dokumentation från SCB om 
ULFs innehåll. 
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intervjuas. I varje fördjupningsom-
gång ingår ett antal centrala indikato-
rer från resp. välfärdskomponent samt 
frågor som utgör grunden för bak-
grundsvariabler. Följande lista visar 
huvudinnehållet i resp. komponent när 
den finns i en fördjupningsomgång:  
• Hälsa: Allmänt hälsotillstånd, 

sjukhusvistelser och läkarbesök, 
tandtillstånd och tandläkarbesök, 
omsorgsbehov. 

• Ekonomi: Bostads- och barntill-
synskostnader, inkomster, transfe-
reringar, tillgång till viss materiell 
utrustning. 

• Sysselsättning – arbetstider: Ar-
betslöshetserfarenhet, arbetstider, 
egna sysselsättningsförhållanden, 
make/makas sysselsättningsför-
hållanden, restider. 

• Arbetsmiljö: Fysisk och psykoso-
cial arbetsmiljö. 

• Utbildning: Utbildningsnivå, stu-
dieaktiviteter. 

• Transporter – kommunikationer: 
Avstånd till service, individuella 
transportresurser, kollektivtrafik-
standard, resmönster. 

• Fritid: Fritidsaktiviteter, semester-
resande, fritidshusboende. 

• Boende: Inre och yttre boende-
miljö, trygghet och stabilitet i bo-
endet, yttre boendemiljö, åsikter 
om bostaden och omgivningen. 

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

• Sociala relationer: Hushållets 
sammansättning, familjebildning, 
kontakter och kontaktmöjligheter 
med grannar, släkt och vänner. 

• Trygghet och säkerhet: Försäk-
ringsskydd, offer för våld, hotel-
ser, stölder och skadegörelse, oro 
inför vissa förhållanden. 

 
Antalet enskilda variabler i ULF upp-
gick år 2000, när varje variabel i varje 
ULF-årgång 1975–1998 räknas för sig, 
till nästan 26 000. Om variablerna räk-
nas oberoende av årgång uppgick de 
till drygt 5 000, dvs. de flesta 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-år-
gångar för att få tillräckligt stora 
underlag. I sådana analyser är det såle-
des främst de ULF-variabler som före-
kommer i flera närliggande ULF-år-
gångar som är av intresse.13 

 
3. Forskning och 

utredningsverksamhet 
I detta avsnitt berörs endast den typ av 
forskning och utredningsverksamhet 
som utnyttjar Datakällan som empi-
riskt grundmaterial. Redovisningen är 
självfallet inte uttömmande utan avser 
endast att ge några exempel på projekt 
som pågår eller planeras med Data-
källan som viktig dataresurs.  

                                                 
13 Totalt finns 156 variabler samtliga år 1975-

1998, 267 variabler samtliga år 1980-1998, 
och 357 variabler samtliga år 1981-1997. 
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Pågående och planerade  
projekt vid CVF 

Arbetet med Datakällan har redan 
burit frukt. Några studier har påbörjats 
och flera andra projektförslag kan ge-
nomföras när finansiering ordnas.  

Den individualiserade ojämlikheten 
Projektet Den individualiserade ojäm-
likheten vid CVF har, som redan 
nämnts, fått ett anslag på 2,1 miljoner 
kr av Socialvetenskapliga forsknings-
rådet. En central fråga i projektet är 
hur de ekonomiska skillnaderna ska 
förklaras när utbildning, klass och kön 
inte räcker till? Projektet baseras på 
data om svenska folkets levnadsför-
hållanden under perioden 1975–1999, 
som kommer att finnas i Datakällans 
ULF-material.  

Arbetslöshet och sysselsättning  
bland invandrare 

Även den tidigare nämnda rapporten 
om Arbetslöshet och sysselsättning 
bland invandrare baseras på LOUISE-
data från Datakällan. Studien har 
genomförts med interna medel. I rap-
porten skisseras flera olika förslag till 
en fortsatt och fördjupad analys av in-
vandrarnas situation. (Det kan vara 
intressant att notera att vi genom sam-
arbete med utredare på SCB även har 
haft möjligheter att ta med nationella 
LOUISE-data i analysen.)  

Välfärd och socialt kapital 

Ett planerat projekt som rubricerats 
Välfärd och socialt kapital avser en 
jämförande studie av de 20 kommu-
nerna i Södermanlands och Västman-
lands län. Ett syfte med detta projekt 
är att pröva om det finns skillnader 

mellan kommuner med olika mängd 
socialt kapital, när det gäller förmågan 
att eliminera välfärdspolitiska pro-
blem. Förutom Datakällans LOUISE-
data kommer data från landstingens 
enkätundersökningar att utgöra stu-
diens empiriska underlag. Både FoU-
enheten vid Landstinget i Söderman-
land och Samhällsmedicinska enheten 
vid Landstinget Västmanland är in-
tresserade av projektet, som ev. kan 
genomföras i samverkan mellan dessa 
landstingsenheter och CVF. Finansie-
ringen är ännu inte klar.  

Exempel på projektidéer baserade på 
utnyttjande av ”Datakällan”  

Utifrån LOUISE-data i vår regionala 
databas kommer det att vara möjligt 
att belysa viktiga socialpolitiska och 
arbetsmarknadspolitiska förhållanden 
och utvecklingstendenser inom region-
en. Det kan vara frågan om studier 
som omfattar hela regionen, en viss 
kommun eller vissa delar av en kom-
mun. Se föreläsningen av Stefan Vik-
enmark och Gun Alm-Stenflo under 
Välfärdsdagen (sid. 53) för exempel på 
olika studier baserade på LOUISE-
data. Nedan ges ytterligare ett antal 
exempel på tänkbara analyser:  

Studie av utvecklingen över tid  
av arbetslivsdeltagande 

En studie av hur kommuninvånares 
grad av deltagande i arbetslivet ut-
vecklas över tid kan t.ex. göras genom 
att dela in befolkningen efter arbets-
marknadsstatus i termer av kärn-
arbetskraft, löst anknutna till arbets-
livet, marginalgrupper, alternativt för-
sörjda och permanent offentligt för-
sörjda. Sedan kan man studera hur be-
folkningen fördelar sig på dessa kate-
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gorier i olika geografiska områden, så-
som t.ex. kommuner, kommundelar, 
nyckelkodsområden, och hur utveck-
lingen över tid ser ut i olika områden. 
Uppgifterna kan även användas för att 
beskriva arbetsmarknadskarriärer och 
marginaliseringsprocesser, liksom si-
tuationen på arbetsmarknaden i olika 
kommuner, branscher och utbild-
ningar.  

Studie av personer som varit  
arbetslösa eller i åtgärder under flera år 

En studie av villkoren för personer 
som varit arbetslösa eller i arbets-
marknadspolitiska åtgärder under 
flera år kan analyseras med hjälp av 
inkomster, arbetslöshet, arbetsmark-
nadsåtgärder, sysselsättning, samt 
olika slag av ersättningar (för sjuk-
dom, förtidspension, studier) under 
året. Analysen kan även omfatta andra 
familjemedlemmar och deras arbets-
löshetssituation. Via LOUISE går det 
nämligen att koppla ihop individdata 
för personer som tillhör en familj, ett 
företag eller ett arbetsställe. 

En studie av långsiktigt  
socialbidragsberoende 

En studie av långsiktigt socialbidrags-
beroende inom en eller flera kom-
muner skulle t.ex. kunna genomföras 
med variablerna: Kön, ålder, civil-
stånd, högsta utbildning (inkl. år när 
den avslutas), sysselsättningsstatus, 
födelseland, invandringsår, vilken 
kommundel den bidragsberoende bor 
i, lön av anställning, ev. inkomst som 
egen företagare; inkomst av studier, 
värnplikt, föräldraledighet, sjukdom/ 
arbetsskada, arbetslöshet (A-kassa, 
KAS/Kontant ArbetsmarknadsStöd), ut-
bildningsbidrag, ALU/ArbetsLivsUt-

veckling, hushållstyp, socialbidrag och 
disponibel inkomst.  

Studie av befolkningens  
utbildningskompetens 

Analyser av utbildningsdata kan be-
lysa hur lokalbefolkningens utbild-
ningskompetens varierar mellan olika 
områden och hur den utvecklas över 
tid. Men det går även att göra olika 
effektstudier av utbildningsinsatser.  

Studie av ungdomars inträde  
på arbetsmarknaden 

Man kan t.ex. följa hur ungdomar med 
olika utbildningsbakgrund gör sitt 
inträde på arbetsmarknaden och hur 
processen, via eventuella deltidsarbet-
en, avbrott för studier och t.ex. perio-
der av arbetslöshet eller olika arbets-
marknadsåtgärder, omflyttningar mm  
utvecklas över tid och i olika delar av 
regionen. 

En studie av långtidssjukskrivning  
och förtidspensionering 

Långtidssjukskrivning och förtidspen-
sionering kan t.ex. relateras till arbete, 
utbildning, näringsgren, familjesitua-
tion, etniskt ursprung, kön och ålder 
och t.ex. omfatta analyser av varia-
tioner över tid och mellan kommuner 
och kommundelar.   

* 

När det gäller data från ULF kan 
generellt sägas att de täcker in en rad 
aspekter av individens välfärdssitua-
tion. ULF-data ger därmed möjligheter 
att belysa samband mellan välfärds-
problem på olika områden, liksom att 
studera skillnader mellan olika befolk-
ningsgruppers välfärdssituation i olika 
avseenden. På aggregerad nivå kan 
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t.ex. studeras hur välfärdsutvecklingen 
i vår region ser ut i jämförelse med 
motsvarande i andra regioner. 

Även om den del av ULF-materialet 
som avser befolkningen i vår region är 
otillräckligt stort ur statistisk synpunkt 
för att genomföra detaljerade regio-
nala och kommunala analyser, så kan 
det i många fall vara relevant att olika 
hypoteser och frågeställningar av re-
gionalt intresse ”testas” på ULF-data 
på nationell nivå.  

Studier baserade på det innehålls-
ligt rika ULF-materialet kan vidare ge 
uppslag till intressanta, mer detaljera-
de och lokalt fokuserade analyser av 
de data i Datakällan som, det hela be-
folkningen täckande, LOUISE-materia-
let erbjuder.  

ULF-materialet lämpar sig utmärkt 
för att angripa en rad olika forsknings-
frågor av relevans för flera samhälls-
vetenskapliga discipliner, såsom so-
ciologi, pedagogik, folkhälsoveten-
skap, ekonomi och välfärdsforskning. 
Det är också mycket intressant att ut-
nyttja i utbildningssammanhang. 

 
4. Utbildning och 

kompetensutveckling 
För att utveckla arbets- och forsk-
ningsmiljön vid högskolan arbetar 
CVF på flera fronter. CVF har t.ex. 
engagerat sig i utbildningen av hög-
skolans studenter inom områden så-
som utredningsmetodik och kvanti-
tativ analys. Dessutom har CVF ny-
ligen börjat planera för att ta fram 
kompetensutvecklingspaket med in-
slag av utvärdering, kvantitativ analys 
och utredningsmetodik anpassat för 
kurser, seminarier och cirklar, som 

svar på önskemål som uttryckts från 
olika håll i regionen.  

Utbildning med realistiska data  

Med Datakällan kan CVF och högsko-
lan erbjuda studenter och lärare realis-
tiska och välfärdsrelevanta data för 
undervisning, övningar och uppsatsar-
beten. Studenterna är en delvis bort-
glömd och outnyttjad resurs. Flera av 
dem bör med handledning kunna skri-
va uppsatser och rapporter, som även 
kan vara till nytta för kommuner, 
landsting, länsstyrelser myndigheter 
och organisationer i de båda länen.  

Utbildning med moderna verktyg 

På initiativ av CVF får studenter vid 
Mdh och deltagare vid CVF’s framtida 
externa kurser rätt att för en mycket 
låg kostnad installera ett av mark-
nadens bästa och mest spridda stati-
stikanalysprogram (SPSS, som betyder 
Statistical Package for the Social 
Sciences) på sina hemdatorer under 
studietiden. (En privat licens kostar 
över 10 000 kr). Förhandlingarna 
mellan CVF och SPSS tog ett år. 

Utbildning i analys av  
kvantitativa data 

SPSS (eller program av motsvarande 
typ), är ett effektivt och nödvändigt 
verktyg vid beskrivning, bearbetning 
och analys av stora datamaterial. Det 
krävs dock att den som skall använda 
programmet har erforderliga kunska-
per. Med början denna termin får där-
för nästan alla studenter vid Institu-
tionen för Samhälls- och Beteendeve-
tenskap en elementär introduktion i 
SPSS och kompletterande kunskaper i 
kvantitativa metoder för att lära sig 
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grunderna i den typen av analys. Sam-
ma möjligheter kan även erbjudas per-
sonal inom kommuner, landsting, 
länsstyrelser, andra myndigheter och 
organisationer när de deltar i våra 
externa kurser.  

Regional kompetensutveckling  
– studera och producera   

Ett komplement till Datakällan är den 
planerade satsningen på regional kom-
petensutveckling. Den kan utformas på 
olika sätt, men planerna är att tillsam-
mans med bl.a. kommunerna utveckla 
en ny typ av kurser, där kommunal 
personal under handledning i projekt-
form samtidigt studerar och produce-
rar. Utbildningen ska alltså på lämp-
ligt sätt integrera utredningar och ana-
lyser som utgör en del av personernas 
ordinarie verksamhet.  

I dagsläget pågår diskussioner 
kring detta med bl.a. Västerås stad om 
ett utbildningspaket, som i projekt-
form integrerar studier och produktion 
och med Regionala arbetsmiljö- och 
Rehabiliteringsgruppen i Sörmland om 
ett kompetensutvecklingsprogram i 
cirkelform för projektledare.  

 
5. Regional samverkan 

kring Datakällan 
Det kan vara viktigt att påpeka att alla 
20 kommuner och de båda länen i 
regionen på ett helt likvärdigt sätt kan 
dra nytta av databasen med avseende 
på dess ”täckningsgrad” när det gäller 
data från SCB’s databas LOUISE, som 
kommer att vara en viktig del av Data-
källan.  

Data för alla kommuner och  
de båda länen 

Alla kommuner (län) i regionen får 
här likvärdiga möjligheter att belysa 
lokala förhållanden, genom att de 
uppgifter som finns i LOUISE omfattar 
samtliga individer i samtliga kom-
muner. Individuppgifterna är – givet-
vis – avidentifierade, så att enskilda 
personers förhållanden ej kan röjas.  

Påpekas bör att även myndigheter 
och organisationer i regionen vid sidan 
av kommunerna och länsstyrelserna 
kan ha mycket stor nytta av databasen.  

Datakällan är ej  
en kommunal uppgift 

Det skulle inte vara rationellt för t.ex. 
en enskild kommun att själv driva ett 
projekt som Datakällan. Det krävs 
både specialkompetens och resurser. 
Datakällan bör vara en gemensam 
resurs för högskolan och regionen. 
Den bör vara lokaliserad vid hög-
skolan där specialkompetens finns. 
Och den bör vara samfinansierad av 
både parter.  

Delad glädje – dubbel glädje 

Om flera parter delar på en resurs, så 
blir den billigare för alla. Om kommu-
ner, landsting, länsstyrelser och andra 
myndigheter ger sitt stöd till data-
källan, så får de samtidigt en kostnads-
effektiv lösning för tillgången på väl-
färdsrelevanta data om samtliga in-
vånare i regionen. Dessutom får de 
tillgång till ett professionellt kompe-
tensstöd via högskolan och den perso-
nal som där kan utveckla, driva och 
organisera det hela.  

Under senvåren 2001 kommer en 
diskussion att påbörjas om hur Data-
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källan kan finansieras och vilka som 
kan tänkas gå in som finansiärer. Hit-
tills har uppbyggnaden av databasen 
skett med interna CVF-medel. För 
fortsatta och framtida datainköp, drift 
och skötsel krävs dock extern finansie-
ringsmedverkan. En preliminär drifts-
budget inkluderande datainköp och 
systemhantering hamnar på ca en mil-
jon kr/år. Om regionens 20 kommu-
ner, de båda landstingen, länsstyrel-
serna, länsarbetsnämnderna och för-
säkringskassorna regionalt och ev. 
några ytterligare intressenter är med 
som samfinansiärer, behöver således 
kostnaden för var och en inte bli sär-
skilt hög.  

För närvarande arbetar vi på att 
lösa finansieringsfrågan efter en sådan 
samfinansieringsmodell och kontakter 
i frågan kommer att tas med kom-
muner och andra intressenter i regio-
nen.  
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Anföranden och föreläsningar under Välfärdsdagen  

Mälardalens Högskola, 
en regional angelägenhet  

Hasse Odenö, rektor vid Mälardalens Högskola 

Mälardalens högskola har funnits i många år, men det är först under de senaste 
åren som tillväxten har skjutit fart på allvar. Genom de förbättrade transporterna 
kommer många anställda och studenter från hela Mälardalsregionen till högsko-
lan, som alltmer blir en högskola i regionen ”Stockholm väst”. 

 
Nyckeltal 1995 1997 2000 1995 – 2000 

Omslutning miljoner kr 220 333 520 + 235 % 

Antal helårsstudenter  3 600 6 176 8 192 + 230 % 

Antal studenter  5 400 9 300 13 000 + 240 % 

Antal magisterexamina 0 17 126 + ∝  % 

Antal anställda 340 530 765 ? + 225 % 

Antal professorer 0 1 20 + ∝  % 

Antal disputerade lärare  –  91 134 –  

Lokalyta, kvm –  36 000 64 000 –  

 
Utvecklingen under den senaste 
femårsperioden: 1995 – 2000 

Om vi enbart ser till utvecklingen un-
der de senaste fem åren, så har t.ex. 
både antalet anställda, antalet studen-
ter och den ekonomiska omsättningen 
mer än fördubblats. Ökningen ligger 
mellan 225 och 240 procent. Kvalitén 
har också förbättrats på flera olika sätt. 
År 1995 fanns det t.ex. inga professo-
rer, medan högskolan hade 20 profes-
sorer fem år senare. Idag (våren 2001) 
är antalet minst 25 professorer. An-
talet magisterexamina har ökat från 0 
till 126 under samma femårs period. I 
båda fallen har ökningen främst kom-
mit under de senaste åren. 

 

31 
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Vad har uppnåtts? 

Om vi sammanfattar läget i början av 
år 2001, är det mycket som har hänt. 
Några viktiga punkter som förtjänar 
att lyftas fram är: 

• Ny forsknings- och utbildnings-
strategi 

• Bra och prisbelönta utbildningar 
• Vi klarar regeringens uppdrag  
• Från 0 till 25 professorer på 3 år 

(flera har nyligen tillsatts) 
• Är med i 7 forskarskolor 
• Fått vetenskapsområde (teknik) 
• Ett certifierat miljölednings-

system 
• Ett starkt stöd och förankring i 

regionen  
• En stabil och fungerande organi-

sation 
• God sammanhållning 
• Ett allt bättre rykte i landet  

Starka forskningsinriktningar 

På flera områden finns redan starka 
forskningsinriktningar vid Mälarda-
lens Högskola. Det gäller för närva-
rande följande områden.  

• Datateknik 
• Finansmatematik  
• Bioteknik 
• Mikroelektronik 
• Miljö/energiteknik 
• Innovationsprocessen 
• Pedagogik/specialpedagogik 
• Sociologi 

Vart är vi på väg?  

Mälardalens högskola har ambitiösa, 
men realistiska målsättningar. Kort-
fattat kan de sammanfattas.  

• Tekniskt universitet med forsk-
ning och forskarutbildning inom 
teknik, humaniora/samhälls- och 
vårdvetenskap 

• Både yrkesutbildare och bild-
ningscentrum 

• Tre utbildningsprofiler a) fram-
tidens teknik, b) innovation och 
företagsutveckling och c) livs-
vetenskaper  

• Hög pedagogisk kvalitet, 
Sveriges bästa lärare 

• Snabbt växande forskningsanslag 
• 20 000 studenter inom 10 år 
• En erkänd aktör i Mälarregionen 
• Attraktiv partner i internationella 

nätverk 

Centrum för välfärdsforskning  
en del av högskolan 

Det är inom den ovan beskrivna mil-
jön, som Centrum för Välfärdsforsk-
ning verkar. Centrum har sina rötter i 
en kommunal praktik i Eskilstuna och 
blev en del av högskolan 1997. Cent-
rum har haft en viktig roll i ett upp-
byggnadsskede av den samhällsveten-
skapliga forskningen och som en kon-
taktlänk mellan högskolan och region-
en när det gäller utvärderingar, utred-
ningar, utbildningar och forskningsak-
tiviteter. Även om högskolan inom 
kort blir ett tekniskt universitet, så 
kommer vi att fortsätta att satsa på att 
utveckla samhällsvetenskaperna. 
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Mobilisering för kunskap 
om välfärd och ofärd 

”Välfärdsfrågorna är många, stora och svåra, men berör oss alla.  
Hur vi än förhåller oss till dessa frågor, så behöver vi  
kunskap för att kunna agera på ett medvetet sätt.” 

Göran Sidebäck, föreståndare vid CVF 
 

Vad är den speciella Centrumprofilen? 

Verksamheten på Centrum har alltid 
haft en nära anknytning till praktiken 
– det hela började ju i Eskilstuna kom-
mun som en form av FoU-verksamhet 
på 1980-talet. Sedan några år har man 
också kommit in i de akademiska fin-
rummen (Aulan!), blivit en del av 
högskolan. Den teoretiska anknytning-
en har förstärkts. Det är bra – mycket 
bra. Men det är viktigt att Centrum 
inte tappar sin profil – den praktiska 
anknytningen.  

Mobilisering för kunskap  
om välfärd och ofärd! 

Dagens konferens är ett sätt att stärka 
banden med regionen. Ett viktigt steg 
för att utveckla och fördjupa sam-
arbetet. Konferensen ska bli en ge-
mensam inventering av behov, önske-
mål, resurser och möjligheter kring 
regional FoU-verksamhet.  

Vad vi kan åstadkomma tillsam-
mans beror på vår vilja, våra resurser 
och vår gemensamma kompetens. Det 
behövs ett utökat samarbete mellan 
Centrum och olika regionala forsk-
ningsenheter och mellan dessa och alla 
välfärdsaktörer i regionen. Våra ge-
mensamma resurser omfattar forskare, 

lärare, studenter, politiker, tjänstemän, 
utredare och praktiker på olika insti-
tutioner, myndigheter och förvalt-
ningar på lokal och regional nivå. Vi 
har olika roller i detta regionala ”väl-
färdsprojekt”. 

Konferensens tema  
– Välfärd i förändring 

Att välfärden förändras är självklart, 
men vad driver utvecklingen och åt 
vilket håll går den? Jag ska försöka 
lämna det ”teknokratiska” språkbruket 
och formulera mina välfärdsfrågor på 
enkel prosa. Hur fördelas välfärden – 
mellan klasser, kön, etniska grupper, 
regioner osv.? Vad pågår i samhälle, 
näringsliv och organisationer? Vilket 
liv ger vi våra barn och ungdomar? 
Hur lever vi som vuxna? Hur vill vi 
leva? Hur vill vi dö? Hur långt 
sträcker sig vår solidaritet med andra 
människor? Vilka värderingar och atti-
tyder utvecklas? Välfärdsfrågorna är 
många, stora och svåra, men berör oss 
alla. Hur vi än förhåller oss till dessa 
frågor, så behöver vi kunskap för att 
kunna agera på ett medvetet sätt. 
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Behovet av kunskap – Datakällan  

I en värld med snabba förändringar 
ökar inte bara behovet av kunskap. Vi 
behöver även ny och bättre kunskap – 
den gamla räcker ofta inte till. Be-
hovet av kompetensutveckling, liksom 
behovet av utvärderingar och utveck-
lingsarbete växer i samhälle och 
arbetsliv. Högskolan och Centrum kan, 
tillsammans med andra forsknings-
enheter och regionala aktörer, bli en 
motor i en kunskapssökande utveck-
lingsprocess.  

Ett viktigt stöd i den processen 
kommer datakällan att bli – en väl-
färdsstatistisk databas som håller på 
att byggas upp vid Centrum med bl.a. 
registerdata om sysselsättning, in-
komster och utbildning om alla indivi-
der i alla kommuner i hela regionen. 
Tillsammans med andra datakällor 
som t.ex. finns på landstingens forsk-
ningsenheter får vi en empirisk bas för 
att bl.a. göra välfärdsbeskrivningar. 
Alla goda empiriker vet att ”fakta 
sparkar”. Datakällan ska ”sparka”, ska 
visa verklighetens revor och hål, vad 
som behöver lappas, lagas eller bytas 
ut. 

Per áspera ad ástra!  

På svenska ”genom svårigheter mot 
stjärnorna” eller ”genom kamp mot se-
ger”. Vi vill upprätta täta kontakter 
med regionen – skapa ”bredbandskop-
plingar” för att ta till en modern bild. 
Vi vill inte ha några murar mellan 
högskolan och samhället. Och det är 
ingen lätt uppgift. Vi vill att teoretiker 
och praktiker i Mälardalen ska mötas 
– och nu tar jag till ett drastisk 
parallell – precis som teoretiker och 
praktiker möts i Kiseldalen (i Silicon 

Valley) i Kalifornien. Vi vill att det 
ska uppstå – precis som i Kiseldalen – 
en massa ny, nyttig och ibland besvär-
ande kunskap.  
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Göran Sidebäck, föreståndare vid CVF,
menar att ”datakällan skall sparka,
den skall visa verklighetens revor och
hål, vad som behöver lappas, lagas och 
bytas ut.” 
lla vet vi vad Silicon Valley betytt 
r det moderna IT-samhället. Vad 
ulle inte kunna hända på det sam-
llsvetenskapliga området om vi ut-
cklade vårt samarbete här i Mälar-
len? Med detta vill jag hälsa er alla 
ärtligt …  
 

Välkomna  
till konferensen! 
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Ökad kunskap 
genom samverkan 

”…för att man skall kunna samverka så behövs det mål och visioner  
att samverka kring. Jag menar att samverkan måste bygga på lika villkor  

och att alla skall ha någonting att vinna på samverkan.” 

Gunnel Kristiansson, vice rektor vid Mälardalens Högskola 
 

Samverkan på lika villkor 

Jag skall ge ett exempel på verklig och 
gedigen samverkan. Det är inte ett 
exempel från den akademiska världen. 

En lärarkandidat som jag känner 
bodde i ett mindre samhälle utanför en 
större stad. Detta var ett mycket mång-
kulturellt samhälle, men där fanns 
också isolering och ensamhet. Den här 
lärarkandidaten var oerhört kreativ. 
När hon fick höra att biblioteket skulle 
läggas ned, bestämde hon sig för att 
kämpa för biblioteket. Hon beslöt att 
engagera kvinnorna i samhället. Hon 
började knacka dörr och bad alla kvin-
nor att komma till biblioteket med ett 
bröd. Hon bad dem baka sitt hem-
landsbröd och komma till biblioteket. 
Resultatet av hennes handlingar, att 
knacka dörr och ordna möte vid bib-
lioteket, blev att det skapades en ge-
menskap, ett engagemang, bättre 
språkkunskaper och det skapades 
kvinnokraft. Resultatet blev att biblio-
teket fick vara kvar, det blev en kun-
skapskälla och det blev en mötesplats.  

Det jag vill säga med det här är att 
det behövs mål och visioner för all 
samverkan. Den måste bygga på lika 
villkor och att alla skall ha någonting 
att vinna på att samverka. 

Högskolan – en del av samhället 

Varför skall högskolan samverka? 
Självklart är det så vi är en del av 
samhället och vi skulle snabbt förlora i 
utveckling om vi isolerade oss. Vi 
skall bedriva en utbildning som är bra 
för samhället och vi skall bedriva en 
forskning som är samhällsnyttig. Om 
vi inte är medvetna om att det också 
skapas kunskap utanför högskolan, så 
kommer vi att isolera oss och hamna 
snett i framtiden. Vi är bra på 
utbildning och forskning och det tror 
vi att vi kan erbjuda även andra än 
våra studenter. Vi vill också vara med 
i samhällsdebatten.  

Studenterna behöver också förena 
teori och praktik. Vi behöver mento-
rer, vi behöver faddrar, vi behöver 
praktisk utbildning och våra studenter 
behöver göra examensjobb som är väl 
förankrade ute i samhället. 

Högskolan kan bistå med uppdrags-
utbildning och kompetensutveckling. 
Vi vill bedriva FoU-verksamhet till-
sammans med er. För att vår samver-
kan skall fungera och bli bättre, så för-
söker vi också bygga en organisation 
där andra kan hitta till oss. 
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Högskolans organisation 
– att öppna dörrar 

Rektor har det övergripande ansvaret 
för samverkansuppgiften. Under rek-
tor finns en vice rektor och just nu är 
det jag som har den här befattningen. 

Den organisation vi har för att un-
derlätta för näringsliv och offentlig 
förvaltning att hitta till oss kan sam-
manfattas i några punkter: 

• Näringslivscentrum har ansvar för 
samverkans infrastruktur. Hit kan 
man vända sig för att komma i 
kontakt med högskolan.  

• Idélabb är till för unga studenter 
som vill utveckla företag. 

• En teknisk grupp arbetar med att 
hjälpa företag använda elektronik, 
mekanik och datorstyrda system. 

• Ett näringslivsutskott för studenter 
arbetar för att skapa kontakter. 

• Teknikbyn i Västerås samarbetar 
kring teknisk utveckling. 

• Från januari 2001 finns ett ledar-
skapscentrum som utvecklas i 
samarbete med många intressenter.  

Så har vi naturligtvis även Centrum 
för Välfärdsforskning. Till Centrum 
kan man vända sig när det gäller sam-
arbete kring välfärdsfrågor.  

Vid Mälardalens Högskola finns 
även tio institutioner med skilda äm-
nesområden som alla har både möjlig-
heter och krav på sig att samverka. 
Institutionerna ordnar föreläsningar, 
debatter och diskussioner som är 
öppna för allmänheten. De bjuder ofta 
in externa föreläsare och ger öppna 
föreläsningar. De försöker också vara 
med att ordna kulturella engagemang. 
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Gunnel Kristiansson, vice rektor MdH
ansvarar för högskolans tredje uppgift. 
Visioner för framtiden 

ålet är att ha ett nära och ömsesidigt 
egionalt samarbete. Framför allt vill 
i ge stöd till framtidsbranscher och 
ramtidssektorer. Vi vill vara en öppen 
stitution som påverkar, men också 

åverkas av omgivningen. Vi vill 
idra till att skapa en samverkan som 
r intensiv och som bidrar till regional 
örnyelse och tillväxt . 

Med detta skulle jag ha kunnat 
luta, men jag tror jag har en sak till 
tt säga. Vi behöver ju ett öppet bib-
otek där vi kan mötas. Jag menar 
åra idéer behöver inte vara så fantas-
ska, de kan vidareutvecklas när vi 
äffas, men det gäller att skapa mötes-
latser där vi kan göra detta. Idag är 
n sådan mötesdag och mötesplats. 
ag tror att det är väldigt bra att vi har 
d både under för- och eftermiddag att 
rata med varandra, då kanske vi kan 
kapa någonting tillsammans. 
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Välfärd i förändring 
– några framtidsscenarier 

”Om kurvan för de samlade utgifterna ligger ovanför konsumtion  
och investeringar då måste det väl finnas någonting över? Svaret är att det 

gör det. Kurvan för transfereringar går under efterkrigstiden rätt upp i himlen 
med en fruktansvärd utväxling.” 

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO 
 
Det finns en allmän föreställning om att 
den ”svenska modellen” är något slags 
idealtillstånd, och att vi uppnådde detta 
i mitten av 1980-talet. Man menar att 
välfärden som den såg ut då, så skall 
den alltid se ut, och om vi avlägsnar 
oss från den, då gäller det att hitta 
tillbaka så snabbt som möjligt. Det är 
en modell som konstitueras av att det 
skall vara 90% ersättning i socialför-
säkringarna, det ska finnas kommunal 
fotvård, och det skall finnas kommuna-
la hemsamariter som kommer och tar 
hand om ens förkylda barn. Det jag 
tänkte prata om är att vad man menar 
med välfärd, det är vid olika historiska 
tidpunkter ganska olika saker. Detta är 
ingen självklarhet i den svenska diskus-
sionen, men det borde vara det.  
 

Kontantprincip  
och naturaprincip för välfärd 

Sett i ett längre perspektiv kan man 
säga att vi har haft väldigt många olika 
former av välfärd.  

Forskare pekar på två olika princi-
per, den ena är kontantprincipen och 
den andra är naturaprincipen. Det 
finns välfärd som vi planerar utifrån 
vad vi tycker att människor borde kon-
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era. Genom naturaprincipen ska-
 vi de institutioner som svarar mot 
behov som vi vid en viss tidpunkt 
er väsentliga att täcka. Kontant-
ncipen bygger på att människor 
lva begriper vad de behöver, har de 
a resurserna så ordnar de själva sin 
färd, det viktigaste enligt kontant-
ncipen blir då att se till att vi har 
tem som ger medel till folk. 
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Historisk tillbakablick 

Genom historien har välfärden pendlat 
mellan dessa principer. Olika institu-
tioner har även skapats för att klara 
dessa arrangemang.  

Kyrkan under medeltiden  

Går vi till medeltiden ser vi att de som 
inte redde sig på egen hand, togs om 
hand av kyrkan, som utövade sin verk-
samhet enligt båda principerna.  

Den byggde hospital där man sam-
lade ihop alla som var orkeslösa, alla 
föräldralösa, de vansinniga och spet-
älska (idag skulle detta kallas för total-
integrerade vårdinstitutioner). Insti-
tutionerna finansierades genom de 
gods och gårdar som hade donerats.  

Kyrkan hade också en kontantprin-
cip, allmosorna, och för att se till att 
menigheten gav de fattiga de allmosor 
som behövdes, hade kyrkan skärselden 
att ta till. Man talade om för folk att 
”om ni inte vill brinna oerhört länge 
innan ni kommer till himlen, så skall 
ni lätta på penningpungen och ge åt de 
fattiga”, det var alltså den tidens för-
sök att skapa välfärd. 

Gustav Vasa 
Sedan fick vi Gustav Vasa som klippte 
bort bägge de här mekanismerna. Han 
drog in godsen och gårdarna till 
kronan så att många av hospitalen 
tynade bort och han släppte in Luther i 
landet. Och Luthers första fråga i 
polemik med påven var; var hittar ni 
skärselden i bibeln? Svaret är att det 
gör man inte. Skärselden är en rent 
mänsklig uppfinning som kyrkofader 
Augustinus någon gång på 400-talet 
tände den första gnistan till.  

Därpå följde en hel industri av teo-
loger som arbetade med det här kon-
ceptet i 800 år och då fram till idag, då 
den stora marknadsföringen ut mot all-
mänheten äger rum. När folk fick reda 
på att de inte behövde brinna, ja då 
undrar dom, varför skall vi då betala? 
Och så sinar också allmosorna under 
några årtionden i mitten på 1500-talet.  

1571 års kyrkoordning  
Någonstans där ligger fröet till det 
som kan betecknas som välfärdsfrå-
gor. När man inte riktigt visste vem 
det var som skulle ta vara på de här 
som inte kunde reda sig själva, då 
kommer 1571 en kyrkoordning, och 
om ni överhuvudtaget har stött på den 
i historieböckerna, så har ni gjort det 
därför att man diskuterar hur liturgin 
under högmässan skall utformas i 
denna. Liturgin var ett stort politiskt 
stridsäpple på den här tiden. Men det 
som är mycket viktigare är att 1571 
års kyrkoordning lägger grunden för 
Sveriges lokala självstyre.  

1571 års kyrkoordning säger att de 
fattiga, de skall socknarna själva ta an-
svar för. Ungefär här, genom 1571 års 
kyrkoordning, uppstår alltså den kom-
munala verksamheten. Hur man skall 
ordna välfärden går därefter många 
turer fram och tillbaka.  

Efter 1571 är det naturaprincipen 
som dominerar då man bygger fattig-
stugor där kommandorann regerar. 
När man kom framåt Emils tid antar 
fattighusen karaktären av stordriftslös-
ning och det är även här vi kan se de 
första ansatserna till att bygga sjukhus.  
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Bismarcks socialförsäkringar  
på 1800-talet  

Någonstans i slutet av 1800-talet dis-
kuteras kontantprincipen igen, den har 
funnits levande genom skråna och 
deras begravningskassor, men det är 
främst genom arbetarrörelsens fram-
växt som den kommer i ljuset.  

När arbetarrörelsen börjar växa 
fram är den väldigt orolig i en del 
Europeiska länder. Därför menar Bis-
marck, som är kansler i Tyskland, att 
om vi tryggar arbetarnas välfärd 
genom att ge dem försäkringar mot 
olika olyckor, då kommer de att lugna 
sig. De kommer att gå in i en välmåga 
som håller dem borta från demonstra-
tionståg och upplopp.  

Från 1870-talet och framåt introdu-
ceras på så sätt de första socialförsäk-
ringarna i Tyskland. Detta blir oerhört 
uppmärksammat över hela Europa.  

Utvecklingen i Sverige 

Riksdagsmannen S. A. Hedin börjar 
driva de här frågorna. Han skriver mo-
tioner om att vi behöver arbetarförsäk-
ringar även i Sverige, men han får 
dåligt gehör. I riksdagen sitter man 
efter den förmögenhet man har, och 
förmögenhet med den tidens mått, det 
hade man om man var bonde.  

Den svenska riksdagen var vid 
1800-talets slut mycket dominerad av 
bönder så att när en stadsbo, som S. A. 
Hedin var, då motionerar om att införa 
arbetarförsäkringar, så frågar bönd-
erna, som också var de som betalade 
den mesta skatten: Varför skall vi 
betala för någonting som vi inte har 
någon glädje av? På så sätt föll de 
första årtiondenas motioner om ar-
betarförsäkringar.  

En genial idé dyker då upp när 
någon menar att vi skall inte enbart ha 
en arbetarförsäkring, utan vi skall ha 
någonting för hela folket och när man 
har sagt pensioner åt hela folket, då 
har man också sagt att bönderna skall 
få del av det hela. 1913 får förslaget 
majoritet i riksdagen och vi blir först i 
världen med att införa folkpensioner. 
Detta innebär även att man är tillbaka 
mot att diskutera kontantprincipen 
som en lösning på välfärden.  

Socialdemokraterna förstärker 
kontantprincipen  

Under mellankrigstiden arbetar man i 
små steg med båda de här principerna. 
Socialdemokraterna kommer till makt-
en i fler och fler kommuner efter in-
förandet av rösträtten. De blir ”rege-
ringsbärande” i kommunerna mycket 
tidigare än de blir det i landet och bör-
jar där försöka förbättra de institutio-
ner som så att säga står för naturaprin-
cipen.  

När socialdemokratin sedan kom-
mer i regeringsställning från början av 
1930-talet börjar man även att fundera 
kring hur vi kan stärka kontantprin-
cipen. Hur kan vi understödja omför-
delningen av inkomster, kanske inte så 
mycket mellan olika människor, som 
mellan olika perioder i människans 
liv? Idén bygger på att när vi är friska 
och arbetar, så lägger vi undan till när 
vi blir gamla, sjuka eller arbetslösa.  

Välfärdsutgifternas förändring  
sedan 1950 

Vårt historiska minne är så kort att vi 
glömmer de stora tyngdpunktsförs-
kjutningar som har varit. Bilden av hur 
dessa välfärdsutgifter har förändrats är 
egentligen mycket enkel.  
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Sedan 1950 har vi en tillväxt i de 
offentliga utgifterna som går i en bana 
ovanför tillväxten. Detta beror på att 
vi under efterkrigstiden successivt har 
höjt skatterycket för att betala de 
gemensamma insatserna. Någonstans 
mellan skattetrycket och tillväxten lig-
ger det som kallas för ”offentlig kon-
sumtion och investeringar” vilket 
kommunerna och landstingen i stor 
utsträckning svarar för.  

Drygt två tredjedelar av de offentli-
ga utgifterna går till den sociala sek-
torn alltså välfärdssektorn i vårt land. 
Om kurvan för de samlade utgifterna 
ligger ovanför konsumtion och inves-
teringar då måste det väl finnas 
någonting över? Svaret är att det gör 
det. Kurvan för transfereringar går 
under efterkrigstiden rätt upp i himlen 

med en fruktansvärd utväxling. Be-
träffande socialförsäkringar är det är 
alltså kontantprincipen som egentligen 
har dominerat hela välfärdsutveck-
lingen, i dessa har vi satsat de till-
kommande resurserna.  

1950 var t.ex. socialförsäkringarnas 
andel av de sociala utgifterna väldigt 
låga jämfört med andelen för ”offent-
lig konsumtion och investeringar” 
eller med andra ord utgifter enligt 
naturaprincipen.  

Under efterkrigstiden har socialför-
säkringarna utvecklats så kraftigt att 
idag är konsumtionen och socialför-
säkringarna i grov paritet med varan-
dra. Vi har alltså gett välfärden två 
likvärdiga ben. Varför hände detta?  
0 

Utvecklingen av offentliga utgifter 1950–1993.
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Bastrygghet före 1955 

En stor politisk diskussion inom 
socialdemokratin banade vägen för ett 
systemskifte 1955. Idag är detta nästan 
helt bortglömt. Systemskiftet innebar 
att man bytte princip för social-
försäkringarna.  

Fram till 1955 hade vi haft en bas-
trygghet som utgångspunkt för väl-
färden i det att staten på olika sätt sköt 
till en given summa pengar för varje 
medborgare. Barnbidraget och folk-
pensionen, även om folkpensionen 
idag håller på att försvinna och er-
sättas av garantipensionen, är kvar-
levor från detta synsätt.  

En liknande grund tänkte sig 
många av socialdemokratins ledande 
välfärdspolitiker, sådana som Gustav 
Möller och Per Nyström, vara lös-
ningen på socialförskäringarnas roll i 
välfärdssystemet, därför att ovanpå 
denna grund växte de fackliga sjuk-
kassorna, pensionskassorna och av-
talsförsäkringarna.  

För Gustav Möller och hans gene-
ration var det med andra ord viktigt att 
människor själva påverkade hur deras 
välfärd skulle se ut. När naturaprincip-
en då expanderas efter kriget, så håller 
Gustav Möller fast vid att det är kom-
munerna själva som skall ansvara för 
bastryggheten.  

Går man t.ex. in på bostadspolitik-
en, som hade vart en av välfärdens 
skamfläckar under 1920 och 1930-
talet, då menar Möller att detta med 
bostäder ska kommunerna ta hand om, 
därför att om kommunerna har hand 
om det, då kan enskilda medborgare 
lättare påverka hur de vill att bostäder-
na skall utformas i deras kommun. 

Men så fanns det inom social-
demokratin på den här tiden, ett antal 

ungtuppar som tyckte att det gick 
alldeles för långsamt framåt. Att det 
gick olika fort i olika branscher och att 
olika fackföreningar var olika intres-
serade och att en del fackföreningar 
inte var lika duktiga som andra på att 
klämma sina arbetsgivare på pengar. 

Här började ett annat än Möllers 
credo att göra sig gällande. Hans credo 
grundades på individers inflytande och 
möjligheter att påverka utformningen 
av välfärden och att det t.ex. kunde bli 
ganska stora skillnader mellan snåla 
smålänningars inställning till barn- 
och äldreomsorg, och den stora gene-
rositeten uppe i lappmarkerna där vi 
vet att det satsades mycket mera 
pengar på att bygga liknande.  

Inkomstbortfallsprincipen 
Så kommer istället en generation, som 
i mycket bokstavlig bemärkelse är väl-
färdsstatens förespråkare, det är Tage 
Erlander, det är Sven Aspling och det 
är Gunnar Stäng. De var den tidens 
unga arga, och de menade att staten 
måste ta ett mycket större ansvar för 
välfärden, därför att bara staten kunde 
skapa välfärd som var lika över hela 
landet, och i deras tankevärld var lik-
het detsamma som rättvisa.  

Under 1930-talet, när Erlander, 
Aspling och Sträng befann sig i sin 
formativa ungdomsfas, såg de hur 
arbetslöshet och förlorad inkomst slog 
djupt in i tjänstemannaleden. Arbets-
lösheten försatte tjänstemannafamiljer 
i problem, som var lika stora, som de 
problem arbetarna råkade ut för.  

Då pläderade de för en princip, som 
de egentligen inte lyckades genomföra 
innan de har drivit bort Möller från 
posten som socialminister, där man 
förstatligar socialförsäkringarna (åt-
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minstone i praktiken, formellt är kass-
orna även idag fristående).  

I praktiken genomförde man ett för-
statligande då man införde inkomst-
bortfallsprincipen. Man bytte helt 
enkelt från den här bastryggheten där 
pengarna var lika för alla, över till att 
säga att en bestämd del av era inkom-
ster skall ni vara tillförsäkrade om ni 
blir sjuka eller arbetslösa eller gamla.  

Det är inkomstbortfallsprincipen 
som gör att kurvan för transfereringar-
na skjuter i höjden, därför att inkomst-
försäkringar är relaterade till reallöner 
och reallönerna ökade kraftigt under 
1960, 1970 och i början av 1980-talet.  

När reallönerna inte ökade lika 
snabbt längre, spär man på kurvan 
genom att göra förmånerna mer gene-
rösa. På så sätt hamnade man vid 
slutet av 1980-talet, i en 90% situation 
där avtalsförsäkringarna dessutom 
gick in på en del områden, vilket 
ibland innebar en kompensation på 
105% vid bortfall av inkomst.  

Här någonstans nådde den här prin-
cipen vägs ände och det började bli tid 
att reformera den. Detta gjorde man 
alldeles oberoende av den ekonomiska 
krisen som kom ett par år senare.  

Det finns de som tror att ompröv-
ningen i socialförsäkringarna började 
först när vi fick budgetunderskotten i 
början på 1990-talet, men så var det 
inte. Reformeringen började vid över-
hettningen 1989-90 då man såg att 
principen gav konstiga effekter. 

Vad jag ville visa med denna till-
bakablick är att man vid olika tid-
punkter har gjort olika bedömningar 
av vad som är viktig att satsa på 
gällande välfärden. 

Dagens välfärdsfrågor – ett 
framtidsperspektiv 

Den här sortens omprövningar kom-
mer vi också att stå inför under kom-
mande årtiondena. En forsknings- och 
utvecklingsenhet som Centrum för 
Välfärdsforskning kan fylla en viktig 
funktion här. Den kan hjälpa till att 
systematisera kunskapen och vara med 
att formulera de dagsaktuella problem-
ställningarna. Vad är det man kan för-
ändra? Hur har man gjort på annat 
håll? Vad var galet? Vad var bra och 
vad kan man bygga på? Vad är det 
som kommer att driva förändringarna?  

Demografiska förändringar  
som utgångspunkt  

Det är säkert många olika frågor och 
värderingar som måste gås igenom. 
Värderingarna är speciellt svåra att 
göra och de spelar samtidigt en stor 
roll då man bedömer vad vi kan göra 
för att hjälpa dem som inte klarar sig 
på egen hand. Skall vi gå på sådant 
som är mera handfast menar jag att det 
starkaste som vi har när det gäller 
drivkrafter i välfärdens utveckling, det 
är hur vår befolkning är sammansatt 
åldersmässigt. 

Ålder och utgifter 

Födelsetal är starkt relaterat till frågor 
om välfärd. Välfärdens utgifter är i 
mycket hög grad styrda av befolk-
ningens ålder. Kommunernas och 
landstingens utgifter är det till ungefär 
två tredjedelar, i form av skola, barn- 
och äldreomsorg och allt som är för-
knippat med dessa verksamheter. 
Detta är även det stora sjoket i kom-
munernas och landstingens budget.  
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Men så är det också i socialförsäk-
ringarna, därför att föräldraförsäk-
ringar och pensioner svarar för en 
mycket stor del av även socialförsäk-
ringarnas utgifter. Därför finns det 
egentligen inget enskilt faktum, som 
är viktigare att reflektera över, än hur 
de här kurvorna ser ut. Bilden visar 
födelsetalen under hela 1900-talet.  

Födelsetalen har sina  
toppar och dalar 

Dramatiken under de kommande åren 
är ganska enkelt att peka ut. Drama-
tiken består i att toppen i födelsetalen 
under åren 1943–1952, på arbetsmark-
naden ska bytas ut mot dalen mellan 
1976 och 1985. Skillnaden mellan 
födelsetalen i de generationer som 
lämnar arbetsmarknaden och de som 
går in på den, är en 25 000–30 000 per 

år, och ibland mer. Det är alltså bortåt 
20 % av arbetskraften givet en viss 
årskull. Det här kommer att skapa 
mycket stora förändringar.  

De som talar om de många fyrtio-
talisterna gör en förenkling, då fö-
delsetalen var ganska låga i början av 
1940-talet. Det var inte förrän än 1943 
som det blev någon egentlig fart på 
barnafödandet. Vad var det då som 
hände 1943? Efter att ha talat med 
kloka forskare, som vi praktiker gör 
när vi får chansen, så menade de att 
det var fel fråga. Det tar 9 månader att 
föda barn och det som man skall fråga 
sig är, vad var det som hände 1942? 
Först tänkte jag att det hade med 
reglerna för beredskapspermission att 
göra, så att ”gubbarna” fick komma 
hem och göra det de skulle eller ville 
(hur man nu skall ta det), men det 
finns ingen sådan skillnad…  

Antal födda 1900 - 1998, prognos 1999 - 2050
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Den första möjligheten:  
Pensionärerna och hemtjänsten 

Idag ger vi mindre åt pensionärerna än 
vad man gjorde för 10-15 år sedan. 
1990 fanns det 245 000 mottagare av 
hemtjänst i Sverige. 1998 var vi nere i 
145 000. Samtidigt hade de riktigt 
gamla, de som behöver mycket hjälp, 
blivit allt fler under 1990-talet. Frågan 
är hur fel var det här, och det intres-
santa är att det inte finns ett självklart 
svar på frågan.  

En nära bekant till mig arbetar idag 
inom äldreomsorgen i Skåne. Hon 
berättade en ”kär historia” som vi skå-
ningar säger, då hon menade att på 
1980-talet var en av de vanligaste 
hemtjänstkategorierna den ”gamle 
gubben” som kom och sa liknande 
”min fru är död, det var hon som laga-
de maten”. Han fick därpå 5-6 timmar 
hemtjänst för att någon skulle hjälpa 
honom.  

Idag påstår hon, så säger man 
istället liknande ”vi beklagar sorgen, 
men vi har inte resurserna, men där-
emot går det en bra matlagningskurs 
på ABF”. Det är inte alldeles självklart 
att det här svaret är sämre för den här 
mannens välbefinnande, än de 5-6 
timmarna hemtjänst som han fick för 
10-15 år sedan. Det här kan ju också 
ses som ett sätt att bidra till att männi-
skor håller sig mer levande och aktiva.  

Den andra möjligheten:  
Alternativa former för äldreomsorg 

Den andra möjligheten är att kom-
munerna är med och utvecklar alterna-
tiva former för äldreomsorg. Möjlig-
heten bygger på paradoxen, som man 
ser när man jobbar med sådana här 
siffror, att även om vi kan förutsäga 

att resurserna i den offentliga sektorn 
kommer att bli knappare, så kommer 
reallöneökningen att innebära att in-
dividerna får allt mer. Inte minst 
därför att den offentliga sektorns löner 
har släpat efter under många år och 
därför kommer man att vara tvungna 
att ta igen för att kunna konkurrera 
och för att behålla sin personal.  

För att exemplifiera detta kan näm-
nas hur lönerna för kommunalanställ-
da akademiker utvecklas. När vi näm-
ner detta för våra förhandlare och då 
vi visar utvecklingskurvan för dessa, 
då menar de att det ”ser ut som EKG 
på en hjärndöd”. Det ligger någonting 
i detta, fast hjärndöden, och den kan 
även ses som en idékurva, är nog 
snarare ett hot mot arbetsgivaren. Den 
är nämligen ett mått på hur arbets-
givare uppfattar ackumulerad kunskap 
och erfarenhet, dvs. arbetsgivaren 
uppskattar den inte alls.  

När kommunerna skall rekrytera 
den dryga halvmiljon människor man 
kommer att behöva de närmsta 10 
åren, då är den här kurvan livsfarlig. 
Vad den kurvan talar om för de nyan-
ställda det är, att ta gärna emot höga 
ingångslöner, som kommunerna blir 
tvungna att ge för att kunna konkurre-
ra, men stanna inte kvar för länge, för 
då fastnar ni i den här lönestrukturen. 

Det är på det här sättet som man 
inser, att de kommunala och offentliga 
resurserna kommer att naggas i kan-
ten, samtidigt som befolkningen kom-
mer att bli rikare.  

När vi t.ex. gjorde 1995 års lång-
tidsutredning hade vi ett tillväxtantag-
ande på 1,7% vilket är under tillväxten 
för de senaste 20-25 åren. Det är alltså 
ett ganska fegt och pessimistiskt an-
tagande och många tror att det kom-
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mer att gå mycket bättre, men redan 
vid 1,7% tillväxt kommer människors 
realinkomster under en period av 40 år 
att fördubblas. Detta betyder att varje 
generation som går i pension, kommer 
att vara mycket rikare än den kohorten 
som dör undan.  

I detta läge kan man se att det växer 
fram en marknad för tjänster som 
kommunen inte längre ger, men som 
man kan få från andra håll. Det kom-
mer att vara kommersiella företag som 
”Hemfrid” eller liknande, men det kan 
också vara kooperativa verksamheter 
som den i ”Snopptorp”, här i kommu-
nen.  

Kommunerna borde bejaka det här 
och kanske agera mäklare och även 
konsumentupplysare kring privata, 
kooperativa och informella tjänster. 
Om människor i större utsträckning 
själva använder sina pengar till att 
skaffa sig välfärd, då blir det även 
lättare för kommunerna att koncentre-
ra sig på de som behöver den.  

Den tredje möjligheten:  
Förändrat boende 

Den tredje vägen är förändra boendet. 
Boende i kommunal regi spelar en 
oerhörd roll för äldreomsorgens kost-
nader, dels därför att man klipper av 
alla informella tjänster man har kunnat 
få från släkt, grannar och vänner, och i 
sammanhanget kan man fråga om inte 
detta går att bygga in i boendet och 
delvis ta den kostnaden, och dels 
därför att hemma hos mig har jag ett 
livs ackumulerade ovanor som håller 
mig gående, och när jag då flyttar in 
på institutionen, och till det välstädade 
rummet, så kan jag på sin höjd peta 
näsan vilket inte hjälper mig att hålla 
mig alert. Då inträder det som geria-

trikerna kallar för ”hospitalisering” 
eller med andra ord att vi fungerar 
sämre och behöver vi mera vård.  

Man måste fundera över om det går 
att skapa boendeformer där det är 
lättare att åldras. Kanske är det inte 
alls kommunerna som skall göra det, 
som en slags ny vård eller omsorgs-
variant, utan kanske är just detta något 
som marknaden skall göra, och då i 
betydelsen kooperativa bostadsföretag 
och kommunala bostadsbolag etc.  

Kan den erbjuda ett boende som 
innebär vanliga lägenheter eller radhus 
men där trösklarna är borta och portar-
na är vidare (det låter nästan som en 
frälsningssång), och där det finns gott 
om svängrum på toaletten?  

Så att när man då behöver mera 
hjälp, då blir det även lättare för hem-
tjänsten att ge denna. Kanske betalar 
jag också en slant på min hyra för att 
det skall lura en undersköterska i varje 
trappuppgång, men som jag inte ser 
när jag flyttar in, och inte heller ser de 
första åren när jag bor där men som 
finns till hands när jag blir sämre och 
då hjälper mig, så att jag kan åldras 
och bli mycket skörare här, innan jag 
flyttar in i kommunens särskilda bo-
ende.  

Den fjärde möjligheten: Gammal  
gumma vårdar gammal gubbe? 

Det sista jag skulle vilja ta upp är 
något kommunerna alltid har tagit för 
givet, nämligen att en mycket stor del 
av äldreomsorgen, den är inte kom-
munal, utan den innebär vad man med 
en förskönande omskrivning kallar för 
”vård av anhörig”.  

I praktiken betyder detta att 
”gammal gumma vårdar gammal 
gubbe”, och denna har man bara tagit 
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för given och så har man varit glad för 
att det har varit lättare att hålla 
budgeten i styr. Problemet är att vi 
inte alls kan ta detta för givet, därför 
att detta bygger på att folk är trogna 
mot varandra så länge det finns liv 
kvar i dem, men det här är ingenting 
som är självklart.  

När vi tittar på samlevnadsstatistik-
en bland dem som är födda på 1910-
talet, de som är de riktigt stora om-
sorgskonsumenterna idag, visar den att 
när bägge två fortfarande är i livet, 
lever 80 % av dem i sin första 
parrelation.  

När vi flyttar oss ned i kohorterna, 
och hamnar på 56 års män, dvs. Björn 
Borg och Ingmar Stenmarks trofasta 
generation, har andelen fallit till under 
50%. Vad blir slutsatsen av det?  

Slutsatsen är att det finns tecknen 
som tyder på att gummorna håller på 
att bli kräsnare, alltså när vi män 
börjar bli oregerliga och börjar lukta 
illa – då drar de. Ensamboendet som 
följer, är mycket dyrare för kommu-
nerna jämfört med boende i par.  

De anhörigas roll 
Den fjärde viktiga uppgiften att 
fundera över är alltså: – Hur stärker 
man de anhöriga så att de orkar och 
har lusten att ställa upp för dem som 
står en närmast? Med förändrade 
könsroller blir det kanske också några 
gamla gubbar som vårdar de gamla 
gummorna, därför att männens medel-
livslängd ökar snabbare än kvinnornas 
då tjejerna håller på att ta över en del 
våra käraste ovanor – att det i fram-
tiden kommer att finnas parrelationer 
där mannen är friskare än vad kvinnan 
är och därför borde vara den som 
ställer upp. 

Vad som ligger i det här är att man 
måste skapa helt nya sätt att arbeta och 
helt nya sätt att bemanna sin äldre-
omsorg. Vi kommer antagligen att 
utföra mindre av vad kommunförbun-
det kallar för hjälp av ”baspersonal”, 
vilket innebär matlagning, städning 
och inköp. I en av de stora kom-
munerna i Mälardalen har man tagit 
beslut på att den sortens tjänster ger 
man överhuvudtaget inte, om inte 
vederbörande också är i behov av 
någon slags medicinsk omsorg.  

Vi kommer antagligen att behöva 
en äldreomsorg som går in i en mer 
rådgivande roll. Egentligen är det 
märkvärdigt om man tänker på det, vi 
som har fått barn de senaste 20 åren, 
vi har blivit drillade i hur man hanterar 
de här ungarna, vi har lärt oss hur man 
flåsar ikapp, och vi har fått lära oss 
hur man skiljer olika sorters prickar 
från varandra. Man har lagt ner stora 
resurser på att utbilda föräldrar till 
vanligtvis friska barn, men vad har vi 
lagt ner för resurser på att utbilda an-
höriga till de gamla som ganska ofta är 
sjuka? Svaret är oerhört lite.  

Frågan är alltså hur man går in och 
stöttar dessa med kunskaperna. Kuns-
kaper som behövs när man ser den, 
som man älskar mest i världen bli 
sämre och sämre, denna framtidsfråga, 
borde vara väldigt central för väl-
färdens praktiker att reflektera över. 
För att ge någon slags återkoppling 
riktar jag frågan också till forskarna: – 
Vad gör vi som är bra? Vad gör vi 
som är dåligt och hur skall vi kunna 
utvecklas vidare? Här har högskolan 
och Centrum för Välfärdsforskning en 
stor och viktig uppgift att ta sig an. 
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Kunskapsstrategier 
och kunskapsbehov  

”Det är ett ställningstagande i en viktig vägvalsfråga, som vi har tagit  
för att de socialpolitiska målsättningarna skall kunna förverkligas.  

I det sociala arbetet måste man veta betydligt mycket mer  
om resultatet av de insatser som man gör.”  

Lars Pettersson, överdirektör vid socialstyrelsen 
 

Sätt individen i fokus!  

Frågan om vad vi gör bra, och vad vi 
gör dåligt inom välfärdsarbetet är 
utgångspunkten i mitt anförande. 
Denna fråga har i hög grad blivit cen-
tral i en diskussion om forskning och 
kunskapsutveckling kring socialt arbe-
te och dess resultat. Kanske är den 
viktigaste frågan den om vad de socia-
la insatserna resulterar i för den en-
skilde klienten. Blir det bättre resultat 
för den enskilda människan efter att ha 
tagit del av socialtjänstens insatser.  

Om man tänker sig den historia 
som Gunnar Wetterberg redogjorde 
för kring välfärdspolitikens utveckling 
och även på Göran Sidebäcks inledan-
de frågeställningar kring samarbete 
mellan olika verksamheter, så kan 
man fråga sig vad resultatet blir för 
den enskilda människan? Vår uppfatt-
ning är att frågan borde få ett ännu 
större utrymme i diskussionen. 

Hur blev det när man har tagit del 
av välfärden, när man har tagit del av 
socialtjänsten eller av äldre- och han-
dikappomsorgen? Alltså den verksam-
het som utgör en stor del utav kommu-
nernas arbete. Hur blev det, om man 
vänder på perspektivet, och inte enbart 
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artläggningen i fokus, dvs. frågor 
hur behoven ser ut, hur de för-
 sig mellan olika grupper och re-
r, utan vad blev det, sett ur indi-
s utgångspunkt.  

lev det bättre för mig och min 
lj, blev det bättre för min mamma 
ör min pappa inom äldreomsorg-
lev det bättre för mitt barn då det 
ndertogs av socialtjänsten, eller 
den gjorde en intervention av 
t slag? Detta är frågor som hand-
m vad som fungerar och vad som 
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inte fungerar, eller med andra ord, 
vilka insatser och metoder ger vilka 
resultat? Dessa frågeställningar har i 
allt för liten grad stått i centrum när 
man har talat om välfärdsforskning 
och kunskap kring välfärd, eller om 
forskning och kunskap gällande det 
sociala arbetet. 

Det historiska perspektivet  

Jag skall begränsa frågan till individ- 
och familjeomsorgen, och till äldre- 
och handikappomsorgen. Sett till de 
senaste 30-40 åren har socialtjänsten 
förändrats mycket. Vi har fått nya spe-
ciallagar, ansvaret för utformningen av 
äldre- och handikappomsorgen har 
flyttats till kommunerna osv. Det har 
varit en ganska omtumlande tid. Detta 
förändringsarbete finns beskrivet, upp-
följt och utvärderat. I jämförelse med 
detta är kunskapen om hur själva 
klientarbetet går, och resultatet för de 
människor, för de individer som det 
handlar om liten. 

Sluta experimentera  
– Sök kunskap 

Under 1999 skrev Socialstyrelsen ett 
par artiklar där vi försökte spetsa till 
den här problematiken. Vi skrev att 
socialtjänsten måste sluta att 
"experimentera" med människor och 
att man måste veta "vad man gör". Det 
går t.ex. inte att införa en metod utan 
att ha prövat den först. Vi jämförde 
med hälso- och sjukvården och mena-
de att socialtjänsten lika lite som 
hälso- och sjukvården kan införa nya 
metoder utan att de först har visat sig 
vara bättre än de man redan använder. 
Några har kritiserat oss för detta – 
andra har sagt att jämförelsen är bra.  

Men man bör också reflektera kring 
etiska frågor/problem när man vill 
införa ett nytt sätt att arbeta med 
människor. Detta gäller alla delar av 
socialtjänstens verksamhet. Det före-
kommer eller har i alla fall förekom-
mit att införande av nya metoder skett, 
mer av entusiasm och tro, än på 
egentlig kunskap. 

Vi menar att med socialtjänstlagen 
§ 7 om kvalitet har kommunerna ans-
varet att beskriva resultatet av sin 
verksamhet i första hand ur ett klient- 
och brukarperspektiv. Det sker ännu i 
för liten grad. 

Socialtjänstens tre huvudaktörer 

Socialtjänsten har tre huvudintressent-
er, professionerna, klienterna och de 
som är närmast berörda och den politi-
ska ledningen. Socialtjänsten är en po-
litiskt styrd verksamhet. Med bättre 
kunskap om insatsernas betydelse för 
klienterna kommer förhållandet mell-
an dessa tre delar att påverkas. Viktig-
ast är hur den kunskapen kan förstärka 
klientens ställning. I förlängningen 
finns frågan om ett stort professionellt 
ansvar. 

Var finns socialtjänstens  
Silicon Valley? 

Låt mig också bara nämna att det na-
turligtvis finns skilda sätt att se på vad 
som är kunskap och hur denna kan 
utvinnas. En del talar om behovet av 
vetenskaplig kunskap, andra talar om 
tyst kunskap som förvärvas genom 
arbetet och som framkommer i mötet 
med klienten, man talar här om praxis-
erfarenhet osv. Det regeringsuppdrag 
jag skall redovisa tar sikte på att främ-
ja utvecklingen av en praktiknära kun-
skapsutveckling med syftet att social-
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tjänstens insatser i högre grad skall ba-
seras på vetenskap och beprövad er-
farenhet. 

En sådan kunskapsutveckling förut-
sätter en närhet mellan hur forskning 
och praktik utformas och att båda tyd-
ligt känner att de utvecklas och att de 
tjänar på den. Det finns någonting 
spännande i det som Göran nämnde, 
och jag brukar själv använda den lik-
nelsen med Silicon Valley. Alltså var 
finns socialtjänstens Silicon Valley? 
Kan den uppstå? Kan en sådan närhet 
mellan forskning och praktik utfor-
mas, att båda tydligt känner att de ut-
vecklas och känner att de tjänar på 
den? Kan en sådan dynamik uppstå 
kring det sociala arbetets metoder och 
kring det sociala arbetets villkor? 
Detta skulle kunna vara en mycket 
spännande uppgift för exempelvis 
Mälardalens högskola, att ta sig an – 
att se över om detta är möjligt och hur 
det då skulle kunna gå till.  

Behov av och svårigheter  
med kunskapsutveckling  

I det förslag som nu läggs fram till re-
geringen, vill vi bidra till att säker-
ställa att socialt arbete utförs utifrån 

spetsen av den vetenskapliga kunskap-
en och utifrån utvärderad praxiserfar-
enhet. Alltså att även det sociala arbet-
et har den vetenskapliga grunden och 
de utvärderade praktikerfarenheterna. 
För den saken lyfter vi fram ett antal 
förslag för kommunernas verksamhet, 
för utbildningen och för forskningen. 
Utredningen presenterades i november 
år 2000.  

Vi har arbetat med att problemati-
sera och diskutera sedan tidigare in-
tagna positioner, attityder och förhåll-
anden ute i olika verksamheter, dessa 
skulle man kunna säga har varit lås-
ningar för samverkan mellan utbild-
ning, forskning och praktik. Om detta 
kan man t.ex. läsa i utvärderingen av 
socionomprogrammet som högskole-
verket släppte för ett halvår sedan. Vi 
menar att det är absolut nödvändigt att 
man lyfter sig över dessa positioner 
och att praktiken och utbildningen, 
närmar sig varandra.  

Till utredningen har knutits en refe-
rensgrupp som mycket aktivt deltagit i 
arbetet. I den gruppen finns bl.a. Kom-
munförbundet, socialchefer, Högsko-
leverket, fackliga företrädare och re-
presentanter för regionala forsknings- 

Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
(Fritt citerat från regeringsuppdraget) 

• Utforma ett förslag till program för nationellt stöd till kunskaps-
utvecklingen inom socialtjänsten. Skapa en struktur för systematisk 
kunskapsuppbyggnad och effektiv informationsspridning så att 
socialtjänstens insatser i större utsträckning kan baseras på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Empirisk och verksamhetsrelaterad forskning ska få större betydelse 
i kunskapsuppbyggnaden. 
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och utvecklingsenheter (FoU) – även 
forskningen i övrigt har funnits med. 
Utredningen har därtill haft möten 
med frivilligorganisationer.  

För att åstadkomma en förändring 
eller någon form av utveckling när det 
gäller kunskapsutveckling inom so-
cialtjänsten har detta varit en mycket 
medveten strävan från vår sida. Fråge-
ställningarna har centrerats kring 
kunskapsutveckling om hur det går för 
klienterna. Det hela handlar om att 
forskning, praktik och utbildning mås-
te skapa ett betydligt närmare sam-
arbete än tidigare. 

Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten  

Vi har utformat ett program för 
”nationellt stöd för kunskapsutveck-
ling inom socialtjänsten”, detta har 
varit själva uppdraget.  

Med kunskapsbaserad socialtjänst 
menar vi att socialtjänsten grundar sin 
verksamhet, sin organisation och sitt 
ledarskap, på kunskap om olika in-
satser och metoders betydelse för att 
uppnå god kvalitet i enlighet med § 7 i 
socialtjänstlagen. Detta skall ske från 
ett klient- och brukarperspektiv.  

Vi menar också att det idag produ-
ceras för lite kunskap om det sociala 
arbetets värde för klienter och brukare. 
Om man bryter ner det på kommunal 
nivå, hur går det här i Eskilstuna? Om 
man gör den typen av studier i 
regionen, vilken kunskap skulle då 
komma fram? Vad vet vi egentligen 
om detta? Kunskapen behövs som en 
grund för praktiken, för utbildningen 
och för utvecklingen i arbetet. En nära 
samverkan mellan de tre huvudak-
törerna; politiken, professionen och 
klienten eller brukaren, måste finnas 

för att socialtjänsten skall kunna 
utvecklas. 

Databasernas betydelse för 
kunskapsutveckling – behov och 

möjligheter 

Databasen LOUISE som Centrum för 
Välfärdsforskning, liksom bl.a. Social-
styrelsen, använder i sin forskning 
leder naturligt över till frågan om 
vilka statistiska underlag som vi skulle 
kunna ha nytta av i forskning, uppfölj-
ning och utvärdering. Utvecklingen av 
individbaserad nationell statistik är en 
mycket viktig fråga. Vi önskar få till 
stånd om sådan statistik inom flera av 
socialtjänstens områden.  

Vi har redan ett antal individbasera-
de register, t.ex. inom hälso- och sjuk-
vården och på några områden inom 
socialtjänsten, men det finns också ett 
behov både från statens, kommunernas 
och från forskningens sida, att äga 
mer kunskap på individnivå. Kunskap 
om de människor som t.ex. finns inom 
äldre- och handikappomsorgen.  

Vi lade fram ett förslag på detta 
våren 2000 och det blev en ganska 
intensiv pressdebatt kring de etiska 
problem som frågan reser. Vad vill jag 
att det skall finnas om mig i ett regis-
ter, oavsett om det är på en kommunal 
eller statlig nivå. Var går egentligen de 
etiska gränserna? Vad får man ta med 
i registret och hur hanteras dessa upp-
gifter? Vem får ta del av dem?  

Beträffande individbaserade data-
källor har vi tillsammans med både 
brukarorganisationer, kommuner och 
forskare ett arbete på gång i vilket vi 
går på djupet med frågan. Vi beräknar 
att vi skall kunna redovisa arbetet 
under våren 2001 för att kunna ge ett 
förslag kring hur vi kan utveckla mer 
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individbaserad statistik. Förslaget 
gäller äldre- och handikappomsorgen, 
men det skulle även kunna vara en 
öppning mot ett liknande arbete inom 
områden som t.ex. missbruk, barn- 
och ungdom etc. Allt i syfte att få 
större möjligheter, att både på lokal 
och på nationell nivå följa effekterna 
av olika insatser.  

Stöd för forskning,  
utbildning och kompetensutveckling 

Några förslag som programmet för en 
kunskapsbaserad socialtjänst innehåll-
er, gäller frågor som t.ex. stöd till de 
regionala och lokala FoU-enheterna. 
Många menar att dessa har utvecklats 
just pga. att högskolor och universitet 
inte har ägnat sig åt frågan om det 
sociala arbetets resultat. Det finns en 
omfattande välfärdsforskning, men det 
mer praktikernära perspektivet har 
man från verksamhetens sida ofta 
saknat. Kritiken har bl.a. resulterat i 
att kommuner och staten (socialstyrel-
sen) har finansierat uppbyggnaden av 
ungefär 25 lokala och regionala forsk-
nings- och utvecklingsenheter. I pro-
grammet har vi även med ett förslag 
till långsiktiga programstöd för forsk-
ning om socialtjänstens olika verk-

samhetsområden  
För att kunna bedriva den typ av 

forskning vi beskriver finns ett stort 
behov av utbildningsmöjligheter för 
forskare av såväl längre som kortare 
slag och vi föreslår kompetensutveck-
lingsinsatser för forskare och prak-
tiker. En rad förslag om bl.a. forsk-
ningsutbildning, doktorandtjänster och 
stipendier finns. Allt i akt och mening, 
att forskningen skall ges förutsätt-
ningar att genom empiriska studier 
lyfta fram vad välfärdsarbetet betyder 
för klienterna.  

Vilken kunskap behövs? 

En annan viktig fråga gäller lokala 
program eller strategier för att beskri-
va den kompetens som behövs inom 
socialtjänsten. Vad skall man kunna 
för att omhänderta ett barn? Vilken 
kunskap kan man som förälder eller 
klient förvänta mig av socialtjänstens 
personal? Vad kan man ställa för krav 
på verksamheten och insatserna? Det 
finns även etiska frågor att ta ställning 
till beträffande olika metoders betyd-
else för klienten. Vi föreslår bl.a. att 
ett nationellt etikråd bildas för detta. 

FoU arenan – förslag Kompetensstärkande insatser 

• Stöd till att utveckla systematiska instrument för bedömningar av 
effekter av insatser för klienterna inom socialtjänsten 

• Fortsatt stöd till lokala och regionala FoU–enheter 

• Långsiktigt programstöd under en tioårsperiod för varje verksamhets-
område inom socialtjänsten 

• Långsiktigt programstöd för dels ledarskaps- och organisationsut-
vecklingsfrågor, dels för ”socialtjänstekonomi” 

• Kunskapsspridning – förmedling 
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Exemplet hälso- och sjukvården 

När det gäller utbildningens roll är det 
intressant att jämföra med hälso- och 
sjukvårdens universitetssjukhus. I 
dessa finns en lång tradition av tät 
samverkan praktik och forskning, så 
kan t.ex. läkare och numera även som 
sjuksköterska, kan arbeta både som 
praktiker och som forskare. Detta är 
en tradition som har varit oerhört 
framgångsrik. För socialt arbete är 
forskning och praktik ännu två separe-
rade verksamheter. 

Teori och praktik inom socialtjänsten?  

Hur kan man föra praktik och forsk-
ning så långt samman att det blir en 
naturlig del av samma förvaltning och 
en sammanhängande verksamhet. På 
några håll i landet finns idag idéer om 
högskolesocialförvaltning eller uni-
versitetssocialförvaltning. Dessa idéer 
bygger på ett systematiskt, långsiktigt 
och djupt samarbete mellan praktik 
och forskning. Detta är mycket spänn-
ande tankar kring vilka en påfallande 
entusiasm börjar märkas.  

Jag vet inte vad dessa tankar har för 
bäring på Mälardalens högskola, men 
det låter när ni presenterar er som att 
det finns ett intresse av att förena teori 
och praktik i utbildning och forskning 
även när det gäller socialt arbete.   

Ledarskapsutveckling inom 
socialtjänsten 

Andra förslag gäller organisation och 
ledarskapsfrågor. För att lära sig att 
sköta ett företag då kan man gå på 
Handelshögskolor med nästan hur 
mycket resurser som helst. När det 
gäller det sociala arbetet finns ingen 
motsvarande forskning och utbildning.  

Det ges en del kurser här och där, 
det finns lite forskning och det finns 
en del förvaltningshögskolor, men det 
är inte alls samma tryck och det finns 
inte samma resurser i dessa. Skall man 
precisera området ännu mer och säga 
att man skall leda och organisera 
socialt arbete, vem forskar och vem 
ackumulerar kunskap då? Var går man 
på djupet i dessa frågor? Så vitt vi har 
förstått – ingenstans.  

Vi vill medverka till en utveckling 
av forskning och utbildning om att 
leda och att organisera det sociala 
arbetet.  

Kunskapsbehov och 
handlingsmöjligheter 

I utredningen finns en rad förslag 
vilka snart skall redovisas för Social-
departementet. Vi får se vad som blir 
föremål för en senare proposition. 
Kommuner och högskolor har samtid-
igt full frihet att själva söka samverk-
an. En myndighet som Socialstyrelsen 
kan på olika sätt medverka till utveck-
lingen genom att stödja de förslag som 
finns. Andra delar måste förmodligen 
ha någon form av politisk förhandling 
bakom sig för att man skall kunna få 
fram ett program. 

Sammanfattningsvis, vi har tagit 
ställning i en viktig välfärdsfråga. 
Detta har vi gjort för att de socialpolit-
iska målsättningarna skall kunna för-
verkligas. I det sociala arbetet måste 
man veta betydligt mycket mer om re-
sultatet av de insatser som man gör. 
Det gäller för den personal som arbe-
tar, det gäller för de klienter som tar 
del av insatserna, och det gäller även 
för dem som fattar beslut om resurser-
na. 
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Om databasen LOUISE 
och dess möjligheter 

”En databas som bättre lämpar sig för regionala studier är LOUISE.  
Det är material från LOUISE som nyss nämnda ”heta”  

CVF-rapport bygger på.”  

Gun Alm-Stenflo och Stefan Vikenmark,  
avdelningschefer SCB  

 
Stefan: När vi kom hit imorse…  

… så fick vi en alldeles färsk rapport 
från CVF, den var t.o.m. så färsk att 
den värmde i händerna. Rapporten,14 
som blev klar i natt, bygger på data 
hämtad från en datakälla på SCB. Det 
är främst kring denna datakälla som vi 
skall uppehålla oss under den närmas-
te halvtimmen.  

Att välja Datakälla 

På SCB finns flera olika datakällor 
som skulle kunna användas vid väl-
färdstudier, den främsta datakällan är 
nog ULF-undersökningen (Undersök-
ningar av LevnadsFörhållanden). Men 
eftersom ULF är en urvalsundersök-
ning som omfattar ca 15 000 individer, 
så räcker inte den till när nedbrytning-
ar skall göras på delpopulationer som 
exempelvis (små) regionala delområd-
en. Det blir för få individer kvar. En 
databas som bättre lämpar sig för 
regionala studier är LOUISE och det 

                                                 
14 Rapporten är ett förarbete till forsknings-

rapporten ”Arbetslöshet och sysselsättning 
bland invandrare i Mälardalen och i Sve-
rige”.  

är material från LOUISE som nyss 
nämnda ”heta” CVF-rapport bygger 
på, eller kanske snarare på den begrän-
sade testkopia av LOUISE-databasen 
som sedan i somras finns här på Cent-
rum för välfärdsforskning.  

Databasen LOUISE 

Namnet LOUISE står för en Longitu-
dinell databas kring Utbildning, In-
komst och Sysselsättning. Den omfat-
tar idag 9 årgångar fr.o.m. 1990 t.o.m. 
1998 och planen är att varje år bygga 
ut den med ytterligare en årgång. 
Startår valdes till 1990 då registerdata 
från tidigare årgångar oftare har kvali-
tetsbrister.  

LOUISE är ett totalräknat individ-
register, vilket innebär att samtliga 
personer 16 år och äldre som var folk-
bokförda i Sverige den 31/12 aktuellt 
år ingår i populationen för det aktuella 
året. Att databasen bygger på ett total-
räknat material är av stor betydelse om 
man ska göra nedbrytningar på sociala 
grupper, regionala områden etc. 

Grundtanken vid skapandet av 
LOUISE-databasen var således att – 
för en längre tidsperiod, i en och 
samma databas samla individdata 



Anföranden och föreläsningar under Välfärdsdagen 

54 

kring utbildning, inkomst och syssel-
sättning, för hela den vuxna befolk-
ningen.  

Gun: En sån här databas… 

…alltså ett register skall kunna an-
vändas för att besvara många typer av 
frågeställningar. En stor fördel med 
sådana här register är att man snabbt 
kan komma åt data och att man snabbt 
kan få fram ett grovt nätverk av infor-
mation omkring en problematik och 
kanske hitta var det är värt att gå ned 
djupare och få reda på mer. Den här 
informationen är ju relativt lättillgäng-
lig och billig att få tag på jämfört med 
många andra sätt att få fram informa-
tion på.  

Om Begreppet studerande  
i LOUISE 

När man arbetar med en statistisk 
frågeställning vill man ofta belysa 
olika typer av begrepp. Om man till 
exempel vill studera begreppet ”stude-
rande” måste man analysera vilken 
aspekt av studier man är intresserad av 
och definiera begreppet utgående från 
detta. De olika begreppen kan finnas 
avbildade i olika register som någon 
slags projektion.  

I LOUISE finns information om in-
komster i form av studieersättning. 
Det ger en bild av vilka som studerar 
eller vad en studerande är. Det finns 
emellertid andra bilder. Man kan utgå 
från antalet registrerade vid olika sko-
lor, avlagda poäng/examina eller man 
kan fråga människor och formulera 
frågan på olika sätt. Beroende på hur 
man formulerar frågan, så får man 
olika svar. Samtliga metoder ger svar 
på om en person är studerande eller ej, 
men svaren kan skilja sig väsentligt.  

Vid registeranvändning är det alltså 
viktigt att man analyserar skillnaderna 
mellan det begrepp man önskar stu-
dera och den information registret ger. 
I ett register är det bestämt vilken in-
formation som ska finnas. Det går i 
regel inte styra av registeranvändaren. 
Användaren måste tänka på när, hur 
och för vilket ändamål informationen i 
registret insamlats. Informationen kan 
vara mätt vid en tidpunkt eller den kan 
vara mätt över en tidsperiod. 

Registerinformationen kan också 
vara lämnad för något speciellt syfte. 
Det är viktigt att ordentligt analysera 
hur eventuella resultat påverkas av hur 
registret upprättats. 

Inkomster i Eskilstuna 1998 

I följande exempel har vi använt infor-
mation om Eskilstuna för att illustrera 
innehållet i LOUISE. Bilden visar an-
talet personer över 16 år som har haft 
olika typer av inkomster i Eskilstuna 
år 1998. Inkomsterna har summerats 
för olika former av studiestöd, olika 
typer av föräldraledighet (både för att 
man är hemma för vård av sjukt barn 
och för att man är hemma i samband 
med barnets födelse); arbetslöshetser-
sättning, åtgärdsstudier, livränta, sjuk-
ersättning, förtidspension, ålderspen-
sion, samt förvärvsinkomst.  

Man kan se att av 71 185 personer 
över 16 år i Eskilstuna, har 36 314 haft 
någon form av förvärvsinkomst och 
5 724 personer i Eskilstuna har haft 
någon form av sjukersättning under 
1998. I exemplet har en person räknats 
om denne har haft minst 100 kronor av 
en viss typ av inkomst under året. I 
LOUISE finns information om be-
loppet i hundratals kronor av alla olika 
typer av inkomster. Inkomster som 
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an vara av stort intresse för väl-
ärdsstudier, men som ej redovisas i 
etta exempel, är inkomst av social-
idrag och bostadsbidrag.  

En person kan naturligtvis ha haft 
lera av inkomstslagen i exemplet. I 
skilstuna hade t.ex. 36 314 personer 

ön eller inkomst av aktiv närings-
erksamhet år 1998. Av dessa hade 
7 % också inkomst av studiemedel 
nder året. Det kan bero på att de har 
tuderat under en period och förvärvs-
rbetat under en annan period under 
ret, men det kan också bero på att de 
ar kombinerat förvärvsarbete och stu-
ier. LOUISE innehåller information 
m beloppen men saknar information 
m när under året beloppen betalats ut.  

Av dem som studerar (dvs. har stu-
iemedel under året) är det 67 % som 
ckså förvärvsarbetar under året. An-
edningen till att siffran är så hög är 
örmodligen att många studerande har 
rbete under sommaren. 

Det finns olika typer av register-
nformation som kan användas för att 
efiniera studerande. Om man jämför 
ntalet personer som studerat enligt 
lika definitioner så skiljer de sig åt. 
v dem som är registrerade vid gym-
asium har 94 % studiemedel och av 

dem som läst tekniskt basår har samt-
liga studiemedel. Däremot är det inte 
alla i Komvux som har studiemedel – 
endast 66 % av Komvux studenterna i 
Eskilstuna 1998 har studiemedel – 
eftersom många har socialbidrag eller 
försörjer sig på ett annat sätt. Vid hög-
skola har 78 % studiemedel. Anled-
ningen kan till exempel vara att det 
finns registrerade forskarstuderande 
med 0 % aktivitet. Dessutom kan en 
del studera trots att de har fulltids-
tjänst eller pension. 

Om man bara hanterar registerpro-
blemen korrekt, så finns en fantastisk 
informationskälla i svenska register. 
Informationen kan användas i många 
olika sammanhang för kartläggning 
och analys av sociala och regionala 
skillnader i svensk välfärd. 

Stefan: Som sagt så… 

… har data från olika register som 
finns på SCB lagts in i LOUISE, men 
för att bättre kunna belysa vissa före-
teelser så kan det även vara nödvän-
digt att gå utanför SCB för att hämta 
data. För att bättre kunna belysa ar-
betslösheten och de arbetsmarknads-
politiska åtgärderna har data från 

Eskilstuna 1998
Av 71.185 personer 16 och äldre finns följande inkomsttyper 

36 314
0

5 321
5 724

1 872
9 837

5 343
8 701
9 480

Förvärvsinkomst
Ålderspension
Förtidspension
Sjukersättning

Livränta
Arbetslöshetser
Åtgärdsstudier

Föräldraledighet
Studiestöd
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AMS sökanderegister lagts in i data-
basen LOUISE.  

Arbetslöshet och AMS åtgärder  

Vi illustrerar detta med exemplet 
Eskilstuna kommun och finner att det 
fanns 10 765 personer 1998 som fick 
arbetslöshetsersättning och/eller er-
sättning med anledning av åtgärdsstu-
dier (utbildningsbidrag eller arbets-
livsutvecklingsbidrag).  

Dock fanns (och finns) ett stort 
antal personer som var (är) arbetslösa 
utan att de för den skull får någon 
arbetslöshetsersättning – utförsäkrade, 
personer som inte uppfyller ut-
bildnings- eller arbetsvillkor för rätt 
till ersättning etc.  

Dessutom finns en grupp personer 
som är vad vi kallar åtgärdssysselsatta 
(dvs. anställda med lönebidrag, an-
ställningsstöd etc.). Dessa kan inte 
heller fångas med hjälp av inkomststa-
tistik eftersom de får lön under sin an-
ställning.  

Om man även tar med dessa båda 
grupper (arbetslösa utan arbetslöshets-
ersättning och åtgärdssysselsatta), 
vilka kan fångas via data från AMS 
sökanderegister, ökar antalet personer 
i Eskilstuna som under 1998 varit 
arbetslösa eller i åtgärder med 5 225 
personer. 

Förändringsprocesser kan studeras 
med en longitudinell databas  

En viktig aspekt bakom skapandet av 
LOUISE-databasen, kanske den allra 
viktigaste, var att kunna följa samma 
individ under en längre tidsperiod. 
Detta ger möjlighet att kunna se eta-
blerings- och utslagningsprocesser, 
flyttningsmönster, rundgång i åtgärds-
systemen, utbildningars avkastning 

etc. Men det ger också möjlighet att 
skapa flerårsmått, mått som inte bara 
spänner över ett år utan kanske över 
2-5 år, för att på så sätt exempelvis 
kunna få en bild av individers eller 
gruppers relation till arbetslivet.  

Vi skulle t.ex. lätt kunna identifiera 
vilka som stått utanför arbetskraften 
under en femårsperiod (eller under en 
x-årsperiod), vilka som varit arbets-
lösa helt eller delvis under samma 
period osv.  

Databasobjekt: Individ, familj, 
hushåll, arbetsställe, företag mm 

I LOUISE är individen det primära 
objektet, men i databasen finns, för-
utom själva kopplingsmöjligheten till 
exempelvis arbetsställe och familj, 
även vissa arbetsställe- och familjeva-
riabler inlagda. Familjebegreppet har 
dock sina brister i registerbaserade 
data, brister som till fullo inte avhjälps 
förrän vi får ett lägenhetsregister i 
Sverige.  

I Registret över totalbefolkningen 
(RTB) finns en bättre familjeidentifie-
ring från och med 1998 än vad som 
funnits tidigare. Denna förbättrade 
familjeidentitet har även lagts in i 
LOUISE – och då för samtliga år bak-
åt till 1990. För dessa tidigare år finns 
denna förbättrade identitet endast i 
LOUISE-databasen och här finns väl 
en av finesserna med att skapa longi-
tudinella material – de tvingar oss som 
skapar dem att försöka få jämförbarhet 
över tiden.  

Detta lyckas dock inte alltid – vari-
abler ändrar värden, försvinner eller 
kommer till utan att vi kan påverka 
detta (regelverk och administrativa 
system står oftast utanför vår påverk-
an). Dock tvingar oss den longitudi-
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nella ansatsen att nogsamt dokumente-
ra dessa förändringar.  

Variabler i LOUISE 

Slutligen lite kort om vilket innehåll 
LOUISE har. Databasen innehåller 
cirka 150-160 variabler för varje år-
gång, vilket innebär att LOUISE nu 
totalt omfattar cirka 1 300 – 1 400 
variabler. I huvudsak kan dessa vari-
abler grupperas in som demografiska 
variabler, sysselsättningsvariabler, ut-
bildningsvariabler och inkomstvariab-
ler.  

LOUISE innehåller demografiska 
variabler som kön, ålder, geografisk 
tillhörighet, civilstånd, födelseland 
etc., sysselsättningsvariabler som antal 
anställningar under året, yrkesställ-
ning, sysselsättningens branschtillhör-
ighet etc., inkomstvariabler som, in-
komst från största förvärvskälla, 
socialbidrag, arbetslöshetsersättningar, 
disponibel inkomst etc., samt utbild-
ningsvariabler som inriktning och nivå 
på högsta utbildning.  

Ytterligare ett exempel… 

Jag skall avsluta med ett exempel från 
Eskilstuna – en grupperad födelse-
landsvariabel – som visar att av alla 
71 185 Eskilstunabor som var 16 år 
och äldre 1998 var:  

• 82,4 % födda i Sverige 
• 8,4 % födda i Finland 
• 0,8 % födda i övriga Norden och  
• 3,9 % födda i övriga Europa. 

Gun: Vem kan få tillgång till data och 
hur kan det ske?  

SCB lämnar ut individdata för forsk-
ningsändamål. När man efter diskus-

sion kommit fram till vilken informa-
tion en viss forskare önskar, prövar 
SCB internt om data kan lämnas ut för 
det ändamål som specificerats med 
hänsyn till sekretess och datalagen.  

De forskare som får data måste 
dock skriva på ett sekretessavtal där 
de förbinder sig att förvara data på ett 
säkert sätt så att ingen obehörig får 
tillgång till information och att de inte 
skall identifiera individer bakvägen 
eller publicera information i en form 
som kan röja information om enskild 
person, samt att data endast ska anv-
ändas för det specificerade ändamålet. 
Alla data är avidentifierade, dvs. per-
sonnummer saknas, men om det finns 
mycket information om varje person 
kan det ju teoretiskt sett gå att identi-
fiera en viss person via andra upp-
gifter än personnummer.  

Det är tveksamt om det går att 
lämna ut individdata till kommuner. 
Om en kommun vill ha en egen data-
bas för statistikändamål kan man tabu-
lera data till en nivå som gör det 
omöjligt att identifiera enskilda indivi-
der. Sådana grunddata gör det möjligt 
för kommuner att själva skapa en 
relativt flexibel information. 
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Närmast följer tre exempel på 
studier baserade på databasen

LOUISE 
57 

tudieexempel 1: Förlorade arbetsår 
.g.a. död eller förtidspension (Gun)  

r något år sedan beräknade jag för-
rade år i arbetslivet för olika yrkes-
upper med hjälp av informationen i 

UISE. Beräkningarna gjordes för 
rioden 1990–1995 och för personer 
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som var i åldrarna 36–64 år under 
perioden.  

Heltäckande uppgifter om yrken 
finns endast från Folk- och bostads-
räkningen 1990. Syftet med undersök-
ningen var att jämföra utslagningen 
från arbetsmarknaden för olika yrkes-
grupper. Yrkesbyten är mindre vanliga 
för äldre personer, så de yrken perso-
nerna hade 1990 ansågs vara någor-
lunda representativa. 

Inkomstuppgifter från LOUISE an-
vändes för att bedöma när en person 
lämnar yrkeslivet. Den som under ett 
år huvudsakligen försörjde sig med in-
komst från pension eller förtidspen-
sion betraktades som pensionerad. 
Personen betraktas också som pensio-
nerad åren före pension, om man helt 
försörjt sig på sjukpenning.  

De här måtten tar alltså hänsyn inte 
bara till hur vanligt det är med förtids-
pensionering och död, utan också till 
när i livet det sker. Med arbetslivs-
längden för ett yrke menar vi då svaret 
på följande fråga: "Om man arbetar i 
samma yrke hela tiden från fyllda 36 
år, hur många år av tiden fram till 
fyllda 65 år kan man väntas vara kvar 
i arbetslivet, utan att förtidspensione-
ras (inkl. långtidssjukskrivning före 
pensioneringen) eller dö?" 

Från fyllda 36 till fyllda 65 år är det 
29 år. Arbetslivslängden är alltså så 
många av dessa 29 år som man kan 
väntas arbeta, om förtidspensionering 
eller död vore det enda som kunde 
stoppa ens arbete. 

Förlorade arbetsår är omvänt så 
många år, mellan fyllda 36 och fyllda 
65 år, som man kan väntas förlora på 
grund av risken för död eller förtids-
pensionering. Förlorade arbetsår är 
lika med 29 minus arbetslivslängden. 

Exempel på yrken som hade låg 
risk, där man endast förlorar mellan 
1,5 till 2 år mellan 36 och 64 års ålder 
är präster, universitets- och högskole-
lärare, läkare, fysiker, administratörer 
med akademisk utbildning. 

Exempel på grupper med medelhög 
risk att pensioneras i förtid är lastbils-
förare, vårdbiträden, undersköterskor 
och postiljoner. De förlorar i medeltal 
ca 4 år på grund av förtidig avgång. 
De som har högst risk att förtids-
pensioneras förlorar 7-8 år. Exempel 
på sådana yrken är paketerare, em-
ballerare, städare och diversearbetare.  

Den metod som använts för studien 
är hämtad från demografin. Idén är 
densamma som vid vanlig demogra-
fisk beräkning av medellivslängd. Me-
toden kan användas för att snabbt 
identifiera riskgrupper. Om man vill 
förstå orsaker till skillnaderna måste 
man gå vidare med djupare och mera 
riktade studier. 

Studieexempel 2: 
Nyttan av Komvux (Gun) 

Ett annat exempel på användningen av 
LOUISE är en utvärdering av nyttan 
med Komvux. I den studien användes 
LOUISE till att skapa en kontroll-
grupp som matchade dem som gått ut 
1992 från Komvux. Varje person som 
hade gått ut Komvux matchades mot 
en slumpmässigt utvald tvilling som 
hade samma ålder, kön, utbildning, 
bodde i samma region, hade samma 
arbetslöshet. Matchningen förutsatte i 
detta fall tillgång till ett totalräknat 
register för 1992. 

Bland annat jämfördes inkomsterna 
fram till 1997 för dem som gått Kom-
vux och kontrollgruppen. Det dröjde 
några år innan Komvux gav effekt, 
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men 1997 hade Komvux-gruppen sig-
nifikant högre förvärvsinkomst än 
kontrollgruppen.  

Studieexempel 3: (Stefan) 

Exemplet är hämtat från en tema-
rapport15 där jag tittade på invand-
rarnas situation på arbetsmarknaden 
1997. Framförallt var jag intresserad 
av att jämföra situationen för de 
invandrare som hade varit i Sverige 
under en längre tid (minst 10 år) med 
situationen för personer födda i 
Sverige.  

I exemplet redovisas de utomeuro-
peiska invandrarna som en grupp, 
givetvis kan denna grupp delas upp på 

                                                 
15  Denna temarapport ingår i omarbetat skick 

i forskningsrapporten ”Arbetslöshet och 
sysselsättning bland invandrare i Mälar-
dalen och i Sverige” från CVF.  

mindre delpopulationer om så önskas, 
då materialet är totalräknat.  

För att beskriva situationen på ar-
betsmarknaden har jag med hjälp av 
olika årsbaserade inkomster och hän-
delser skapat kategorierna Sysselsatt 
(större grad), Sysselsatt (mindre 
grad), Arbetslös och sysselsatt, Stude-
rande, Arbetslös (ej sysselsatt) och 
Övriga (ej sysselsatta). 

Tabellen nedan visar tydligt att in-
vandrarnas arbetsmarknadsförankring 
är betydligt svagare än de infödda 
svenskarnas; högre arbetslöshetsnivå, 
lägre sysselsättning, och högre andel 
utanför arbetsmarknaden (förtidspen-
sion och övriga ej sysselsatta).  

 
 

 

Situationen på arbetsmarknaden 1995 för personer, 20-64 år, födda 
i Sverige respektive utanför Europa, som invandrat före 1985, andel. 

 Födda i 
Sverige 

Födda utanför Europa 
(invandrade före 1985) 

Sysselsatt (större grad) 57,1 32,4 

Sysselsatt (mindre grad) 10,0 7,8 

Arbetslös och Sysselsatt 14,3 17,1 

Studerande 5,6 5,8 

Förtidspensionär 6,3 12,7 

Arbetslös (ej sysselsatt) 4,4 12,4 

Övriga (ej sysselsatta) 2,3 11,9 
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Forskning kring 
specialpedagogik och habilitering  

”Vi arbetar med forskningsprogrammet PROFECT  
– processer och effekter inom habilitering och specialpedagogik”   

Eva Björck-Åkesson, professor i pedagogik   
 

Flervetenskaplig samverkan  
nationellt och internationellt 

I programmet PROFECT samverkar 
idag ämnena hälsopsykologi och spe-
cialpedagogik men även socialt arbete 
är representerat eftersom vi har en 
gästprofessor inom det ämnet under 
hösten 2000. Under vårterminen 2001 
kommer programmets beteckning att 
ändras till CHILD (Children-Health-
Intervention-Learning-Development) 
som ligger mer i linje med den flervet-
enskapliga samverkan som vi avser att 
vidareutveckla.  

Planer på samverkan med sociolo-
gi, vårdvetenskap samt folkhälsovet-
enskap ingår i den fortsatta utveck-
lingen. Vi samarbetar regionalt med 
kommuner och landsting, nationellt 
med olika landsting och med forskare 
från andra universitet. Internationellt 
ingår vi i ett transatlantiskt nätverk 
kring forskning och utbildning inom 
tidig intervention.  

Under höstterminen arbetar en gäst-
professor från University of North 
Carolina at Chapel Hill, Irene Nathan 
Zipper, med utbildning och forskning 
inom ramen för programmet. 
Ett hälsofrämjande perspektiv 

Utgångspunkten i projektet är ett 
hälsofrämjande perspektiv. Detta inne-
bär att vi vill lyfta fram positiva fakto-
rer i barns vardag som påverkar dess 
utveckling, lärande och hälsa. Arbetet 
är fokuserat på små barn med funk-
tionshinder och som löper risk för ut-
vecklingssvårigheter – de första åren 
t.o.m. förskoleåldern.  

Vi har en teoretisk bas i utveck-
lingsekologi. Detta innebär att barnet 
betraktas som en del i större system 
och att vi är intresserade av att under-
söka hur barns utveckling, lärande och 
hälsa påverkas av faktorer på olika 
nivåer. Vi beaktar mångfalden av på-
verkansfaktorer och studerar hur olika 
faktorer är relaterade till olika typer av 
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utfall avseende utveckling och lärande 
hos barnet och även i närmiljön. 

Ett systemteoretiskt perspektiv 

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv vilket innebär att vi är in-
tresserade av att studera indirekta 
effekter på en nivå då åtgärder riktas 
mot en annan, t.ex. då åtgärder inriktas 
mot familjen eller närmiljön för att på-
verka barnets utveckling. Om barnet 
t.ex. har svårigheter med att kommuni-
cera, vad händer då om föräldrarna lär 
sig att anpassa sin kommunikation 
bättre. Kanske har dessa åtgärder stör-
re effekt på samspelet än sådana som 
är direkt relaterade till individen? Det 
är den här typen av tänkande som vi 
menar när vi säger att vi har ett sys-
temteoretiskt perspektiv.  

Detta arbete är inte begränsat till 
barn, familj och närmiljö. Vi ställer 
även frågor kring mer övergripande 
insatser och hur dessa relaterar till ut-
fall hos barn och närmiljö, t.ex.: Vad 
har fortbildningsinsatser av specialpe-
dagoger för effekt på hur de arbetar 
med barnen och för barnens delaktig-
het i skolan? Vi är intresserade av re-
lationer och interaktion mellan olika 
faktorer som finns runt omkring ett 
barn och hur dessa påverkar barnets 
utveckling.  

Vi arbetar på flera olika nivåer; på 
individnivå och med proximala pro-
cesser – barnets samspel med sin när-
maste omgivning, på relationer mellan 
närmiljöer som t.ex. hem och skola, 
med det som påverkar barnet indirekt, 
t.ex. hur olika samhällsinstanser ger 
stöd till barn och familjer och hur 
detta stöd påverkar barnet.  

Vi har också ett intresse för över-
gripande samhällsnivå, t.ex. vilka styr-

dokument finns för verksamhet inom 
habilitering och specialpedagogik, 
vilka filosofier gäller beträffande eko-
nomiskt stöd, vilka attityder och vär-
deringar finns kring stöd till barn och 
familjer? Begrepp som ”inklusion”, 
”segregering”, ”integrering” och del-
aktighet är centrala i detta samman-
hang.  

Forskningsprojekt inom programmet 

Jag skall nämna några områden och 
projekt som vi arbetar med. I forsk-
ningen finns två dimensioner, grund-
forskning och tillämpad forskning. 
Inom PROFECT arbetar vi med båda. 
Vi arbetar tillsammans med olika 
verksamheter för att formulera forsk-
ningsfrågor som ligger nära vardagen, 
samla data och generera resultat.  

Efter att ha arbetat nära verksam-
heten behövs en period där forskaren 
eller gruppen drar sig tillbaka för att 
reflektera och teoretisera kring det 
som händer och de resultat som fram-
kommit och se mönster som träder 
fram från olika studier för att senare 
arbeta vidare nära verksamheten.  

Det centrala inom PROFECT är 
teori och kunskapsutveckling kring in-
terventionsprocesser och dess effekter.  

Samspel och kommunikativ 
kompetens hos barn med 

funktionshinder 

Just nu pågår ett projekt kring samspel 
och kommunikativ kompetens hos 
barn med flera grava funktionshinder. 
Vi studerar olika faktorer som på-
verkar samspel mellan barnen och 
deras föräldrar, som själva funktions-
nedsättningen, beteendestil och tempe-
rament. Föräldrarna gör själva obser-
vationer av sina barn. Videoinspel-
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ningar av samspelet utgör en bas för 
studien.  

Vi studerar även kommunikation 
genom ny teknik. Några D-studenter 
med bakgrund inom logopedi och 
arbetsterapi introducerar och utvärde-
rar användning av avancerade tekniska 
hjälpmedel som ett alternativ och 
komplement till verbal kommunika-
tion. I det här fallet har barnet problem 
att styra musklerna som används för 
att tala. Med hjälp av teknik som rea-
gerar på spänning och avslappning i 
pannan (Cyberlink) styr barnet kom-
munikationshjälpmedel. Studenterna 
utprövar den här typen av hjälpmedel 
och studerar variationer och föränd-
ringar i barnets samspel med närmil-
jön vid användning av olika sätt att 
kommunicera. 

Olika aspekter av 
interventionsprocessen 

I interventionsprocessen är familjen 
och närmiljön en viktig del. Det finns 
många studier av familjens samarbete 
med habiliteringsenheter. Ofta handlar 
dessa om hur nöjda familjerna är med 
samarbetet eller med insatserna. Studi-
erna handlar sällan om utfall av sam-
arbetet och vad som påverkar utfallet. 
Här är det av intresse att studera olika 
dimensioner i familjeinvolvering och 
hur dessa är relaterade till utfall av 
interventionsprocessen. Det är också 
intressant att studera hur professio-
nella och familjer definierar sin egen 
kunskap och roll i interventionspro-
cessen, samt hur detta påverkar sam-
spelet dem emellan.  

Specialpedagogernas roll i habilitering, 
samt lekminnen hos vuxna 

Andra delprojekt inom forskningspro-
grammet handlar om specialpedagog-
ens roll i habiliteringen och lekminnen 
hos vuxna som relateras till teorier och 
lek och pedagogisk verksamhet. 

Delaktighetsbegreppet är centralt  

När det gäller delaktighet så arbetar vi 
utifrån Världshälsoorganisationens 
(WHO, 2000) nya handikappklassifi-
kation av funktionstillstånd, funktions-
hinder och hälsa, ICIDH-2 som nylig-
en har reviderats. ICIDH-2 är en om-
arbetning av WHO:s tidigare handi-
kappdefinition (1980) där man i 
mycket högre grad än tidigare betonar 
miljöns betydelse för välbefinnande, 
hälsa och utveckling  

Jag ingår i en internationell grupp 
under WHO där vi studerar tillämp-
ningar av definitionen för barn- och 
ungdomar. Vid MdH görs även en 
fältprövning av klassifikationen där 
samtliga habiliteringsenheter i Sverige 
inbjudits till att medverka. Socialsty-
relsen (Epidemiologiskt Centrum) är 
värd för projektet och finansierar fält-
prövningen.  

Delaktighetsbegreppet som ingår i 
ICIDH-2 är centralt inom PROFECT. 
Vi studerar delaktighet och samspel 
hos barn i ”behov av särskilt stöd” i 
förskolan och skolan.  

Vi har startat ett pilotprojekt inom 
proAros i Västerås, där vi studerar 
barns delaktighet i skolsituationen. 
Här har vi kunnat se att tillgänglighet-
en till skolans aktiviteter för elever i 
behov av särskilt stöd är god, men 
med delaktigheten i aktiviteter är det 
sämre. Det som påverkar barnens 
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delaktighet negativt är ofta svårigheter 
i samspelet, framför allt med andra 
elever. Här ser vi stora skillnader 
gentemot elever utan behov av särskilt 
stöd.  

Det finns begränsad forskning som 
avser delaktighet där även samspelet 
studeras och detta behöver studeras 
vidare. Vi är i initialfasen av ett större 
projekt kring delaktighet som stöds av 
Statens Institut för Handikappfrågor i 
Skolan. I detta studeras delaktighet 
hos barn och ungdomar med funk-
tionshinder i hela landet.  

Vad kännetecknar en bra 
daghemsmiljö? 

I ett annat projekt ställer vi frågan vad 
som kännetecknar en bra daghems-
miljö för de minsta barnen. Olika stu-
dier har visat att de små barnen, 1-2 
åringarna, på dagis tenderar att inte må 
bra. Orsaker till detta diskuteras ofta 
med fokus på barnen och familjerna. 
Vi har vänt på frågan på det sättet att 
vi frågar vad som kännetecknar en god 
daghemsmiljö.  

Under våren 2001 planeras en kart-
läggning av miljön för större delen av 
barnen mellan 1 år och 2,5 år i Väste-
rås. I kartläggningen av daghemsmil-
jön ingår den fysiska miljön, samspe-
let mellan barn och personal, samspe-
let mellan personal och föräldrar, sam-
spelet mellan personal samt organisa-
tionen av arbetet.  

Framtidsperspektiv 

Inom forskargruppen arbetar vi mål-
medvetet för att bygga en aktiv fler-
vetenskaplig forskningsmiljö där stu-
denter och lärare från olika institutio-
ner ingår och där kopplingen till olika 

utbildningar vid Mälardalens högskola 
är tydlig.  

Vid institutionen för vårdvetenskap 
finns det t.ex. mycket kunskap som 
faller inom ramen för det vi gör inom 
PROFECT. Ett framtida mål är att 
skapa en tematisk magisterutbildning 
med fokus på barn, hälsa, och utveck-
ling samt att utgöra ett område inom 
forskarutbildning vid MdH. Inom 
forskningsmiljön och i de olika pro-
jekten är vi angelägna om att involve-
ra studenter på olika nivåer, doktoran-
der, forskningsassistenter och studen-
ter på D- och C-nivå.  

Utbildningsbehov inom området  

Vi ser ett stort utbildningsbehov inom 
forskningsområdet både inom försko-
la/skola och andra verksamheter. De 
olika yrkeskategorier som arbetar med 
intervention behöver nya kunskaper 
när det gäller ”barn i behov av särskilt 
stöd” och deras miljöer. Inom försko-
lan och skolan, barnhälsovården, so-
cialtjänsten, barnpsykiatrin och barn-
habilitering behövs utbildning kring 
barns utveckling, lärande, hälsa och 
välfärd, samt om samverkan kring 
dessa barn och familjer för att ge barn-
en en god start i livet. Vi kan ge en 
mycket god forskningsanknytning när 
det gäller utbildning inom dessa om-
råden.  
 
Ytterligare information om CHILD se: 
http://www.mdh.se/isb/forskning/pedf
o/child/index.shtml  

 

http://www.mdh.se/isb/forskning/pedfo/�child/index.shtml
http://www.mdh.se/isb/forskning/pedfo/�child/index.shtml
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Forskning kring 
pedagogiskt arbete 

”Till skillnad mot specialpedagogiken berör mitt anförande 
allmänpedagogiken, dess program och forskning”  

Gunnar Sundgren, professor i pedagogik 
 

Om demokrati och bildning – en 
förändrad syn på pedagogik som 

vetenskap och praktik 

Min syn på verksamheten i skola, hög-
skola och forskning är starkt förknipp-
ad med tankar från upplysningstiden. 
Grundläggande för den är tanken att 
människan, genom att lita till sitt eget 
förnuft, som Kant skriver, skall kunna 
skapa en, rättvisare och bättre värld. 
Det är ett arv som vi har att förvalta, 
tilltron till människans möjligheter att 
bli myndig så att hon kan lita till sig 
själv och inte behöver vara beroende 
av religion och mysticism. Detta, me-
nar jag är också grunden för vår tids 
demokrati och bildning. All pedago-
gisk verksamhet vilar på föreställning-
en om människans bildbarhet, på möj-
ligheten att ökad insikt och medveten-
het ska göra att vi kan handla rationellt 
och i samförstånd med varandra.  

Den moderna pedagogiken, både 
som vetenskap och som praktik, har 
inte bara sitt ursprung i upplysnings-
tidens filosofi utan är också starkt 
knuten till bildandet av demokratiska 
nationalstater, till skapandet av sam-
hällsgemenskaper. Tanken om en sko-
la för alla var i början i hög grad en 
tanke om att folket behövde skolas för 
att bli till dugliga och dygdiga med-
borgare i nationen. Idag när den natio-
nella gemenskapen börjar vackla, så 
vacklar också skolan och därmed 
också en del av den traditionella peda-
gogikens grundvalar. En klassisk defi-
nition av pedagogik är den som pro-
fessor Wilhelm Sjöstrand gav. Peda-
gogik som vetenskap är för honom 
studiet av den s.k. ”edukationsprocess-
en”.  

Han definierar den som ”en ständig 
påverkan på människorna i avsikt att 
dessa genom inlärning, på bästa möjli-
ga sätt skall formas i överensstämm-
else med vad man inom ifrågavarande 
samhälle önskar göra dem till”.  

Den formuleringen visar tydligt hur 
man tänkte om pedagogikens uppgift i 
nationalstatens skola. Den skulle 
forma människors medvetande, tankar 
och förhållningssätt, så att de passade 
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det bestående samhället. Pedagogik 
som praktik har alltså gällt påverka 
barn och unga i enlighet med sam-
hälleliga mål. Pedagogik som veten-
skap har gällt att studera den process-
en. 

Idag befinner vi oss i en situation 
där man kanske skulle kunna ersätta 
den gamla definitionen med en formu-
lering som; pedagogik som vetenskap 
är studiet av hur människor blir till 
självständiga individer och hur sam-
hällsgemenskaper formas, socialt och 
kulturellt. Det ligger ett öppnare syn-
sätt på pedagogiken i denna definition. 
Pedagogiken, varken som praktik eller 
vetenskap, är inte underordnad de 
samhälleliga målen, så som de formu-
leras i läroplaner eller vad gällande 
skollagen eller i högskoleförordning-
en.  

Pedagogiken skall också intressera 
sig för bildningsprocesser i vid men-
ing, hur människor lär sig, bildar sig, 
blir myndiga och hur olika gemen-
skaper formas. Jag vill gärna vara med 
om att vidga synen på pedagogiken 
från att mest ha gällt samhällets på-
verkan på individen till att idag också 
gälla den enskildes lärprocesser i skil-
da miljöer.  

Det pedagogiska arbetet i vid mening 

Min professur i pedagogik har inrikt-
ning mot pedagogiskt arbete vilket de 
flesta förknippar med lärarutbildning 
och med skola. Själv är jag dock gam-
mal folkhögskolelärare och folkbild-
ningsforskare vilket bidrar till att jag 
vill vidga begreppet pedagogiskt arbe-
te till att, vid sidan av skola, utbild-
ning och undervisning, även gälla 
folkbildning, arbetsliv och förenings-
liv. Ser vi det som en fråga om att på 

olika sätt vetenskapliggöra allt det pe-
dagogiska arbete som utförs i sam-
hället så gäller det faktiskt en gigant-
isk uppgift.  

I förskola, skola och vuxenutbild-
ning så har vi i runda tal kring 120 000 
lärare eller pedagoger, räknar vi också 
in alla de som arbetar på högskola och 
universitet med pedagogiska uppgifter 
blir det än fler. Tar vi sen med folk-
bildning, cirkelledare och folkhögsko-
lelärare ökas antalet ytterligare. Vid-
gar vi begreppet pedagogiskt arbete 
till att även gälla studieverksamhet 
inom föreningsliv och arbetsliv, så blir 
det ännu många fler.  

För mig är det pedagogiska arbete i 
skola, vuxenutbildning och högskola 
mångfacetterat. Det är både att utföra 
samhällsuppdraget, så som det formu-
leras i stadgor, lagar och förordningar, 
och en större uppgift att föra kultur-
arvet vidare. Ja, rentav att utföra en 
kulturgärning i ett möte människa till 
människa. I den ideella sektorn där 
samhällsuppdraget är nedtonat blir det 
pedagogiska arbetet än tydligare en 
fråga om att bidra till att skapa funger-
ande möten och miljöer för lärande.  

Livslångt lärande 

Den förändring av synen på kunskap 
och lärande som vi fått under senare 
tid innebär ett långt mer mångdimen-
sionellt tänkande kring pedagogik och 
pedagogiskt arbete. Vi har tidigare 
haft ett instrumentellt tänkande, där 
kunskap på olika sätt har varit given, 
bunden till bestämda texter och insti-
tutioner och textbunden. Idag är kun-
skap relaterad till situation och person, 
inte bunden till särskilda institutioner 
utan mer en process i den enskildes 
sätt att förhålla sig till sin omvärld. 
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Lärande ser vi också livslångt och 
livsvitt.  

Begreppet ”livslångt lärande” kan 
tolkas på olika sätt. I en tolkning grän-
sar det till ekonomi och samhällsnytta. 
Vi talar då om ”humankapital” som 
vore människor enbart produktions-
medel. I en annan tolkning som stäm-
mer bättre med mitt tänkande så är det 
snarare så, att det livslånga lärandet 
handlar om den bildningsprocess som 
vi befinner oss i hela livet – både inom 
och utom institutioner.  

På olika sätt har alltså tänkandet 
kring kunskap och lärande vidgats, 
fokus har förskjutits bort från institu-
tionerna till förmån för andra lärmiljö-
er. En del av mitt forskningsintresse 
gäller just detta att göra jämförelser 
mellan dessa olika läromiljöer. Jag vill 
undersöka vad man lär sig, vad det är 
för kunskap man får och hur man till-
ägnar sig den. Både inom vardagsliv, 
föreningsliv och folkbildningsverk-
samhet, men förstås också inom skola 
och högskola. 

Kunskap – okunskap  

Jag ser alltså lärandet som något som 
ständigt pågår och är mer eller mindre 
ohjälpligt. Någonting vi alla lever 
med, från det vi föds tills det vi dör. I 
det perspektivet blir det vi väljer att 
kalla kunskap, egentligen uttryck för 
en social och kulturell norm. Säger vi 
att vi fått kunskap innebär det 
egentligen bara att vi pekar ut en viss 
typ av lärande som mer värdefullt än 
annat. Resultatet av detta premierade 
lärande kallar vi för kunskap.  

Det är den processen och den 
gränsen som jag tycker är väldigt 
spännande att studera. Vad är det för 
lärande och kunskap vi vanligen räk-

nar med och vad finns det för annat 
lärande och annan kunskap, som kan 
vara väl så värdefull men som vi väljer 
att bortse ifrån i vår kultur och vårt 
samhälle?  

Forsknings- och  
utvecklingsarbete vid ISB 

Forskning i pedagogik bedrivs, här vid 
institutionen i Eskilstuna av mig, tre 
lektorer, en disputerad adjunkt och tre 
doktorander. Det finns även ett antal 
C– och D–studenter som är engagera-
de i olika forsknings- och utvecklings-
uppgifter. För mig, som är ny vid den 
här institutionen, är det en viktig upp-
gift att försöka hitta en gemensam re-
ferensram för vårt arbete. Var och en 
är verksam inom sitt område. Min 
uppgift är bl.a. att finna de gemen-
samma beröringspunkterna och ställa 
frågan om hur vi ska gå vidare med 
vårt forskningsarbete. För närvarande 
arbetar jag med att formulera ett ge-
mensamt forskningsprogram. 

Utvärderingsforskning 
Ove Karlsson är lektor i pedagogik 
och forskar kring utvärdering. Han har 
också ansvar för en rad olika utvärde-
ringsprojekt i samarbete med olika 
aktörer i regionen. Ett handlar om 
kommunernas arbete med kvalitets- 
och värdefrågor i skolan, ett om 
utvärdering av socialt utvecklingsarbe-
te i Leningrads län. Ett nationellt upp-
drag åt Högskoleverket gäller en kun-
skapsöversikt över kvalitetsarbete i 
högre utbildning. Vi hoppas att det 
senare skall leda vidare till ett mer 
omfattande forskningsarbete om hur 
högskolor och universitet säkrar kvali-
teten i den egna verksamheten. Ytter-
ligare ett annat forskningsprojekt 
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handlar om arbete och välfärd. Inom 
de här projekten arbetar flera med-
arbetare. På sikt vill Ove försöka 
skapa en fördjupad och mer teoretisk 
förståelse av vad utvärdering är.  

Arbetsliv och lärande 
Ingrid Johansson är ny lektor hos oss. 
Hon har, innan hon blev forskare, i 
många år varit verksam på företags per-
sonalavdelningar. Hennes forskning har 
framförallt gällt attityder till ålder i 
arbetslivet. En bakomliggande tanke är 
att kompetens, inte ålder ska vara avgör-
ande för hur man blir bedömd på arbets-
platsen. En annan att generationsskillna-
der kan vara en tillgång snarare än ett 
hinder för arbetet på arbetsplatserna.  

Teknik och lärande 
Ann-Christin Juhlin-Svensson är ad-
junkt och studierektor för pedagogik-
utbildningen. Hon har nyligen lagt 
fram en avhandling om IT som nytt 
undervisningsmedium i skolan. Hon 
tänker även gå vidare med forskning 
kring samspelet mellan teknik och lär-
ande.  

Folkbibliotekens roll 

Bosse Jonsson är doktorand och skri-
ver på en avhandling om hur idéerna 
om folkbibliotekets uppgift förändras. 
Kulturpolitiker och bibliotekschefer 
har i hög grad själva kunnat bidra till 
att forma bibliotekens verksamhet. 
Den har inte varit så strängt reglerad. 
Inte minst därför är deras tänkande 
kring folkbibliotekens uppgifter cen-
tralt. Det är en i mångt och mycket 
idéburen verksamhet, men liksom vi 
själva, idag utsatt för starka influenser 
från marknadskrafterna. 

Vuxnas lärande 

Här finns också Margaret Andersson 
doktorand och tidigare chef för barn-
kulturcentrum i Eskilstuna, som skall 
jobba med ett av de projekten som 
Ove Karlsson är vetenskaplig ledare 
för, nämligen projektet om arbete och 
välfärd. Hon tänker sig skriva en av-
handling inom fältet ”vuxnas lärande”. 
Hon liksom Bosse Jonsson har tidigare 
forskat om folkbildning. 

Medborgarbildning i lokalsamhället 
En annan doktorand är Laila Niklas-
son som jobbar med ett projekt, som 
jag har varit med om att ta fram och 
som är finansierat av Folkbildnings-
rådet.  Det handlar om medborgarbild-
ning i lokalsamhället. Idén är helt 
enkelt att se vilken innebörd statens 
demokratimålsättning har för de folk-
bildande verksamheterna. På vilket 
sätt dessa bidrar till demokratin och ett 
aktivt medborgarskap.  

Vad Laila gör just nu är att hon är 
ute i Eskilstuna och intervjuar invånar-
na.. Hon försöker alltså skaffa sig en 
bild av hur lokalsamhället ser ut som 
medborgerlig offentlighet och hur in-
vånarna själva ser på sitt medborgar-
skap. Därifrån skall hon gå över till att 
diskutera folkbildningsverksamhet, 
främst den inom studieförbund och 
folkhögskolor för att se på vilket sätt 
som deras verksamheter bidrar till 
medborgarskap och demokrati. 

Demokrati och bildning  
Min egen forskning gäller i första 
hand just frågorna om förhållandet 
mellan demokrati och bildning. Jag 
har precis avslutat ett manuskript till 
en bok på det temat. I första hand be-
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rör boken folkbildningsverksamhet, 
men den berör även medborgarbild-
ningsprojektet som jag är med och 
leder.  

Två andra forskningsprojekt är 
under planering. Det första har jag 
kallat ”den lärandes röst”. Projektet är 
ett försök att knyta an till ett liknande 
”student voice” projekt i Cambridge. 
Idén är att studenter inom olika skol-
system i allt för liten grad har möjlig-
heter att ge uttryck för hur de tänker 
om sitt eget lärande och sin skola.  

I Sverige finns en del pedagogisk 
forskning som ger röst åt eleverna, 
men den är inte särskilt omfattande. 
Jag tror att det finns en hel del att lära 
här och gå vidare med, inte minst mot 
bakgrunden att vi formellt har en skola 
för alla, men reellt en 3/4-dels skola. 
Se bara hur det individuella program-
met i gymnasieskolan växer över alla 
breddar och till de många elever som 
går ut grundskolan med dåliga betyg.  

Det andra projektet under planering 
handlar om det livsvida och livslånga 
lärandet, alltså om lärandets mångfald. 
Här har jag påbörjat en diskussion 
med företrädare för Eskilstuna kom-
mun och jag hoppas kunna intressera 
Skolverket för idén. I all enkelhet går 
den ut på att försöka kartlägga olika 
läromiljöer och ”bildningsbiografier”. 
Jag vill ta reda på var vi lär oss det vi 
kan, var vi har fått den kunskap vi har 
och hur det har gått till. 

Det sista projektet som vi disku-
terar inom mitt intresseområde gäller 
Plan-projektet som ju redan finns 
etablerat här. Det stammar ursprung-
ligen från det Australiensiska PEEL-
projektet och gäller lärares kompe-
tensutveckling. Man kan säga att det 
är ett didaktiskt projekt där man, i en 

sann upplysningstradition, arbetar med 
att skapa reflektionsgrupper ute på 
skolorna. Detta och det samarbete med 
Australien som genom projektet har 
skapats, skulle jag vilja vara med och 
vidareutveckla. För oss alla gäller att 
vi är med i ett antal forskarnätverk och 
har goda kontakter med institutioner 
vid andra universitet både här hemma 
och ute i världen.  

Den tredje uppgiften - 
samverkansuppgiften 

När det gäller högskolans ”tredje upp-
gift”, alltså den uppgift som ibland 
även kallas för samverkansuppgiften, 
vill jag säga att den inte enbart handlar 
om att utföra uppdrag eller ge kurser. 
Den gäller högskolans skyldighet att 
föra en dialog med det omgivande 
samhället, ungefär såsom vi försöker 
göra här idag. Det kan också handla 
om att genomföra olika utvecklings- 
och aktionsforskningsprojekt tillsam-
mans. Vi kan ha forskningscirklar och 
seminarieserier tillsammans. I dessa 
kan vi både inventera utvecklings-
frågor och verksamhetsproblem men 
också diskutera forskningsresultat och 
nya forskningsområden. Vi kan också, 
arrangera kortare tillställningar som 
den idag. Samverkansuppgiften vill 
jag gärna se utförd på det sättet.  

Att vi kan försöka respektera och 
förstå varandras olika kulturer. Jag 
brukar ibland säga att högskolan ut-
märks av en reflektionskultur och 
skolan och samhället utanför ofta av 
en handlingskultur. Uppgiften för oss 
är då att föra reflektion och handling 
närmare varandra. Vi som arbetar med 
forskning på högskolor och universitet 
är ofta ”historiskt” och analytiskt 
intresserade. Vi blickar tillbaka på 
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sådant som redan har inträffat och 
försöker fundera ut varför det blev 
som det blev. Människor verksamma 
på andra håll är ofta mer nutids- och 
framtidsorienterade. Uppgiften är ofta 
att handla här och nu och att planera 
för den närmaste framtiden.  
Där skulle vi kanske behöva lära av 
varandra, mer tid för eftertanke och 
tillbakablick ute på fältet och mer 
diskussion om utveckling och framtid 
på högskolan! 
 
För ytterligare information se: 
http://www.mdh.se/isb/forskning 
 
  

http://www.mdh.se/isb/forskning
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Sociologisk forskning  
kring ekonomisk teoribildning 

”Jag är vad som brukar kallas ”teoretiker”, och min egen forskning handlar 
om sociologisk teori eller samhällsvetenskaplig teori mera allmänt. Som 

teoretiker kan man göra nytta även för den empiriska forskningen.” 

Lars Udéhn, professor i allmän sociologi 
 

utlysas och tillsättas, och jag hoppas 
och tror, att det även skall utlysas och 
70 

Sociologisk forskning vid  
Mälardalens Högskola 

Jag är den färskaste av oss tre profes-
sorer. I själva verket har jag bara varit 
anställd i två månader och det känns 
som om jag inte har hunnit så mycket 
mer än att sitta in stolen.  

Vid institutionen utlystes två tjäns-
ter i sociologi, en i allmän sociologi 
och en med inriktning mot välfärds-
forskning. Professuren mot välfärds-
forskning drogs senare in, medan den i 
allmän sociologi stod kvar och den 
fick jag. Förmodligen var detta otur 
för CVF och även för regionen och lo-
kalsamhället runt högskolan. Min egen 
inriktning är mer av teoretisk än av 
praktisk-empirisk karaktär. Min för-
hoppning är att professuren med in-
riktning mot välfärdsforskning skall 

tillsättas andra tjänster i sociologi bl.a. 
med en tydligare inriktning mot väl-
färdsforskning.  

Välfärdsforskning är ett centralt 
tema inom sociologin och jag tror 
även att forskare på området har spelat 
en viktig roll när det gäller olika 
länders uppbyggnad av välfärdsstaten. 
Jag tänker främst på två engelska 
sociologer R. M. Titmuss och T. H. 
Marschall. Dessa två har förmodligen 
spelat en väldigt stor roll för välfärds-
samhället och för välfärdsforskningen.  

Vi har en betydande välfärds-
forskning i Sverige och särskilt då vid 
Institutet för Social Forskning (SOFI) 
i Stockholm. Denna välfärdsforskning 
är internationellt erkänd och är av ett 
visst slag. Den forskning som bedrivs i 
sociologi här vid ISB har även den en 
stark inriktning mot välfärdsforskning 
och det hänger naturligtvis mycket 
ihop med att vi har CVF vid institu-
tionen. Den har dock en lite annan ka-
raktär och är ett viktigt komplement 
till den forskning som bedrivs vid 
SOFI. Välfärdsforskningen vid ISB 
handlar väldigt mycket om mötet eller 
kontakten mellan myndigheter och 
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medborgare eller medborgare i rollen 
av klienter. Det är naturligtvis även en 
forskning som har nära anknytning till 
CVF. Exempel på välfärdsforskning 
som har bedrivits är det s.k. GAIA-
projektet om ensamstående mödrar 
med långt bidragsberoende i Eskilstu-
na. Det finns en utvärdering av Öppet 
intag vid Vårnäs behandlingshem och 
det finns ett projekt om äldre invand-
rare i Hallstahammar. Detta är exem-
pel på forskning som bedrivs.  

Välfärdsforskningen har en nära 
anknytning till grundutbildningen vid 
ISB. Detta gäller särskilt två program, 
missbrukarvårdsprogrammet och väl-
färdsarbete med inriktning mot rehabi-
litering.  

Inriktning mot allmänsociologi 

Jag är vad som brukar kallas ”teore-
tiker” och min egen forskning handlar 
om sociologisk teori eller samhällsvet-
enskaplig teori allmänt. Som teoretiker 
kan man göra nytta även för den empi-
riska forskningen. Jag skall exemplifi-
era detta genom att berätta lite om hur 
jag kom att intressera mig för ämnet. 

En registerundersökning i Tierp… 

Min start som sociolog började i den 
typ av välfärdsforskning som bedrivs 
här. Jag blev nämligen indragen i ett 
projekt om socialhjälpstagare i Tierps 
kommunblock i norra Uppland. Det 
var en registerundersökning där vi 
åkte runt i de olika kommunerna och 
besökte olika typer av myndigheter. 
Vi sökte upp individer som förekom i 
flera sammanhang s.k. ”multiproblem 
familjer” som det kallades 1972. Jag 
minns hur jag som mycket ung och 
oerfaren student med bara 20 poäng, 
22 år gammal, kom upp till norra Upp-

land och träffade representanter för 
kommunerna. Det var kommunalpoli-
tiker och det var kommunaltjänstemän 
med stor pondus som tittade lite över-
seende på mig och undrade vad det här 
är för en liten palt som kommer och 
tror att han vet någonting. De var 
mycket vänliga, men så kände jag 
mig.  

… blev en biljett till forskarutbildning 
Det var den här typen av forskning 
som ledde mig in på mitt senare in-
tresse och min senare inriktning som 
sociolog. Det var nämligen så att när 
jag hade samlat in alla data och gjort 
en viss statistisk bearbetning, så skulle 
jag försöka att förklara det här och då 
måste man ha någon sorts teori. På så 
sätt började jag lära mig vilka socio-
logiska teoretiker som fanns, bland 
andra läste jag Joakim Israel. Han 
hade i sin tidigare karriär också arbetat 
med välfärdsforskning. Så småningom 
blev han intresserad av det där med 
teori och fastnade i det spåret istället.  

I mitt fall var det läsningen av 
Joachim Israel på 1970-talet som fick 
mig intresserad av sociologi på allvar 
och som senare fick mig att söka in på 
forskarutbildningen i Uppsala. Det var 
nämligen så att den här utredningen 
som jag gjorde åt socialstyrelsen, den 
blev senare min C och D-uppsats och 
gjorde även att jag senare kom in på 
forskarutbildningen. I detta samman-
hang blev jag allt mer intresserad av 
allmän sociologisk och samhällsve-
tenskaplig teori.  

Kritisk granskning av  
Public Choice teorin 

På senare år har jag arbetat mycket 
med att jämföra sociologisk teori med 
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ekonomisk teori. Ett av skälen till 
detta har med välfärd att göra. När jag 
kom in på det här med sociologisk 
teori så var det på 1980-talet, en tid 
när ekonomisk teori vann terräng väl-
digt starkt och när ekonomerna fick ett 
allt större inflytande över politiken – 
jämfört med sociologer som hade spe-
lat en större roll relativt sett under väl-
färdsstatens uppbyggnad.  

Ekonomer har en naturlig tendens 
att förespråka marknadslösningar på 
det mesta. De har även en tendens att 
tycka att staten, det offentliga, alltså 
välfärden tar för stor plats och kostar 
för mycket.  

I det klimatet intresserade jag mig 
för att jämföra sociologisk och ekono-
misk teori. Arbetet utmynnade i en 
bok som kom ut 1996 och som handla-
de om en teori som heter ”Public 
Choice” (P.C.). P.C. är det samma 
som den ekonomiska teorin om poli-
tiken och jag som sociolog ville göra 
en kritisk granskning av den här P.C. 
teorin.  

Teoretikerna inom P.C. hade spelat 
en avgörande roll i utvecklingen där 
ekonomin vann ökad terräng. För att 
ta ett exempel hade många av de här 
Public Choice teoretikerna fått nobel-
pris i ekonomi. Det kändes därför an-
geläget att ta upp den här teorin till 
granskning från en sociologisk ut-
gångspunkt. På ett teoretiskt plan är 
jag mycket intresserad av sådana saker 
som har med välfärd, politik, stat, 
marknad och demokrati att göra.  

Uppbyggnad av forskarutbildning 

Min roll och uppgift här på Mälar-
dalens högskola är att jag skall bidra 
till att stärka utbildningen, framförallt 
på högre nivåer som t.ex. på D-nivån i 

sociologi. På sikt skall jag även bygga 
upp en forskarutbildning.  

Här ser jag stora möjligheter till 
samarbete mellan högskolan och det 
omgivande samhället. Jag nämnde ju 
min egen D-uppsats som så att säga 
var sprungen ur ett sådant samarbete 
och även ur ett praktiskt intresse för 
välfärdsarbete på lokal nivå. Här ser 
jag stora möjligheter för D-studenter 
och även förhoppningsvis ett ökande 
antal doktorander att komma ut och få 
skriva sina uppsatser och sina avhand-
lingar på material som de kan hämta 
från det närliggande samhället. Kan-
ske att många av de här uppsatserna 
och avhandlingarna kommer att kunna 
handla om välfärdsarbete i meningen 
mötet mellan myndigheter och klien-
ter.  

En viktig roll i det sammanhanget 
föreställer jag mig även att den här 
nya databasen som man håller på att 
arbeta fram inom CVF skall kunna 
fylla. Det är alltså en databas där bl.a. 
D-studenter och doktorander skall 
kunna hämta material till sina upp-
satser och avhandlingar.  

Det finns även andra former av 
samarbete mellan högskolan och 
regionen som är lika viktiga. Gunnar 
Sundgren var inne på den typen av 
samarbete, nämligen dialogen mellan 
högskolan och regionen bl.a. i form av 
seminarier, hearings och den planera-
de demokratidagen. 

Slutligen då, en appell när det 
gäller det här forskningsområdet. Alla 
vet att välfärden befinner sig i stark 
förändring, en viss roll för denna för-
ändring spelar naturligtvis ekonomin. 
Vi har haft det skralt i kassan under 
det tidiga 90-talet och detta spelar 
naturligtvis en viss roll, men det är 
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även ideologiska förändringar som 
spelar roll. Välfärden befinner sig i 
förändring och där finns naturligtvis 
ett stort och angeläget forsknings-
område för högskolan att ta itu med, 
och jag hoppas att vi sociologer skall 
kunna bidra till att kasta ljus över 
effekterna av de här förändringarna 
och även belysa de möjligheter som 
finns. 
 
För ytterligare information se: 
http://www.mdh.se/isb/forskning 
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Välfärd – Utbildning – Forskning  
”Utifrån ett universitetsperspektiv måste ju universiteten på något sätt hävda 
sitt oberoende och sin särställning gentemot det övriga samhället, det ligger 

liksom i själva affärsidén., och då i form av det kritiska och reflexiva 
tänkandet, ifrågasättandet av samhällsutvecklingen osv.” 

Johan Wennhall, skoldirektör  
och f.d. prorektor vid Mälardalens högskola  

 
Samarbete och samverkan 

Utbildningsfrågorna är naturligtvis ut-
gångspunkten i mitt anförande. Jag 
tänkte delge er en del reflektioner, i 
första hand på det här med samarbete 
mellan institutioner och organisatio-
ner, men även med tanke på samarbete 
inom dem – reflektioner kring varför 
samarbete kan vara problematiskt och 
vad man då skulle kunna tänkas göra 
åt det.  

Framförallt är det relationen mellan 
universitet och de offentliga institutio-
nerna som jag kommer att uppehålla 
mig vid. Inom välfärdsområdet finns 
det även kopplingar till en diskussion 
kring de frivilliga organisationernas 
och de privata initiativens relation till 
den offentliga verksamheten. 

Samarbetssvårigheter, eller kanske 
svårigheter att förstå varandra, är inte 
enbart något som kommer till uttryck 
som ett samverkansproblem mellan 
organisationer och institutioner. Sam-
arbetssvårigheter finns även inom in-
stitutionerna. Det skulle vara en in-
tressant, och kanske även under-
hållande uppgift, att samla sådana 
exempel. Bara inom akademin så finns 
det ett otal historier om detta.  

Problem med att samarbeta? 

Ett exempel, ur verkligheten eller upp-
diktad, var de två professorskollegor 
som var oense i en fråga kring forsk-
ningsmetoder. Konflikten ledde till att 
när den ena professorn kom till arbetet 
på morgonen, då såg han att förbindel-
segången mellan de två avdelningarna 
var igenmurad.  

Ett annat exempel berättade f.d. 
rikspolischef Björn Eriksson om när 
han beskrev en stor skogsbrand i Skå-
ne där man var tvungen att försöka 
mobilisera olika resurser. För att kun-
na hantera branden behövde man bl.a. 
en mobil ledningscentral, och det stod 
faktiskt en ledningscentral ca 500 
meter ifrån en del av brandhärden, 
men den tillhörde då ett annat kommu-
nalt brandförsvar, och detta hade inte 
budgeterat för någon liknande situa-
tion – alltså skogsbranden.  

Det finns säkert ett otal exempel på 
sådana vansinniga historier.  

Universitets beroende eller oberoende 
ställning i samhället 

Det är framförallt samverkan mellan 
institutioner och organisationer som 
jag skall uppehålla mig vid. Frågan är 
om detta egentligen är ett problem. 
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Utifrån ett universitetsperspektiv 
måste ju universiteten på något sätt 
hävda sitt oberoende och sin särställ-
ning gentemot det övriga samhället. 
Det ligger liksom i själva affärsidén, 
och då i form av det kritiska och re-
flexiva tänkandet, ifrågasättandet av 
samhällsutvecklingen osv.  

För att kunna hantera sin egen roll 
måste man inte då ställa sig lite grann 
vid sidan av? Och är inte universitetet 
det moderna samhällets mest fram-
gångsrika institution? Den är global i 
formen – det finns universitet i varje 

Linköpings universitet 

Linköpings universitet gör detta på ett 
bra sätt då de gör hänvisningar till uni-
versitetens ”Magna Charta”. De menar 
att det är i dynamiken mellan oberoen-
de och beroende som utvecklingen 
äger rum. Var på skalan – helt obero-
ende eller helt beroende – som univer-
siteten har befunnit sig, det varierar 
över tid och mellan olika länder. 
Ytterligheterna har dock alltid varit ett 
hot, den ena leder snabbt till förstel-
ning och intellektuell näringsbrist, och 
den andra, alltså den fullständiga an-
passningen till statliga krav, eller till 
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land. Det finns få andra institutioner 
som är globala. Den penetrerar varje 
struktur. Och den har en 900-årig 
tradition. Finns det inte en poäng i att 
hävda autonomi gentemot det övriga 
samhället?  

marknaden, leder till att universitetet 
upphör att vara just ett universitet.  

Vi kanske kan nöja oss med att 
konstatera att vi faktiskt har olika 
uppgifter och att den fullständiga 
anpassningen är något som vi inte 
skall eftersträva.  

En aktuell debatt 
I diskussionen utanför den akademiska 
världen finns ändå en förhoppning att 
forskningen kan och skall lösa alla 
problem. Det finns alltså en paradig-
matisk syn på kunskap. En spännande 
debatt som pågår, kan ses i Sverker 
Sörlins och Gunnar Törnkvists bok 
Kunskap och välstånd. Ämnet är uni-
versitetens och högskolornas betydelse 
för konkurrenskraft relaterat till väl-
färd och utveckling. De menar att den 
forskningsintensiva industrin finns i 
Stockholm till 50%, men att forsk-
ningsresurserna bara finns där till 
20%. Då borde man helt enkelt i ett 
nationellt perspektiv göra så att man 
lägger alla forskningsresurser i Stock-
holm, på så sätt borde vi få en bra 
snurr på utvecklingen i Sverige.  
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Detta är ett sätt att se kopplingen 
mellan universitet, forskning och 
utveckling. Sörlins och Törnkvists för-
slag har naturligtvis mött kritik. Sören 
Vibe vid SLU i Umeå menar att om 
det är så, att om vi har minskat forsk-
ningsresurserna i Stockholm, men än-
då får en tillväxt när det gäller den 
forskningsintensiva industrin, då kan-
ske det borde ligga i allas intresse att 
minska satsningen ytterligare.  

Samspelet är naturligtvis mer kom-
plicerat än så, men jag menar att det 
kanske finns en allt för stor förhopp-
ning till att universiteten skall kunna 
lösa alla problem. Jag gör dessa reser-
vationer innan jag går in på att vi ändå 
ska samverka.  

Utbildningssituationen i Västerås 

Vi har dock mycket stora problem 
inom välfärdsområdet och dessa måste 
vi hantera kraftfullt. Vi måste utnyttja 
våra gemensamma resurser på ett 
bättre sätt. Det finns områden som 
börjar att bli problematiska i skolan. 
Vi har en utveckling där fler barn är i 
”behov av särskilt stöd”. Inom den 
traditionella organisationen, eller den 
form som vi idag arbetar genom, kan 
vi inte hantera detta.  

Vi ser återigen tendenser till ett 
ökat missbruk – att vi börjar gå till-
baka till 1970-talets situation. Vi hade 
några ganska lugna år under 1980-
talet, men idag har trenden vänt. Vi ser 
även nya utslagningsmekanismer i 
skolan, mekanismer som vi kanske 
inte såg tidigare.  

I Bourdieaus anda kan man teoreti-
sera detta utifrån termer av ”kulturellt 
kapital”, ”framgångsstrategier i bilda-
de hem” och liknande. Vi kan även se 
farhågor som Alexander Bards tanke 

om ”nätokraterna” och den nya ”infor-
mationsaristokratin” som håller på att 
växa fram.  

Ser vi till situationen i Västerås, så 
ser vi att var tionde elev inte uppfyller 
behörighetskraven för gymnasiestu-
dier, alltså kraven i matte, svenska och 
engelska. Var fjärde elev fullföljer inte 
heller sin gymnasieutbildning.  

Västerås står sig dock ganska bra i 
en nationell jämförelse, det finns 
många värre exempel runt om i landet, 
t.ex. i bostadsområdena kring Stock-
holm.  

Saknas pengar och kompetens? 
Frågan blir då om det är resurserna 
som är problemet. Har vi för lite 
pengar? Har vi för lite kompetens för 
att kunna tackla det här? Det kan man 
naturligtvis hävda.  

Jag har dock något som ringer i 
mina öron, och det är Margot Wall-
ströms uttalande när hon var ung-
domsminister. Hon menade att var 
tionde yrkesverksam person i Sverige 
arbetar direkt eller indirekt med barn- 
och ungdom. Utan att ha dubbelkollat 
siffran låter den plausibel. Detta skulle 
betyda att vi har en halv miljon männi-
skor som arbetar inom det här fältet, 
och då med regnbågens alla kompe-
tenser. Där kan vi ju knappast klaga på 
resurser, det tycker inte jag i alla fall.  

Sett till Sveriges BNP vilken är 
ungefär 2 000 miljarder, så produceras 
hälften av denna, alltså 1 000 miljar-
der i offentlig sektor. Detta är ofantligt 
mycket pengar, det är nästan obegrip-
ligt mycket pengar, vilket leder oss till 
att pengarna inte kan vara det primära 
problemet.  

Jag menar att vi har resurser, vi har 
kompetens och hittar vi då bara former 
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för samverkan, då borde vi även kunna 
lösa en hel del av de här problemen. 

Möjligheter med samverkan 

Jag tror att det finns hinder som verkar 
på mer subtila plan. För det första har 
vi en komplex samhällsutveckling, 
frågorna blir svårare och det blir fler 
kunskaper som skall tas med i 
beräkningen.  

Jag skall exemplifiera detta genom 
mitt eget lärande. Vad jag riktigt har 
förstått, det är att i en del frågor vet vi 
egentligen ingenting. Men jag tror att 
det finns ett djupt mänskligt behov av 
att veta, därför att kunskap också 
bygger upp vår känsla av identitet och 
förankring. Jag tror att det är detta 
som kan skapa samarbetssvårigheter, 
alltså att vi har ett behov av att skapa 
ett ”vi–och–dom” tänkande. Det här 
kan man se i organisationer, olika 
grupper och i vår samvaro med varan-
dra.  

Liknande teman finner man anting-
en man tittar individualpsykologiskt 
t.ex. i Erik H. Erikssons resonemang 
kring identitet, eller i Paul Willis ung-
domsforskning och då t.ex. i boken 
Learning to Labour. Willis visar att 
ungdomar från arbetarklassen och 
deras skolfientlighet, är ett konkret 
svar på en utslagningsmekanism som 
redan finns i skolsystemet, alltså ett 
sätt att skapa identitet och samhörighet 
– och vidare ett slags överlevnadsstra-
tegi för en grupp. Jag tror att i alla 
organisationer skapas kulturer, och att 
denna ”sitter i väggarna”. Det är ruti-
ner och det är attityder och det är for-
malia. Här kommer naturligtvis även 
de rent praktiska kunskapsbehoven in.  

Behovet av dialog och nätverk 

Vad som producerar samverkanssvå-
righeter är egentligen ganska organisa-
tionsneutrala faktorer, eller snarare, 
jag tror inte att de låter sig påverkas av 
organisationsförändringar. Jag tror 
inte att samverkan går att organisera 
fram. Det är något annat som vi måste 
komma åt. En väg att gå är via det 
överinstitutionella samtalet, genom 
dialogen och de nätverk som vi kan 
skapa.  

Exempel på detta är dialogkonfe-
renser med idén att olika perspektiv 
möts i olika former. Välfärdsdagen är 
ett exempel på en sådan konferens, i 
denna är grupparbetena särskilt intres-
santa och som det även behöver ges 
någon typ av ”feed back” för. Vi be-
höver ”State of the Art” konferenser 
där vi sammanfattar forsknings- och 
praktikerläget inom ett antal angeläg-
na områden, både regionalt och natio-
nellt.  

Jag tror även på gemensamma ut-
vecklingsforum. Inom den kommuna-
la- och landstingsvärlden finns t.ex. 
liknande ”unggrupper”. Själv ingår jag 
och flera medarbetare med mig, i ett 
sådant nätverk. I detta arbetar vi kring 
förebyggande frågor när det gäller 
barnmisshandel, andra aktörer i nät-
verket är åklagare, polis, skola och 
sjukvård. Vad jag saknar i dessa 
grupper är högskolans närvaro. Här 
tycker jag att högskolan skulle kunna 
vara mer aktiv, om inte annat så i form 
av ett bollplank.  

Jag tror mycket på projekt med 
inriktning på delaktighet och med in-
riktning mot ”empowerment”. Under 
dagen har vi hört flera exempel på den 
typen av projekt och det ligger liksom 
lite i CVF:s anda – det som tidigare 
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kallades för aktionsforskning, eller 
forskning som direkt påverkar männi-
skors situation och som involverar 
människor i forskningsprocessen.  

Lär av naturvetare och tekniker… 
Jag tror att vi kan göra väldigt mycket 
när det gäller våra sätt att organisera 
resurser mellan institutionerna, att vi 
kan röra på oss lite grann. Här tror jag 
att vi har mycket att lära av naturvetar-
na och teknikerna. De har faktiskt 
kommit längre än oss på området. Jag 
tänker t.ex. på det här med ”industri-
doktorand systemet” där människor 
som är verksamma inom näringslivet 
även genomgår någon form av utbild-
ningsverksamhet med inriktning mot 
licentiat- eller doktorsexamen. Det här 
med adjungering av kompetens till 
högskolan har naturvetarna och tek-
nikerna även varit bättre på, dvs. att 
adjungera in professorer eller lektorer 
eller annan kompetens till verksamhet-
en. Det finns många exempel.  

Lär av ”vården”… 
Ett annat föregångsområde finns inom 
vården. Det är det här med kliniska 
lektorer och kliniska adjunkter, som 
jag tänker på dvs. att man förenar sin 
lärartjänst på högskolan med att vara 
ute i den praktiska verksamheten. På 
det sättet vinner man även vad vi kan 
kalla för praxiskunskap i högskolan, 
och kanske även forskningskunskap 
och forskningsaktiviteter i arbetslivet.  

Det livslånga lärandet 

Vi måste göra mycket mer för att hitta 
metoder för dessa överbryggande an-
ställningsformer. En sak som jag tror 
kommer att hända alldeles automatiskt 

är att allt eftersom kunskapskraven 
ökar i våra verksamheter, så kommer 
behovet av att fylla på kunskaperna, 
eller att vidareutveckla sig i sina 
professioner, även att öka drastiskt. 

Teori och praktik 
Här ser jag att utbildning i form av 
”magister år”, alternativa ”magister ut-
bildningar” etc. som mer tar sikte på 
tillämpningsområdet än på ämnesut-
vecklingen i sig, kommer att växa 
framöver. Detta betyder att vi kommer 
att få in horder av människor med lång 
erfarenhet utifrån olika verksamheter. 
Från skolan, socialtjänsten och från 
landstinget kommer det att komma 
människor som, tillsammans med sina 
kollegor från andra fält och från mera 
tvärvetenskapliga fördjupningsutbild-
ningar, kommer tillbaka till högskolan 
för att vidareutveckla sig.  

Studenterna – en strategisk resurs 
Vi kommer att finna många över-
bryggande möjligheter att utveckla 
olika verksamheter. Men den viktigas-
te bryggan, och den jag tänkte avsluta 
med, är faktiskt våra studenter. Man 
brukar tala om högskolans ”tredje 
uppgift” alltså samverkan med det om-
givande samhället, och var samverkar 
vi mest med samhället? Det är ju i 
produktionen av våra duktiga stu-
denter. Det är det viktigaste bidraget 
vi har att ge och ger till vår omgiv-
ning. Vi måste bli mycket bättre på att 
hitta system för att utnyttja den resurs 
som våra studenter är. Vi vinner två-
falt på detta, å ena sidan vinner de 
parter som finns i och utanför skolan, 
å andra sidan kommer naturligtvis 
även studenterna själva att vinna kva-
litet i utbildningen.  
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För en levande 
kunskapskultur i regionen 

”Kommunerna behöver utreda hur man söker kunskap, hur man sprider 
kunskap, hur man bygger in kunskap i organisationer och hur  

man tar tillvara kunskap från andra kommuner”  

Diskussion om kunskapsbehov, resurser och utvecklingsmöjligheter i regionen 
 

Inledning 

Under förmiddagen fördes gruppdis-
kussioner kring behov av och önske-
mål om regional FoU-verksamhet. 
Under eftermiddagen diskuterades vil-
ka gemensamma resurser som finns, 
och vilka utvecklingsmöjligheter dessa 
rymmer.  

Alla deltagare fick före konferen-
sen en konferensmapp som underlag 
för gruppdiskussionerna. Andra under-
lag var bl.a. några nyutgivna rapporter 
från CVF och naturligtvis även de 
föreläsningar som gavs under dagen.  

Grupperna bestod av politiker, 
tjänstemän, samt forskare, lärare, och 
studenter vid CVF och Mälardalens 
Högskola. Varje grupp bestod av ca 
10-12 personer med en ordförande 
som initierade och styrde diskussion-
en, samt en sekreterare som förde an-
teckningar. Samtliga ordföranden kom 
från regionen, medan sekreterarna var 
studenter från högskolan.  

Denna text bygger på sekreterarnas 
anteckningar. Ambitionen har varit att 
på basis av dessa skapa en strukture-
rad och översiktlig sammanställning, 
som så långt möjligt återspeglar det 
väsentliga innehållet i de olika grupp-
diskussionerna. 

Systematisk dokumentation 

Vid gruppdiskussionerna underströks 
ofta vikten av att kommunal förvalt-
ning, olika institutioner och andra 
organisationer utformar rutiner för en 
systematisk dokumentation av verk-
samheten. Många menade att det idag 
finns brister i detta avseende, vilket 
kan leda till problem då effekten av 
olika insatser skall värderas.  

Inom t.ex. hälso- och sjukvården 
dokumenterar man däremot noga ut-
fallet av en operation. (Här menade 
dock någon att uppföljningar av hur 
det sedan går för patienten saknas).  

Inom kommunal förvaltning verkar 
bristerna vara större. Många deltagare 
betonade att systematiska rutiner för 
dokumentationsarbetet måste utveck-
las, och att detta kan komma att bidra 
till en metodutveckling av den verk-
samhet man bedriver. 

Flera deltagare menade att en syste-
matisk dokumentation av arbetet sam-
tidigt innebär att man får möjlighet att 
bygga upp kunskapsbaser, där tidigare 
arbete och insatser finns samman-
ställda på ett lättillgängligt och över-
blickbart sätt. Utifrån sådana kun-
skapsbaser kan offentlig verksamhet 
effektivare följas upp, och olika typer 
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av utvärderingar genomföras. En sys-
tematisk dokumentationen, som utgår 
från gemensamma synsätt och be-
greppsdefinitioner, medför både bättre 
kvalité i data och ökade möjligheter 
att göra intressanta jämförelser. Om 
dokumentationen dessutom är individ-
baserad, vilket oftast är fallet i dessa 
sammanhang, så blir det samtidigt 
möjligt att genomföra olika typer av 
studier på individnivå.  

Under diskussionerna framkom att 
det finns olika perspektiv och defini-
tioner på det välfärdsarbete som be-
drivs. Detta framgår bl.a. av den dis-
kussion om vad som egentligen menas 
med ”strukturerad öppenvård” eller 
med ”insatser i hemmet”, som en av 
grupperna förde. Resultatet var likartat 
för den grupp som diskuterade själva 
välfärdsbegreppet. Det fanns stora 
skillnader i synen på välfärd.  

Gruppdiskussionerna visade också 
att samverkan med andra aktörer 
underlättas om man gör klart vilka 
perspektiv, definitioner och metoder 
som man arbetar utifrån. Det är alltså 
viktigt att alla samverkande parter 
talar samma språk.  

En annan aspekt som kom upp 
under diskussionerna i några av grupp-
erna var den pressade arbetssituation 
som många tjänstemän hade. Den 
löpande ordinarie verksamheten tog 
all tid i anspråk och det var svårt att 
hinna sätta sig in olika dokument och 
forskningsrapporter. Man framhöll att 
sådant kunskapsinhämtande inte skall 
behöva ske på fritiden, utan att det är 
viktigt att förvaltningscheferna ser till 
att det finns utrymme för detta inom 
ramen för det ordinarie arbetet. På så 
sätt aktualiserades bl.a. behovet av att 
få tid och resurser för egen nödvändig 

kompetensutveckling. Det behövs 
också nya och flexibla former för 
kompetensutveckling, där t.ex. hög-
skolan och CVF kan vara en viktig 
part.  

E
s
s
e
d
s
s

a
a
v
s
k
v
e
in

u
s
im
b
g

Metodutveckling och kvalitetssäkring 

n systematisk dokumentation och 
kapandet av kunskapsbaser innebär 
amtidigt att ett värdefullt underlag för 
n kontinuerlig utvärdering av meto-
erna i välfärdsarbetet utvecklas. I 
ammanhanget talades om kvalitets-
äkring.  

Ett problem som påtalades i flera 
v diskussionsgrupperna var att nya 
rbetsmetoder ibland införs utan att 
ara ordentligt utprovade, och att 
ådana ”experiment” inte borde före-
omma. Här drogs paralleller till sjuk-
ården där nya medicinska upptäckter 
ller arbetsmetoder är väl utprovade 
nan de införs i verksamheten. 
Utvärderingar ansågs viktiga för att 

ndvika att upprepa misstag. Det 
ades också finnas ett stort behov av 

plementeringsstudier, som bl.a. kan 
elysa effekten av olika styrmedel och 
e vägledning när det gäller att priori-
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tera och planera det fortsatta välfärds-
arbetet. 

Deltagarna menade att kommuner-
na behöver utveckla strategier för 
kunskapsutveckling och bl.a. utreda 
hur man söker kunskap, hur man 
sprider kunskap, hur man bygger in 
kunskap i organisationer och hur man 
tar tillvara kunskap från t.ex. andra 
kommuner. Vid gruppdiskussionerna 
framkom att olika välfärdsaktörer 
även behöver inventera kunskaps- och 
utbildningsbehovet i sig. 

Det påpekades att man från forsk-
ningshåll borde anstränga sig för att 
göra sitt arbete mer tillgängligt och 
relevant för praktikerna. Detta både 
vad gäller välfärdsforskningen i stort 
och utvecklingen av kvantitativa och 
kvalitativa metoder på området. Även 
ansatser som aktionsforskning, praxis- 
och deltagarorienterad forskning 
nämndes i detta sammanhang. 

I diskussionerna framkom att kom-
muner och andra organisationer i 
regionen kan behöva hjälp med att 
formulera och initiera forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Vidare behövs 
hjälp med kompetensutveckling t.ex. i 
form av kurser i forskningsmetodik 
(utvärderingsmetodik och statistisk 
metod).  

Deltagarna menade att detta är en 
fråga som politiker måste ta ställning 
till, i den utsträckning det behöver an-
slås ytterligare medel för kompetens-
utveckling och för forsknings- och ut-
värderingsprojekt. 

Kunskapsförmedling  
inom och mellan organisationer 

Under gruppdiskussionerna framkom 
att det ofta saknas kontaktytor mellan 
kommunernas egna sektorer, som kan 

underlätta spridning och förmedling 
av kunskaper och erfarenheter. Regio-
nala företrädare menade även att det i 
stor utsträckning saknas kontaktytor 
mellan kommuner.  

Det kan t.ex. vara så att en kommun 
har infört en ny arbetsmetod och att 
kommunen under en tid även har ut-
vecklat denna, men att resultatet inte 
förmedlas till andra kommuner (orga-
nisationer) med liknande behov och 
kanske med liknande planer på föränd-
ring. Några exempel av denna karaktär 
som togs upp var: 

• Företrädare för socialtjänsten i 
Strängnäs redovisade att de nylig-
en infört ett ”brukarperspektiv” 
och att de ville veta vilken forsk-
ning som bedrivs inom området 
och även utbyta erfarenheter med 
andra aktörer som infört liknande 
arbetssätt.  

• Utvecklandet av det socialpeda-
gogiska perspektivet vid Eskils-
tuna kommuns arbetsmarknads-
förvaltning, utifrån vilket de ”för-
söker att se det friska hos individ-
en” exemplifierades genom olika 
verksamheter.   

• Från Norbergs kommun berättade 
man om arbetet med projektet 
LOTUS.  

• Företrädare för Eskilstuna kom-
mun berättade om ”Samverkan på 
riktigt”, som avsåg att öka kom-
munikationen mellan kommuner.  

Under förmiddagens diskussioner 
förekom ofta begreppet forum. Delta-
garna menade att det idag, i stor ut-
sträckning, saknas mötesplatser (fo-
rum) där välfärdsarbete kan diskuteras 
och erfarenheter utbytas. Andra pro-
blem som deltagarna såg var att det 
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även saknas nätverk där välfärds-
aktörer kan arbeta tillsammans. 

I många av grupperna diskuterades 
därför under eftermiddagen möjlig-
heter att skapa fora där aktörer kan 
diskutera sin verksamhet, utbyta idéer, 
tjänster, diskutera forskningsresultat 
och välfärdsarbetet i allmänhet. I olika 
nätverk, som bl.a. kan börja byggas 
upp vid sådana sammankomster, såg 
deltagarna möjligheter att på för-
djupad nivå uppdatera och utbyta kun-
skap – att initiera och följa upp olika 
forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Välfärdsdagen uppskattades av del-
tagarna som ett försök att skapa ett 
forum av det slag man efterlyser. Det 
personliga mötet ansågs mycket 
värdefullt, ”att man har ett ansikte på 
personer och inte enbart ett namn”.  

Deltagarna diskuterade också 
sammansättningen i de nätverk som 
bör utvecklas. Vid diskussionsborden 
fanns både forskare, studenter och 
praktiker från olika områden. Man 
menade att om man skapar parallella 
nätverk för forskare och för praktiker 
är det viktigt att det finns över-
bryggande inslag i dessa. 

I flera grupper diskuterades även 
möjligheterna att skapa ”folkbildande” 
forskningscirklar med olika temata 
som deltagarna studerar och diskuterar 
under en tid. Cirklarna kunde ha ett 
upplägg av typen att ”forskare för ett 
organiserat samtal med en viss mål-
grupp”.  

Förtydligande av verksamheters  
mål och medel 

Sammantaget kan en systematisk 
dokumentation, samt uppbyggnad av 
kunskapsbaser med ökad jämförbarhet 
och en kontinuerlig utvärdering leda 

till att den offentliga verksamhetens 
mål uppnås på ett effektivare och 
bättre sätt. Ansatsen bidrar i sig också 
till att förtydliga mål och medel. 

Om mål och medel förtydligas, så 
blir det lättare för både politiker och 
tjänstemän att motivera olika verk-
samheter för allmänheten (och brukar-
na). Och om rollfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän samtidigt för-
tydligas, så kan allmänheten lättare 
ställa krav och utkräva ansvar. 

Behovet av goda exempel 

En intressant synpunkt som framkom i 
en av diskussionsgrupperna var att om 
goda exempel av välfärdsarbete i 
högre grad påvisas, lyfts fram och de-
batteras, så kommer de professionella 
indirekt att stärkas i sitt yrkesutöv-
ande. I tider av kraftiga omvärldsför-
ändringar, snäva ekonomiska ramar 
och ett starkare tryck på effektivitet i 
arbetet, så tycks det annars vara lättare 
att söka syndabockar och ”någon att 
hänga ut” än att påvisa dessa goda 
exempel i välfärdsarbetet.  
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Forskning och praktik  
i samverkan 

Deltagarna menade att högskolan och 
regionen borde se till sitt gemen-
samma intresse, och att mötet mellan 
teori och praktik skapar en dynamik 
som genererar nya problemställningar 
av intresse för båda parter. Detta sågs 
som en mycket fundamental aspekt.  

Här kanske forskningen kan bli mer 
problembaserad samtidigt som prak-
tiken blir mer teoretiskt förankrad. 
Med andra ord, ”mer tid för eftertanke 
och tillbakablick ute på fältet och mer 
diskussion om utveckling och framtid 
på högskolan”, som Gunnar Sundgren 
uttryckte det i sin föreläsning. 

Ett närmande mellan teori och 
praktik kan resultera i uppslag till nya 
spännande forsknings- och utveck-
lingsprojekt. Någon menade att det 
borde genomföras en ”fältdag för hög-
skolan” och uttryckte visioner i form 
av ”Mälardalens Högskola som bäst 
på tredje uppgiften” – även inom det 
humanistiska och samhällsvetenskap-
liga området. När det gäller FoU-verk-
samhet påpekades att även resurs-
svaga kommuner måste kunna vara 
med.  

För att säkerställa kvaliteten i väl-
färdsarbetet diskuterades vidare att 
högskolan i större utsträckning borde 
tillhandahålla kurser för praktiker, 
som är relaterade till den verksamhet 
som faktiskt bedrivs ute i kommuner, 
landsting osv. En deltagare uttryckte 
att ”det borde skapas vidareutbildning 
för gamla tjänstemän”. Ett exempel på 
en annan typ av efterfrågad utbildning 
gäller ledarskapsutveckling med in-
riktning på att förebygga ohälsa på 
arbetsplatser. 

Det uttrycktes att Centrum för Väl-
färdsforskning kan ha en nyckelfunk-
tion som en instans som sonderar kun-
skaps- och utvecklingsbehov och an-
ordnar kompetensutvecklande utbild-
ning. 

I många av diskussionsgrupperna 
framfördes även att olika avnämare 
borde få ett ökat inflytande över den 
samhälls- och beteendevetenskapliga 
grundutbildningen vid Mälardalens 
Högskola.  

Som exempel på hur ett ökat inflyt-
ande över grundutbildningen skulle 
kunna uppnås anfördes vidareutveck-
ling av de branschråd som finns eta-
blerade inom Programmet för miss-
brukarvård, Välfärdsprogrammet med 
inriktning mot rehabilitering och det 
Sociala omsorgsprogrammet. I 
branschråden finns studenter, prak-
tiker och politiker representerade, och 
syftet är att kontinuerligt diskutera 
utbildningen bl.a. för att ”matcha den 
mot branschen”. 

I sammanhanget diskuterades även 
en breddning av verksamheten i råden, 
då de sågs som värdefulla informella 
mötesplatser och en naturlig bro 
mellan högskolan och regionen. 

En annan sak som framfördes vid 
diskussionerna var att högskolan 
kunde utbilda mentorer ute i olika 
verksamheter som bl.a. har som upp-
gift att underlätta övergången från 
studier till praktiskt arbete för dem 
som nyrekryteras. 

Studenterna sågs vidare som en 
resurs och en brygga mellan högsko-
lan och regionen genom den praktik-
verksamhet de bedriver under utbild-
ningen. Önskemål framfördes om att 
de i större utsträckning än idag bör 
skriva sina examensarbeten i anknyt-
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ning till verksamhet som bedrivs i 
kommuner och andra organisationer i 
regionen.  

En väl utvecklad, regional kuns-
kapskultur sågs av deltagarna som ett 
måste, å ena sidan för att rekrytera 
studenter till högskolan, å andra sidan 
för att behålla kvalificerad arbetskraft 
inom regionen. I en annan grupp 
uttrycktes en liknande tanke i formule-
ringen att ”högskolan ska bli en 
naturlig magnet i regionen” och att ett 
samarbete mellan högskolan och 
samhället är en väg till detta tillstånd. 

Framförda förslag 
Andra idéer som diskuterades under 
konferensen var att CVF och Högsko-
lan borde erbjuda öppna föreläsningar 
i större utsträckning.16 De öppna före-
läsningarna sågs som mycket värde-
fulla. Deltagarna menade att det även 
borde finnas utrymme till gemensam-
ma frågestunder efter föreläsningarna.  

Någon menade att CVFs hemsida 
kan fungera som en sorts ”hyperlänk” 
till organisationer som tillhandahåller 
praktikplats, men även till organisatio-
ner som är intresserade att starta forsk-
ningsprojekt, inom ramen för vilka 
studenterna kan skriva sina examens-
arbeten. CVFs hemsida skulle även 
kunna fungera som ett forum för idéer, 
kanske genom att ha en anslagstavla 
eller en sida för debatter. Och som ett 
ställe där man kan hämta information 
kring olika forskningsprojekt och även 
hämta rapporter från dessa projekt.17 

                                                 
16  De öppna föreläsningar som finns idag 

riktar sig i första hand till arbetsplatser som 
erbjuder praktik. 

17  Arbete med att utveckla CVF:s hemsida i 
denna riktning är redan igång. En god 

Mer uppsökande verksamhet från 
CVF och högskolans sida efterfråga-
des. 

God kunskapsproduktion  
genom dialog och samverkan 

Olika kulturer, olika språk och makt-
förhållanden lyftes fram som hinder 
för kunskapsförmedling och kunskaps-
utbyte mellan praktiker och teoretiker.  

Kritik riktades mot den akademiska 
världen. I ett inlägg uttrycktes t.ex. att 
”…när man uppfattar högskolan som 
en auktoritet vågar man inte föra fram 
kunskaper som finns i det vardagliga 
arbetet. Som praktiker drar man sig 
kanske undan och vågar ej gå in i en 
dialog eftersom man ej känner sig för-
stådd.”  

Andra kritiserade högskolan för att 
vara alldeles för sluten och för att 
bedriva forskning som alltför ofta var 
verklighetsfrämmande och ointressant. 
Någon grupp påpekade att högskolan 
inte kan ”sitta inne med all kunskap” 
och att det borde vara ett gemensamt 
intresse att närma sig varandra.  

Ett problem sågs exempelvis i det 
akademiska seminariets krav på for-
maliserade rapporter, som starkt av-
viker från de krav man har i sin prak-
tiska verksamhet. Vidare sågs som 
problem att forskningens resultat inte 
når ut till den offentliga verksamheten 
och att de ofta inte heller är tillämp-
bara för denna. Kunskap som produce-
ras inom den akademiska världen blir 
många gånger svår att implementera, 

                                                                    
översikt av verksamheten finns idag på 
hemsidan, och det går även att ladda ned 
nyare rapporter som utskrivbara PDF-filer. 
Även CentIT, vid Mälardalens Högskola 
erbjuder denna möjlighet.. 
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och deltagarna menade att det borde 
gå att finna vägar att generera kunskap 
som i högre grad är ”samhällsplane-
ringen behjälplig”. 
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Tillsammans med det förhållandet att 
man räknar med att en mindre del av 
befolkningen kommer att finansiera 
offentlig verksamhet i framtiden, finns 
här en viktig problematik som det är 
angeläget att bedriva forskning kring.  

När deltagarna diskuterade tänk-
87 

Särskilt angelägna områden för  
regionens FoU-verksamhet  

nder dagen nämndes olika områden 
m var särskilt angelägna att bedriva 

oU-verksamhet kring. Områden som 
ftes fram var sociodemografiska stu-

ier, motiverade bl.a. av förändringar i 
gionbefolkningens åldersstruktur 
m kommer att få stora återverk-

ingar på den framtida äldreomsorgen. 
idare longitudinella studier kring 
lkhälsa, liksom forskning kring för-
dringar på arbetsmarknaden och för-
dringar i arbetsmiljö m.m. De olika 

mrådena utvecklas kort nedan.  

örändrad befolkningsbild och välfärd  
– sociodemografiska studier 

ed anledning av att regionens be-
lkning blir allt äldre, aktualiseras 
ågan om hur framtidens äldreomsorg 
all utformas. I sammanhanget på-

ekades att yrken inom äldreomsorgen 
te är så populära bland de yngre. 

bara alternativa former för den framti-
da äldreomsorgen uttrycktes att en för-
ändring i riktning mot ökad anhörig-
vård kan vara sannolik. I en grupp på-
pekades att en sådan förändring också 
rymmer en viktig könsaspekt – vem 
skall vårda vem? I vilken utsträckning 
är det rimligt att tro att hittillsvarande 
mönster kommer att bestå i framtidens 
äldreomsorg, dvs. att det framför allt 
är maka som vårdar make och äldre 
döttrar som vårdar sina föräldrar? 

Representanter från folkhälsorådet i 
Västerås efterfrågade studier där ut-
bildning – levnadsvillkor – hälsa, stod 
i fokus. De menade att det finns ett 
nära samband mellan dessa faktorer. 
Undersökningar inom dessa områden, 
kan bidra till att påvisa var olika 
punktinsatser kan och bör sättas in. 
Samtidigt efterfrågade man en ökad 
samverkan mellan olika aktörer på 
området. 

 

Förändringar på arbetsmarknad  
och i arbetsmiljö 

I många av grupperna diskuterades 
förändringar på arbetsmarknaden. En 
viktig fråga gäller hur ungdomar i all-
mänhet klarar sig, då de idag har svå-
rare att etablera sig på arbetsmarkna-
den. I sammanhanget efterfrågades 
studier som belyser hur ungdomarnas 
olika ”karriärer” på arbetsmarknaden 
utvecklas liksom deras bidragsberoen-
de etc. Här kan den databas, Data-
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källan, som är under uppbyggnad vid 
CVF komma att kunna tjäna som 
underlag för liknande (longitudinella) 
studier. 

Deltagarna efterfrågade också stu-
dier där ökningen av projekt- och tim-
anställningar ställs i relation till för-
ändringar i arbetsmiljön. 

I sammanhanget diskuterade del-
tagarna den pågående utveckling där 
begreppet ”utbrändhet” har börjat att 
framstå som ett reellt problem inom 
arbetslivet, som därmed behöver ut-
forskas. Man diskuterade också vad 
denna utveckling, tillsammans med en 
ökad marknadsanpassning, får för 
konsekvenser för kvaliteten i välfärds-
relaterat tjänstearbete i ett längre 
perspektiv.  

Deltagare i en grupp menade att 
ohälsa i relation till arbetslivet är en 
ledningsfråga, och att det här finns ett 
stort behov av kompetensutveckling 
på chefsnivå. 

Andra områden  
Frågor kring integration och segrega-
tion har också en viktig plats i regio-
nens FoU-verksamhet.  

• Hur klarar sig olika invandrargrup-
per i samhället. 

• Hur kan invandrares kompetens 
bättre tillvaratas?  

Andra problemställningar inom flera 
olika områden som togs upp var: 

• Resursfördelningens till elever 
som har svårt att klara sin skol-
gång. 

• Snedrekryteringen till högskolan.  
• Frågor om vilka konsekvenser en 

ökad individualisering i samhället 
får för ”det kollektiva ansvaret” 
och för socialförsäkringssystemens 
legitimitet. 

• Den ökande användningen av tek-
nologi och hur den påverkar vårt 
vardagliga liv. Här finns t.ex. 
många frågor som gäller nya 
media och den ökande 
tillgängligheten av information. 

• FoU-verksamhet kring kommunala 
samverkansprojekt.  
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En sammanfattande reflektion  
 
Det gångna decenniet har inneburit en tydlig brytning mot tidigare decennier i 
och med att regering och riksdag decentraliserat ansvaret för utformningen av 
välfärdssystemet. Olika ramlagstiftningar har formulerats inom vilka kommuner 
fått stor frihet att utforma sin verksamhet, vilket har medfört att man har gått från 
resurs- och regelstyrning till mål- och resultatstyrning (SOU 2000:3).  

Denna decentralisering från stat och landsting till kommuner och vidare från 
kommunen till dess kommundelar kan ses som ett försök att effektivisera olika 
verksamheter genom att skapa förutsättningar för ökad flexibilitet och  
kontextuella lösningar på plats. Decentraliseringen har åtföljts av en uppmaning 
till samverkan mellan olika verksamheter, bl.a. i form av den år 1997 lagstad-
gade tredje uppgiften, riktad till högskolan.  

Behovet av samverkan och diskussionen kring denna, t.ex. mellan kommuners 
olika sektorer, eller med högskolan kan ses som en följd av decentraliseringen. I 
diskussionen framförs krav på tydliggörande av mål och ansvarsfördelning 
mellan olika verksamheter. I anslutning till ovannämnda förändringar växer, ofta 
på initiativ av praktikerna själva, även ett stort antal FoU-enheter fram för att 
lösa de problem som man konfronteras med i den kommunala och regionala 
verkligheten. Tre förhållanden anses bidra till framväxten av dessa enheter; a) 
knapphet på resurser, b) förändringar i organisation och välfärdssystem och c) 
den akademiska forskningens otillräcklighet. (se Ekermo 2000) I ljuset av dessa 
förändringar kan man lättare förstå vad som sades under konferensen. 

 
 
Systematisk dokumentation och  

goda exempel  

Konferensdeltagarna – politiker, pro-
fessionella (praktiker), samt forskare, 
lärare och studenter – underströk mer 
eller mindre enhälligt vikten och be-
hovet av en systematisk dokumenta-
tion av det arbete som utförs ute i 
verksamheterna. 

Man menade att det bör skapas 
kunskapsbaser där denna information 
finns sammanställd och där denna 
samtidigt görs tillgänglig (även jäm-
förbar). Med utgångspunkt i kunskaps-
baserna kan utvärderingar initieras och 
resultaten användas i utvecklingen av 
arbetet. Deltagarna menade vidare att 
exempel på gott välfärdsarbete måste 

kommuniceras inom och mellan olika 
kommuner och andra organisationer, 
t.ex. genom utvecklandet av olika fo-
rum och nätverk. Sammantaget borde 
detta utvecklingsarbete leda till att 
verksamheternas mål och medel blir 
tydligare, vilket även innebär att olika 
aktörer – politiker, professionella och 
allmänheten får ökade möjligheter att 
ställa relevanta krav och kunna ut-
kräva ansvar 

Behov av kompetensutveckling 

Stora förväntningar och krav riktas 
mot den akademiska världen och mot 
högskolan. Deltagarna efterfrågar kur-
ser i vetenskaplig metod (t.ex. ut-
värderingsmetodik och statistisk meto-
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dik, även praxisorienterad forskning). 
Företrädare för offentlig verksamhet 
och för den akademiska världen menar 
att de behöver se till sina gemen-
samma intressen, och att detta skulle 
skapa en värdefull utvecklingsdy-
namik. Politiker och professionella 
menar att de behöver tillhandahållas 
kompetensutveckling som mer direkt 
är relaterad till faktiskt existerande 
verksamhet. De vill vidare få ett ökat 
inflytande över högskolans grundut-
bildning. Detta skulle t.ex. kunna för-
verkligas genom att branschråden 
byggs ut (samarbete mellan och prak-
tiker, lärare och studenter). Deltagarna 
efterfrågar även fler öppna föreläs-
ningar med gemensamma fråge-
stunder. I sammanhanget kritiseras 
den akademiska världen för att vara 
för sluten och för att forskningen 
många gånger har bristande praktisk 
relevans. 

Angelägna forskningsområden 

Under konferensen framkom ett antal 
områden som flera av deltagarna 
ansåg det vara viktigt att bedriva FoU-
verksamhet kring. Det gäller bl.a. den 
framtida äldreomsorgens utformning, 
och forskning kring utbildning – 
levnadsvillkor – hälsa.  
Vidare efterlystes forskning som bely-
ser ungdomars arbetsmarknads- och 
försörjningssituation, studier som be-
lyser effekterna av tendensen till en 
ökning av projektanställningar, under-
sökningar om utbrändhet och andra 
arbetsmiljöproblem och vilken på-
verkan som förekomsten av sådana 
problem inom offentliga verksamheter 
kan få på kvaliteten i det välfärds-
arbete som där utförs. I en grupp 
efterlystes välfärdsforskning kring vad 
som händer då vi bryr oss mindre om 
varandra och mer om oss själva. 
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Utvärdering av Välfärdsdagen 

Totalt har 56 personer svarat – alltså knappt hälften av deltagarna. Vi 
redovisar svaren som enkla frekvenser (procenttal) i anslutning till varje 
fråga. Vi har även fått många kommentarer till frågorna. De vanligaste och 
viktigaste kommentarerna redovisas i anknytning till varje fråga.  

1. Hur har konferensorganisationen som 
helhet fungerat? 

De vanligaste kommentarerna berörde prob-
lemen med ljudanläggningen och att det be-
hövdes fler (kaffe) pauser under dagen.  

 

 
  Procent 

Mycket bra O (7)  24 
  O (6)  33 
  O (5)  22 
Neutral O (4)  14 
  O (3)  5 
  O (2)  0 
Mycket dåligt O (1)  2 

2. Vad anser Du om konferensunderlaget? 

Deltagarna efterfrågade mer information om 
CVF och dess utvecklingsidéer. Några mena-
de att det behövs fler konkreta idéer kring 
samverkan och att underlaget var ganska all-
mänt hållet. Samtidigt var det flera som 
tyckte att det var bra med ett underlag före. 

 

 
 
  Procent 

Mycket bra O (7)  4 
  O (6)  48 
  O (5)  19 
Neutral O (4)  21 
  O (3)  6 
  O (2)  0 
Mycket dåligt O (1)  2 

3. Har föreläsningarna varit intressanta  
för Dig? 

Några menade att den allmänna informa-
tionen kring högskolans expansion och or-
ganisation var överflödig. Deltagarna tyckte 
föreläsningarna och då speciellt Gunnar 
Wetterbergs var ”inspirerande”, men att det 
behövdes mer utrymme för diskussion med 
föreläsarna t.ex. i form av en paneldebatt.  

 
 
  Procent 

Ja, mycket O (7)  17 
  O (6)  35 
  O (5)  39 
Neutral O (4)  4 
  O (3)  4 
  O (2)  0 
Nej, inte alls O (1)  2 
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4. Har gruppdiskussionerna varit intressanta 
för Dig? 

Deltagarna menade att det kunde vara svårt att 
konkretisera och diskutera idéer då grupperna 
var alltför blandade på ”strategisk- och opera-
tiv nivå”. Många ville ha ett mer specifikt 
tema för diskussionen och att man skulle kun-
na välja detta innan konferensen. Andra mena-
de att det var bra med blandningen av bak-
grundskunskap, och att kontaktytorna har 
ökat. Många påpekade dock att dialogen och 
processen måste göras mer långsiktig. Grupp-
ordförandena fick beröm för sin insats. 

 
 
 
 
  Procent 

Ja, mycket O (7)  26 
  O (6)  24 
  O (5)  17 
Neutral O (4)  21 
  O (3)  10 
  O (2)  0 
Nej, inte alls O (1)  2 

5. Vad tycker Du om den här typen av 
konferens – en blandning av politiker, 
tjänstemän, studenter och forskare?  

De flesta tyckte att det var bra med blandade 
deltagare att det ger ”impulser”, några av del-
tagarna påpekade återigen att arbetet även 
måste leda någon vart. Deltagarna saknade 
politikerna och tjänstemän utan ”chefsbefatt-
ning”. Många menade att det var bra att stu-
denterna var med. En annan kommentar var 
”om MdH skall kunna leva upp till sina krav 
behövs liknande konferenser”.  

 
 
 
 
  Procent 

Mycket bra O (7)  49 
  O (6)  34 
  O (5)  13 
Neutral O (4)  2 
  O (3)  2 
  O (2)  0 
Mycket dåligt O (1)  0 

6. Vad är Din behållning av dagen (t.ex. av föreläsningar, diskussioner, 
kontakter)? 

Föreläsarna fick i varierande utsträckning positiva omdömen, mest uppskattad, 
delvis som show, var Wetterbergs föreläsning. Petterssons och Wennhalls 
föreläsningar var intressanta och relevanta. Att en del föreläsare (Alm-Stenflo 
och Vikenmark) hade ansträngt sig och tagit fram specifikt material uppskatta-
des av några. Professorernas föreläsningar uppskattades i varierande utsträck-
ning. Övriga kommentarer betonade kontaktskapandet, men att det behövdes 
mer tid för detta. Att intresset och viljan till samverkan påvisades var bra och 
någon menade sig ha fått ”många idéer att ta med”.  
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7. Vad skulle Du gärna vara utan? 

Många tog upp ”den allmänna informationen om högskolan, den finns alltid 
med”, några tog upp SCB´s och professorernas presentationer. Vissa påpekade 
att delar av dagen blev forcerad – det behövdes mer ”fri tid” för kontakter mm.  

8. Är det något särskilt som Du saknar? (t.ex. innehåll, arbetsformer)? 

Många saknade fler kaffepauser och tid för ”mingel”, då kontakter kan skapas. 
I anknytning till detta menade någon att ”konkreta former för samverkan” 
saknas, och att det även saknas forum där olika projekt och utvecklingsarbeten 
kan presenteras. Någon efterlyste möjlighet att deltidsforska och få bättre 
kontakt med forskningen och forskarna ute i den direkta verksamheten. Många 
ville även ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och ett bättre ”diskus-
sionsunderlag innan konferensen”.  

9. Har Du varit med hela konferensdagen? 

 

 
  Procent

Hela dagen O (5)  75 
Bara fm O (4)  13 
Bara em O (3)  3 
Bara förel. O (2)  0 
Annat  O (1)  9 

10. Har Du läst/hämtat konferensinformation 
på Webben? 

Vissa deltagare visste inte om denna möjlighet. 

 
  Procent 

Ja O (2)   18 
Nej O (1)   82 

12. Vill Du att Välfärdsdagen ska bli årligt  
återkommande? 

De flesta ville att Välfärdsdagen skulle vara 
årligt återkommande, även om formen kunde 
utvecklas, t.ex. genom ökad profilering, redo-
visning av aktuell forskning och utvidgat sam-
arbete mellan teoretiker och praktiker.  

 
 
  Procent 

Ja  O (3)  82 
Neutral O (2)  17 
Nej  O (1)  2 

Könsfördelningen var jämn – 46% kvinnor. Två tredjedelar kom från Sörmland. 
Den största deltagarkategorin var regionala tjänstemän på olika nivåer (65%), 
därpå följde lärare/forskare (23%), samt studenter (6%) och politiker (6%).  
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Förteckning över deltagare vid konferensen 

Ahlström, Elias 
Strängnäs 
 

Alm, Martin 
Västerås 

Andersson, Sven-Ove 
Utredare, Socialförvaltningen, 
Heby 
 

Andersson, Bo 
Ekonomi chef, Vårnäs 
Behandlingshem, Vingåker 

Aparicio, Ciro 
Forskningsass. CVF, MdH 
 

Apelmo, Per 
Socialförvaltningen, Eskilstuna 

Berglund, Kenneth 
Epidemolog, Landstinget 
Västmanland, Västerås 
 

Bihagen, Erik 
Lektor, Mälardalens Högskola 

Björk-Åkesson, Eva 
Professor, MdH 

Blomberg, Helena 
Lärarassistent, MdH 
 

Blomström, Anita 
Gruppledare Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna 

Bolwig, Boel 
Utvecklare, Staben för äldre- och 
handikappomsorgen, Västerås 
 

Brink, Per 
Företagsekonom, Villa-
ägarförbundet, Eskilstuna 
 

Bulcha, Mekuria 
Lektor, Mälardalens Högskola 

Carlberg, Monica 
Forskningsassistent, FoU-Enheten, 
Landstinget Sörmland, Eskilstuna 
 

Carlhed, Carina 
Adjunkt, Mälardalens Högskola 

Carlsson, Susanne 
Eskilstuna 

Dahlman, Hans 
Samhällsmedicinsk chef, 
Landstinget Västmanland, Västerås 
 

Degerheim, Markus 
Eskilstuna 

Diallo, Boubacar 
Enhetschef, Arbetsmarknads-
förvaltningen, Flen 
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Edvardsson Karlsson, Åsa 
Eskilstuna 

Ekermo, Mats 
Adjunkt, forskare, CVF, MdH 
 

Ekholm, Hans 
Adjunkt, Mälardalens Högskola 

Engstad, Karin 
Socialchef, Individ- och 
familjeomsorgen, Torshälla 
 

Ericsson, Karin 
Adjunkt, Mälardalens Högskola 
 

Eriksson, Ove 
Amanuens, Mälardalens Högskola 

Estrada, Sergio 
Vice ordf. kommunstyrelsen, 
Kungsör 
 

Fast, Lennart 
Kultur- och fritid, Västerås 

Ferrari, Pia 
Assistent, Individ- och familje-
omsorgen, Torshälla 
 

Frisk, Karin 
Ledamot i styrelsen, LO-facken i 
Sörmland, Eskilstuna 

Ghaderi, Åsa 
Gruppledare, Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna   

Ghirmai, Hiwet 
Eskilstuna 

Gocko, Beata 
Eskilstuna 

Gustafsson, Bengt 
Socialchef, Socialförvaltningen, 
Strängnäs 
 

Hagdahl, Birgitta 
Förbundschef, Vårdförbundet 
Sörmland, Eskilstuna  

Hammertjärn, Monica 
Tillsyn, utveckling, socialt område, 
Länsstyrelsen i Södermanland 
 

Hansson, Roger 
Handledare, Arbetsmark-
nadsförvaltningen, Eskilstuna 
 

Hed, Maria 
Ordförande, Kommunstyrelsen, 
Flen 

Henriksson, Karin 
Gruppledare Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna   

Hopstadius, Maria 
Forskningsassistent CVF, 
Mälardalens Högskola 

Hyvönen-Sjögren, Tarja 
Lärarassistent, MdH 
 

Händel, Ulla 
Hälsoplanerare, Folkhälsoenheten, 
Sala   

Johansson, Gösta O. 
Ledamot i kyrkofullmäktige, 
Eskilstuna 

Johansson, Maija 
Projektledare, RAR,  
Nyköping   
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Jonsson, Åke 
Personal- och utbildningsfrågor, 
Länsarbetsnämnden, Eskilstuna   

Karlsson, Kenneth 
Eskilstuna 

Karlsson, Sara 
Eskilstuna 

Karlsson, Ove 
Lektor, Mälardalens Högskola   

Karp, Håkan 
Adjunkt, forskare, CVF, MdH  
 

Kindlund, Sören 
Kansliråd, Socialdepartementet, 
Stockholm 
 

Kristiansson, Gunnel 
Vice rektor, Mälardalens Högskola 
 

Kuivanen, Hannu 
Stadshuset, Västerås 

Kuutmann, Alar 
Invandrarkonsulent, Integrations-
avdelningen., Eskilstuna   

Källermark Ström, Lilli Ann 
Ledamot i socialnämnden, 
Socialnämnden, Norberg 

Källestedt, Anna-Lena 
Förvaltningschef, Socialförvalt-
ningen, Hallstahammar   

Lantz, Kristina 
Ombudsman, LO-facken i 
Sörmland, Eskilstuna 

Larsson, Monica 
Gruppledare, Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna   

Larsson, Sven-Olof 
Lärare, Eskilstuna Folkhögskola, 
Eskilstuna 

Leppert, Jerzy 
Forskare, Forskningsenheten, 
Centrallasarettet, Västerås   

Liljegren, Cecilia 
Eskilstuna 

Lindberg, Lena 
Ordf. socialnämnd, Gnesta   

Lindberg De Lira, Ruth 
Eskilstuna 

Lundberg, Bengt 
Eskilstuna 

Lundgren, Margareth 
Avd. chef socialförv., Eskilstuna   

Lundh, Christina 
Avd. chef, Eskilstuna stads- och 
länsbibliotek. 
 

Lundkvist, Marianne 
Eskilstuna 

Lundkvist, Karin 
Informationsstrateg, Sala 

Lundqvist, Nilla 
Gruppledare Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna 
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Molander, Bibbi 
Utvecklingssek., Utvecklings- och 
näringslivsenheten, Eskilstuna 
 

Morin, Thure 
Direktör, Sociala nämndernas stab., 
Västerås 

Müller, Mikaela 
Socialsek., Individ- och 
familjeomsorgen, Torshälla  

Nilsson, Margareta 
Gruppledare Gaia, Arbets-
marknadsförvaltningen, Eskilstuna 
 

Nilsson, Kent 
Forskningsassistent, Forsknings-
enheten, Centrallasarettet, Västerås   

Nilsson, Gunilla 
Försäkringskassan, Strängnäs 

Norberg, Göran 
Direktör, Kommunförbundet, 
Sörmland, Nyköping   

Norberg, Margareta 
Bibliotekskonsulent, Eskilstuna 
stads- och länsbibliotek 

Nordin, Martina 
Avd. chef Vård- och  omsorg, 
Fagersta 
  

Nyhus, Asbjörn 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
Kungsör 

Odenö, Hans 
Rektor, Mälardalens Högskola   

Ohls, Marita 
Eskilstuna 

Ozolins, Andrejs 
Adjunkt, Mälardalens Högskola 
 

Persson, Lars G. 
Studierektor, Mälardalens Högskola 

Pettersson, Lennart 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
Kungsör  
 

Pettersson, Birgitta 
Psykolog, AMI, Eskilstuna 
 

Pettersson, Ingvar 
Handledare, Arbetsmarknads-
förvaltningen, Eskilstuna  
 

Pettersson, Lars 
Överdirektör, Socialstyrelsen, 
Stockholm 

Ringsell, Per 
Utbildningsdirektör, Länsstyrelsen, 
Södermanlands Län, Nyköping 
 

Rova, Karl-Gunnar 
Förvaltningschef, Socialförvalt-
ningen, Heby 

Sahlén, Eva 
Utvecklare, Sociala nämndernas 
stab, Västerås   

Satrell, Agneta 
Psykolog, AMI, Eskilstuna  

Setkic, Muhammed 
Projektledare, Socialförvaltningen, 
Hallstahammar 
 

Sidebäck, Göran 
Föreståndare, CVF, MdH 
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Sjöberg, Kenny 
Projektledare, Arbetsmark-
nadsförvaltningen, Eskilstuna 
 

Sjöholm, Olle 
Utbildning, företag, Länsarbets-
nämnden, Västerås 

Stornils, Inger 
Utvecklare, Sociala nämndernas 
stab, Västerås 
 

Strandberg, Åsa 
Enhetschef, Socialförvaltningen, 
Eskilstuna,  

Strandh, Lena 
Eskilstuna 

Strömvall, Eva 
Universitetsadjunkt., MdH 
 

Sundbom, Lars 
Forskare, CVF, MdH 

Sundgren, Gunnar 
Professor, MdH   

Svensson, Roland  
Professor, Mälardalens Högskola 

Svensson, Tomas 
Utvecklingschef, Landstingets  
FoU-enhet, Eskilstuna 
 

Söderström, Marie-Louise 
Försäkringskons., Försäkrings-
kassan i Västmanland, Västerås 
 

Sörensen, Stefan 
Forskare, Forskningsenheten, 
Centrallasarettet, Västerås  

Trygg, Ulla 
Enhetschef, Arbetsmarknadsför-
valtningen, Eskilstuna 
 

Udéhn, Lars 
Professor, Mälardalens Högskola 

Unell, Elisabeth 
Forskningsassistent, CVF, MdH 
 

Urtegård, Margit 
Strängnäs 

Wahlström, Birgitta 
Verksamhetschef, Försäkrings-
kassan, Nyköping 
 

Wannhagen, Katrin 
Socialbyråchef, Socialför-
valtningen, Hallstahammar 

Wennhall, Johan 
Skoldirektör, Bun/Un-Staben, 
Västerås 
 

Vuorinen, Mats 
Forskningsassistent. CVF, MdH 

Vuorinen, Tuula 
Handledare, Arbetsmark-
nadsförvaltningen, Eskilstuna 
 

Ågers, Rune 
Förbundssekreterare, Västmanlands 
Kommunförbund., Västerås 
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Projektöversikt 

Projekten presenteras i bokstavsordning efter projektledarens efternamn. Om det 
finns flera projektledare i ett projekt, så presenteras dessa också i bokstavsordning. 
Om en projektledare är ansvarig för flera projekt redovisas dessa i tidsordning, 
efter startdatum. Var projekten har sin huvudsakliga förankring framgår dels av 
projektledarens anknytning (t.ex. CVF, ISB) och dels av vem (eller vilka) som 
finansierar projektet. 
 

 

01. 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 och tillvarata 
deras initiativ och kompetens i det regionala och lokala utvecklingsarbetet. 

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. I en avslutande diskussion sammanfattas vad som främst förenar 
och skiljer de olika resurscentramodellerna.  

Vidare diskuteras metodutveckling inom ramen för Europeiska socialfonden, 
inom vissa verksamheter som syftar till att bryta den könsuppdelade arbets-
marknaden samt utifrån lokala resurscentra för kvinnor. Syftet är dels att ge en 
fördjupad analys av berörda resurscentra i Södermanland och dels att analysera 
metodutveckling som inriktas på att förstärka kvinnors situation på arbets-
marknaden. I en avslutande diskussion sammanfattas den studerade metodutveck-
lingens möjligheter och begränsningar. 
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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. 

Axelsson, C. och Ungmark, I. (2000): Särskilda insatser för kvinnor. En studie av 
lokala resurscentramodeller och metodutveckling. Rapport 1 och 2. Eskilstuna: 
Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 20. 

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 Resurscentra för kvinnor, sysselsättning, metodutveckling, nä-
ringslivsverksamhet, jämställdhet, företagande, integrering. 

Läge 001231 Projektet avslutades i augusti 2000. 
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02. Den individualiserade ojämlikheten?  
Projektledare Erik Bihagen och Göran Sidebäck 

Finansiering Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)  

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 bl.a. SCB’s ULF-undersökningar. Vissa forsknings-
resultat indikerar att klass (”yrkeskategori”) och även utbildning tappar förklarings-
kraft 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 be-
roende av strukturella faktorer, som exempelvis klass, till förmån för rent individ-
bundna egenskaper?  

Dokumentation 
Den individualiserade ojämlikheten? uppsats presenterad av Erik Bihagen vid 
svenska sociologförbundets årsmöte i Uppsala 26 januari 2001. 

Projektansökan.  

Läge 001231 Arbete pågår. 
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03. Forskning och praktik – lokala FoU miljöer 
Projektledare Mats Ekermo, CVF. 

Finansiering Socialstyrelsen  

Projektperiod Mars 1998 – dec. 1999, slutrapport dec. 2000.  

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.) 

Ekermo, M. (2000): Lika men ändå Olika. En empirisk utforskande studie av FoU-
enheter inom socialt arbete. SoS-rapport 2000:10, Socialstyrelsen. (Finns även vid 
CVF som pdf-fil, Skriftserie A, nr. 4, december 2000). 

Nyckelord FoU, FoU-verksamhet, lokal/regional FoU-miljö, samverkan  

Läge 001231 Projektet avslutat. 



Projekt, medarbetare och skrifter 

 107 

04. Socialt projekt i Leningrads län – Utbildningssamarbete  
Ansvarig Mats Forsberg, CVF 

Samverkande Kommunförbundet Sörmland, CVF i samarbete med Mats 
Forsberg, MAFO Consult AB och Zinaida Bystrova, social-
kommittén Leningrads länsförvaltning. 

Period  1999 – 2001. 

Sammandrag    
Samarbetet syftar till att stödja utvecklingen inom social sektor i Ryssland genom 
att ge ryska socialarbetare kompetens och inspiration att stärka och utveckla det 
sociala arbetet i Leningrads län. 

Projektet är indelat i två faser, ett pilotprojekt med 20 deltagare och ett huvud-
projekt med 140 deltagare. Deltagarna går först en förberedande 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.  

Vid institutet Woman and Management studeras bl.a. samarbetet mellan Ryss-
land och Sverige i ett historiskt perspektiv, svensk tradition och samhällsstruktur, 
svensk socialpolitik och dess bakgrund, ledarskap, socialt arbete i andra länder, 
konfliktlösning, människosynen inom svensk socialtjänst.  

I Eskilstuna och Sörmland studeras socialförsäkringar, de psykiskt funktions-
stördas situation, barn i behov av särskilt stöd och stimulans, utvecklingsstörda 
barns, äldres och handikappades situation, genderfrågan, vård av alkohol- och nar-
kotikamissbrukare, familj, barn och ungdom med problem och utvärderingskuns-
kap.  

Läge 001231 Kursverksamhet genomförd, se även projektet Utvärdering av 
socialt utvecklingsarbete i Leningrads län, nedan. 
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05. Vårdens arbetsmiljö under förändrade villkor – arbetsmiljö-
villkor 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. 

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.) 
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Gustafsson, R. Å. (1999): ”Den nya ekonomistyrningen och arbetsmiljön.”, SOU 
1999:66, De nya styrsystemen inom hälso- och sjukvården – vad hände med ekono-
mi, arbetsmiljö och demokrati. Bilaga 1, Sid. 53-84. (Även som CVF Särtryck, grö-
na 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 no-
vember 1999.  

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

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, Nr2.  

Nyckelord Välfärdstjänstearbete, offentlig sektor, organisation, arbetsmiljö, 
ekonomistyrningssystem 

Läge 001231 Projektet är avslutat.  
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06. 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 (avslutas våren 2001). 

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 klientgrupp-
en 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 Riksför-
säkringsverket 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 drogfri-
het? Rapport 1. Beskrivning av klienter vid Vårnäs behandlingshem. Arbetsrapport. 
Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 18.  

Jonsson, T., Sidebäck, G. och Ekholm, H. (2000): Öppet intag - En väg till drogfri-
het? Rapport 2 En jämförelse av klienter inom Öppet intag och andra behand-
lingsformer. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skriftserie B, nr 21.  

Nyckelord  Missbruk, narkotika, alkohol, DOK-Systemet, behandlingshem.  

Läge 001231 Arbete pågår.  
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07. Vägar för invandraranhöriga – VIA 
Projektledare  Tola Jonsson, Göran Sidebäck, CVF 

Medverkande  Irja Holtter, CVF, fil. dr. Bodil Eriksson Socialhögsk., Stockholm 
(extra handl.), Barbro Mylly, flyktingsamordnare, Mohammed 
Setkic, projektled., Staffan Wennerhult, flyktingass., Anna-Lena 
Källerstedt, förvaltningschef och Lillemor Qvist, chef äldreom-
sorg, samtliga Hallstahammar kommun 

Finansiering  Socialstyrelsen  

Projektperiod  April 2000 – senvåren 2001.  

Sammandrag  
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.  

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.  

I detta projekt genomför CVF en studie av hur situationen ter sig för de äldre 
och deras anhöriga. Under hösten 2000 har enkätdata samlats in från båda grup-
perna och djupintervjuer genomförts. Samtidigt har också en litteraturstudie ge-
nomförts. Resultatet kommer att presenteras i maj 2001. 

Nyckelord   

Läge 001231 Data är insamlad, inmatad och transkriberad.  
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08. Projektarbetet med kvalitets- och värdefrågor i skolan 
Projektledare Ove Karlsson, ISB 
Medverkande Elisabeth Andersson, ISB. 
Finansiering Skolverket.  
Projektperiod 1999-2000. 

Sammandrag 
Projektet syftade till att utveckla kunskaper om kvalitets- och värdefrågor i skolan. 
Målgrupper var politiker och förvaltningschefer i kommunerna i Sörmland och 
Västmanland. Projektet genomfördes av Mälardalens högskola och Kommunför-
bunden i Sörmland och Västmanlands län i form av en seminarieserie med sam-
manlagt 150 deltagare. Utvärderingen granskade hur deltagarna bedömde insatsen 
och effekterna för kommunens arbete med kvalitets och värdefrågor i skolan.  

Dokumentation  
Karlsson, O. & Andersson, E. (2000). Kvalitetsarbete i skolan. Rapport från semi-
narieserie kring skolans mål, styrning, utvärdering och värdefrågor. Eskilstuna 
och Stockholm: Mälardalens högskola, Sörmlands och Västmanlands kommunför-
bund och Skolverket. 

Nyckelord   

Läge 001231 Projektet är avslutat. 
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09. Kunskapsöversikt av kvalitetsarbete i högre utbildning  
Projektledare Ove Karlsson, ISB 
Medverkande Hannu Kuivanen.  
Finansiering Högskoleverket 
Projektperiod 1999-2000.  

Sammandrag 
För att belysa olika system för utvärdering av kvalitet i högre utbildning ur ett 
internationellt perspektiv gav Högskoleverket i uppdrag till Mälardalens högskola 
att göra en kunskapsöversikt. Uppdraget gavs med anledning av Regeringens beslut 
om utökat uppdrag för kvalitetsuppföljning och utvärdering av högre utbildning. 
Undersökningen genomfördes 2000 och finns redovisad i en slutrapport 2000/2001.  

Dokumentation 
Karlsson, O. & Kuivanen, H. (2000). Att utvärdera kvalitet i högre utbildning. 
Internationella jämförelser av system för kvalitetsgranskning. Stockholm: Hög-
skoleverket, Rapport 2000:15AR. 

Nyckelord   

Läge 001231 Projektet är avslutat. 
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10. Utvärdering av socialt utvecklingsarbete i Leningrads län  
Projektledare Ove Karlsson, CVF.  

Medverkande Maria Hopstadius, CVF.  

Finansiering Sida och Sörmlands Kommunförbund 

Projektperiod 1999-2001.  

Sammandrag  
Mälardalens högskola har svarat för en utbildning för 160 socialarbetare från 
Leningrads län på uppdrag av Sida och Kommunförbundet i Sörmlands län. Syftet 
med utbildningen är att bidra till utvecklingen av insatser i de ryska kommunerna. 
Syftet med utvärderingen är att granska implementeringen av kunskaper och 
erfarenheter från utbildningen. Genomförandet sker genom fallstudier i fyra 
kommuner. En första omgången studier har genomförts i kommunerna. Rapporten 
har översatts till ryska och skickats till samtliga 29 kommuner i Leningrads län 
med en enkät för att samla synpunkter. I kommunerna har diskussionsgrupper 
bildats på central ledningsnivå, lokal projektledningsnivå, samt personalnivå. 
Resultatet från arbetsgrupperna sammanställs under våren 2001 och ligger till 
grund för en fördjupad studie i de fyra fallkommunerna våren 2001. Slutrapport 
från utvärderingen redovisas vid en konferens i Leningrads län i september 2001 
där samtliga deltagare från utbildningarna deltar.  

Dokumentation 

Karlsson, O. & Hopstadius, M. (2000). Gränsöverskridande lärande. Utvärdering 
av utbildning för socialarbetare i Leningrads län. Eskilstuna och Stockholm: 
Mälardalens Högskola, CVF-Centrum för Välfärdsforskning. (Rapporten finns 
översatt till ryska).  

Nyckelord   

Läge 001231 Arbete pågår.  
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11. Utvärdering av utvecklingsarbete i flera bostadsområden  
Projektledare Ove Karlsson, CVF. 

Medverkande Margareta Andersson, CVF och Elisabeth Andersson, CVF.  

Finansiering Eskilstuna kommun  

Projektperiod  2000-2002  

Sammandrag 
Eskilstuna kommun genomför ett projekt för att utveckla insatser för arbetslösa, 
långtidssjukskrivna samt andra grupper med svårigheter att få inträde på arbets-
marknaden. Projektet sker med stöd av statliga utvecklingsmedel och pågår under 
perioden 1999-2005. Utvärderingsstudien sker under 2001-2002. Syftet är att 
bedöma kommunens insatser efter halva projekttiden som kan ge underlag till att 
utveckla projektets verksamheter. Utvärderingsstudien har startat under 1999/2000 
och resultatet presenteras våren 2002.  

Dokumentation 

Undertecknad offert (februari 2000).  

Nyckelord   

Läge 001231 Arbete pågår.   
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12. 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 (E-tuna) studerar, skede 1, bl.a. hur samordning mellan aktörer från for-
mella och informella system ändras och hur äldre utvecklar strategier för välfärd.  

”Framtidsverkstad” har använts som metod för att initiera förändringsarbete 
mellan aktörer i formell och informell sektor kring områdes- och bostadsanknuten 
omsorg. I skede 2 (Jönköping) vidgas syftet till kompetensutveckling för arbetsled-
ande personal i äldreomsorg, så att de ser individen i hennes sociala sammanhang. 
Under 1998 har projektet utvecklats som EU-projekt inom ADAPT-området med 
fokus på kompetensutveckling. I nätverket ingår två italienska och två tyska 
parters. Man har träffats i E-tuna 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. 
Åhnby, U. (2000): Äldres välfärd och omsorg i det lokala sammanhanget. En om-
rådesbeskrivning. Jönköping: Institutionen för beteendevetenskap och socialt 
arbete, Hälsohögskolan i Jönköping.  
Karp, H. (2000): Individen och det sociala sammanhanget. En studie om struktur 
och individ i ett livshistoriskt perspektiv kring personer med social hemtjänst i två 
lokala områden. Institutionen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohög-
skolan i Jönköping. (Under tryck). 

Nyckelord Äldreomsorg, samordning formell och informell omsorg, kompe-
tensutveckling, kommunikativt och socialpedagogiskt arbetssätt. 

Läge 001231 Arbetet pågår.  
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13. 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 001231 Arbete pågår. 
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14. Äldreomsorg och välfärdsforskning i Japan och Sverige 
Projektledare Håkan Karp, CVF 

Medverkande Roland Svensson, CVF, Sven-Erik Ålund, vuxenförv., Eskilstuna, 
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 
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. Eskilstu-
na: Centrum för Välfärdsforskning.  

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

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

Läge 001231 Arbete pågår. (Projekt nr 15 är en fortsättning på detta projekt). 
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15. Äldre och det lokala välfärdssamhället 
Lokalsamhälle och välfärdsstat: Tvärvetenskapligt projekt. Sverige – Japan. 

Förberedelsefas: Möten med forskargrupp i respektive land pågår sedan våren 
1999. Under hösten 2000 besökte två grupper från Mälardalens 
högskola Rikkyo University i Tokyo. 

Medverkande Håkan Karp, Göran Sidebäck och Roland Svensson, CVF/ISB, 
fil. dr. Christer Ericsson, IHa, fil. dr. Ingegerd Fagerberg, IVv, 
fil. dr. Ulf Magnusson, fil. dr. Björn Horgby, Dalarnas Högskola 
fil. dr. Els-Marie Anbäcken, Linköpings Universitet.. 

Finansiering Kasakava Foundation, Stockholm.  

Projektperiod Våren 1999 –  

Sammandrag  
Rikkyo University, Tokyo har sökt samarbete med CVF/ISB/MdH kring två sam-
manhängande projektidéer. Det ena projektet Lokal industri och lokalt samhälle 
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, snara-
re ett utbyte av information och kunskap mellan forskare som arbetar kring liknan-
de 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 Sverige. Insatserna under våren och hösten i 
Sverige är finansierade.  

Dokumentation 
Anbäcken, E-M & Karp, H. (2000): Older people and the local society in Japan 
and Sweden. Introduction and outline of a comparative study. Instituionen för sam-
hälls- och beteendevetenskap och Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens hög-
skola. (Stencil, arbetsrapport).  

Läge 001231 Uppföljning av besök i Japan under hösten 2000 och planering av 
fortsättning sker under våren 2001.  
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16. Resultatinriktat arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete 
Projektledare: Docent Tor Larsson, stiftelsen SAMU och Arbetslivsinstitutet, 

och Maija Johansson, Regionala Arbetsmiljö- och Rehabilite-
ringsgruppen (RAR) i Södermanland. 

Medverkande: Professor Staffan Marklund, Arbetslivsinstitutet, doktor i medi-
cinsk vetenskap Annika Härenstam, Arbetslivsinstitutet, samt fil. 
dr. Göran Sidebäck och fil. lic. Lars Sundbom, CVF (Datakällan).   

Finansiering: Interna medel från RAR, Arbetslivsinstitutet och SAMU, samt ett 
planeringsanslag från RAR.  

Projektperiod: 2001 (planeringsår), därefter ca fem år.  

Sammandrag 
Diskussioner mellan Centrum för välfärdsforskning (CVF) och Regionala arbets-
miljö- & rehabiliteringsgruppen (RAR) om ett långsiktigt forsknings och utveck-
lingssamarbete har pågått sedan hösten 1999. De centrala diskussionerna har 
medfört att detta projekt på arbetsmiljöområdet har vuxit fram. Genom att CVF på 
ett tidigt skede (augusti 2000) kontaktade Tor Larsson på SAMU har ett nätverk 
med forskare och praktiker från CVF, SAMU, RAR, Arbetslivsinstitutet, Arbets-
miljöinspektionen och ISB utvecklats, som kan bidra med stöd för projektet.  

Projektet har under 2000/2001 främst diskuterats inom en mindre grupp med 
bl.a. Tor Larsson och Maija Johansson. Larsson har redovisat en projektskiss för 
arbetsmiljöområdet för RARs ledning som ställt sig positiv. Även Arbetslivsinsti-
tutet intresserades tidigt, via Tor Larsson, för projektet. Ett förslag till 
projektbeskrivning håller på att arbetas fram (april 2001) av docent Tor Larsson, 
Maija Johansson och tillsynsdirektör Dan Holmquist, Arbetsmiljöinspektionen.  

Projektet grundas på ett utvecklingsarbete för att tillskapa rutiner för ett 
systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. I projektet ingår intresserade 
kommuner, statliga myndigheter och landstinget i Södermanland. Projektet drivs 
med forskarstöd från stiftelsen SAMU, Arbetslivsinstitutet och CVF (Datakällan). 

CVF (Datakällan) kan bidra med olika former av statistiskt analysstöd. C- och 
D-studenter kan sannolikt med stöd av handledare från sina respektive ämnen (t.ex. 
sociologi, pedagogik, psykologi) vid Mälardalens högskola medverka genom att 
t.ex. utföra intervjuer och skriva uppsatser. I utbyte får de undervisning, handled-
ning och föreläsningar och kommer in i en aktiv forskningsmiljö.  

Dokumentation 
Larsson, Tor, ”Resultatinriktat Arbetsmiljöarbete i Regional samverkan”, Revide-
rad projektskiss, 4 september 2000, stencil.  

Läge 001231 Planering pågår.  
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17. 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, slutrapport i maj 2000.  

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 MacDonald, S. (1999): Youth housing and exclusion 
in Sweden. Final report. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. (Samtliga 
rapporter finns samlade i CVF. Skriftserie B, nr 19, Maj. 2000). 

Nyckelord Ungdomars boende, marginalisering, social exklusion 

Läge 001231 Projektet avslutades juli 1999. (Slutskrift i maj 2000).  
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18. Välfärd i regionen 
Projektledare Göran Sidebäck, CVF.  

Medverkande Lars Sundbom och Hans Ekholm.  

Finansiering Interna medel från MdH  

Projektperiod (Sven E. Hort: 1997 – januari 1999), Sidebäck: februari 1999 –  

Sammandrag 
Projektprogrammet Välfärd i regionen ska, som specialiserat projekt,18 utveckla 
regionala välfärdsindikatorer för att dels beskriva den regionala förändringen i ett 
historiskt perspektiv och dels jämföra regionens läge och utveckling på olika indi-
katorer med förändringen i övriga delar av landet. Vissa inom-regionala jämförel-
ser planeras. Dataunderlaget utgörs av SCB-statistik (Louise- och ULF-data), som 
successivt kompletteras med andra datamaterial.  

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 – 1999). 
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). 

Sidebäck, G. (2000): ”Välfärd i regionen – Sörmland och Västmanland i ett jämför-
ande perspektiv. En idéskiss till ett forskningsprogram (3 projekt) januari år 2000”. 
Ansökan om medel från Svenska Kommunförbundets FoU-råd. (Stencil, januari 
2000). 

Sidebäck, G. (2000): ”En regional välfärdsdatabas för Mälardalen vid CVF. Om 
behov, resurser, uppbyggnad, möjligheter och finansiering.” (Stencil, januari 2000) 

                                                 
18 I denna skrift omtalas projektet Välfärd i regionen även som ett paraplyprojekt, som då om-

fattar en rad andra projekt inom välfärdsområdet. För en exemplifiering se de båda ansökning-
arna av Hort respektive Sidebäck, som anges i dokumentationen ovan.  
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Sidebäck, G. Sundbom, L.: ”Välfärd och socialt kapital – en jämförande studie av 
de 20 kommunerna i Södermanlands och Västmanlands län.” (Ansökan till Forsk-
ningsrådsnämnden om medel, dels som projektskiss (i maj 2000), dels som full an-
sökan (i oktober 2000).  

Sidebäck, G. Sundbom, L. och Vikenmark S. (2000): Arbetslöshet och sysselsätt-
ning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och Sverige baserad 
på registerdata. Eskilstuna: CVF. Skriftserie A, nr. 5. December 2000. 

Sundbom, L. (2000): Arbetslöshet och utbildning bland personer med utländsk 
härkomst i Mälardalen. Några nedslag i Datakällan, CVF´s regionala databas med 
välfärdsstatistik. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Stencil. Okt. 2000.  

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 001231 Arbete pågår. 
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19. Datakällan  
Projektledare Göran Sidebäck och Lars Sundbom.  

Medverkande  

Finansiering Interna och externa medel  

Projektperiod 2000-02-01 –  

Sammandrag 
Datakällan är ett projekt vid CVF, som utgör ett viktigt stöd för projektprogrammet 
Välfärd i regionen. Syftet med Datakällan är att bygga upp en lättillgänglig sam-
manhållen dataresurs om regionens befolkning inom området välfärd-levnadsnivå. 
Databasen skall betjäna forskning och utbildning vid högskolan, men också för 
olika avnämare i regionen, som kommuner, länsstyrelser, landsting, försäkrings-
kassa etc. Datakällan ska ge underlag för sociala analyser, som kan öka kunskapen 
om välfärdsläget. Se ”Datakällan – en välfärdsstatistisk databas” (sid. 15 ff).  

Datakällan kommer primärt att ha individen som objekt, dvs. innehålla data på 
individnivå, men även omfatta data där organisationer, företag, kommuner utgör 
objekt. Idag är det främst två SCB-material som är aktuella; den longitudinella indi-
viddatabasen LOUISE, samt den databas som omfattar en serie med undersökningar 
om den svenska befolkningens levnadsförhållanden och som kallas ULF. En kort 
presentation av dessa databaser från SCB och hur de kan användas i utbildning, 
forskning och regional samverkan finns i början av denna skrift (sid. 15 ff).  

Utöver arbetet med Datakällan planeras en kursverksamhet kring kvantitativa 
metoder med utredningssociologisk inriktning. Dessa kurser riktar sig i första hand 
till regionala tjänstemän och praktiker i behov av kompetensutveckling och forskar-
stöd. Den utredningssociologiska inriktningen kommer även att utvecklas som ett 
studiealternativ för regionens studenter.  

Dokumentation  
Variabeldokumentation, postbeskrivningar, programkod (Microsoft Access, Visual 
Basic) och SPSS-syntax finns som internt arbetsmaterial. Databasen omfattar i 
dagsläget tre årgångar (1995-1997) av LOUISE. Under våren 2001 kommer inköp att 
göras så att databasen innehåller LOUISE-årgångarna 1990-1998, liksom ULF-
årgångar från 1975-1999. 

Sidebäck, G.: ”Utkast till samarbetsmodell mellan RAR och CVF”. Stencil oktober 
2000. (I stencilen diskuteras kort både samarbete kring vissa projekt och olika 
former kompetensutveckling genom kurser, handledning, cirklar mm).  

Nyckelord Databas, datakällan, individdatabas, longitudinell databas, LOUISE, 
ULF, LUCAS, RTB, Händel.  

Läge 001231 Arbete pågår. 
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20. Nyckeln till biblioteket – en utvärdering av projektet IT & 
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek 
Projektledare Göran Sidebäck från feb. 1999 och Sven E. Hort tidigare, CVF 

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

Finansiering Eskilstuna stads- och länsbibliotek  

Projektperiod Augusti 1998 – december 1999/augusti 2000. 

Sammandrag 
Dagens samhälle innebär att individer måste kunna tillgodogöra sig mängder av 
information. Personer med olika läs- och skrivhandikapp kan ha svårt att göra detta 
och kan därigenom få svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Projektet IT & 
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek avser att höja kompetensen hos 
personer med arbetshandikapp och att göra biblioteket tillgängligt för gruppen. Ge-
nom tekniska hjälpmedel får deltagarna tillgång till 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.  

Blomberg, H. (2000): Nyckeln till biblioteket – en utvärdering av projektet IT & 
Handikapp vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. Eskilstuna: Centrum för Väl-
färdsforskning. Skriftserie B, nr 15. (En reviderad version finns som pdf-fil). 

Nyckelord Folkbibliotek, informationsteknik, handikapp 

Läge 001231 Projektet avslutat. 
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21. PlusAma – projektet 
Projektledare Göran Sidebäck, CVF 

Medverkande Elisabeth Unell, CVF 

Finansiering Eskilstuna kommun  

Projektperiod April 1999 – maj 2000/november 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. 

Dokumentation 
Unell, E. och Sidebäck, G. (2000): Myndighetssamverkan i praktiken. En utvärde-
ring av Plus-AMA i Eskilstuna. Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning. Skrift-
serie B, nr 22, 2000. 

Nyckelord Myndighetssamverkan, arbetsmarknad. 

Läge 001231 Arbetet avslutat november 2000.  
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22. Utvärdering av det socialpedagogiska projektet Astor 
Projektledare Göran Sidebäck, CVF. 

Medverkande Mats Vuorinen, CVF. 

Finansiering Eskilstuna kommun  

Projektperiod November 2000 – mars 2001 (del 1) och september/oktober 2001 
(del 2).  

Sammandrag 
Våren 2000 startades ett projekt Astor i Eskilstuna kommun. Projektet är ett 
socialpedagogiskt arbete riktat mot yngre män utan fast förankring på arbetsmark-
naden. Syftet är att ”ge unga vilsna män en chans att gå vidare i livet”. CVF har 
sedan hösten 2000 följt verksamheten och en processinriktad och formativ utvärde-
ring är under genomförande.  

Utvärderingen syftar till att belysa kvaliteter i projektets genomförande. Verk-
samheten skall dokumenterats genom deltagande observation och intervjuer. Uti-
från bilden som växt fram skall mer preciserade frågor om vilka delar av 
verksamheten som är speciellt betydelsefulla riktas till projektets deltagare. Resul-
tatet skall därefter ställas i relation till annan forskning.  

I en andra del av utvärderingen planeras att, om deltagarna själva går med på 
detta, genom intervjuer ge en bild av deltagarnas livssituation. Denna del berör 
socialt utanförskap och avser skapa bättre förståelse för de socialpedagogiska förut-
sättningarna – eller med andra ord målgruppens behov. 

Nyckelord Social utsatthet, socialpedagogik, ungdom, identitet.  

Läge 001231 Arbete pågår. 
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Medarbetare  

Förteckningen gäller medarbetare som är eller har varit anställda av CVF under år 
2000. Graden av tjänstgöring kan variera mellan forskning organiserad av CVF och 
undervisning vid Mälardalens Högskola. För medarbetare som slutat anges första 
anställningsmånad och år samt slutmånad och år. Förteckningarna är uppställda i 
bokstavsordning. 

Aparicio, Ciro 
Fil.kand. 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 – slutat augusti 2000. 
Universitetslektor ISB, MdH.  
Tel: 016-15 36 12, e-post: christina.axelsson@mdh.se. 

Bihagen, Erik 
Fil. dr., sociologi, Umeå Univ. Inriktn.: Klass, kultur och jämlikhet.  
Anställd forskare januari 1999. 
Universitetslektor 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. 

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.  
Professor, sociologi. Inriktning: Arbetsorganisation och offentlig sektor.  
Anställd forskare juli 1997. Anställd vid Arbetslivsinstitutet hösten 2000. 
Universitetslektor ISB, MdH (tjänstledig). 
Tel: 08-730 97 59, 073-650 43 13, e-post: rolf.gustafsson@niwl.se 

Holtter, Irja 
Fil. kand., sociologi. Inriktning: Integration och segregation.  
Anställd forskningsassistent juni 1998. Doktorand i sociologi, vid Örebro 
universitet.  
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 

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, prefekt sedan 1 april 2001, 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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Larsson, Tor 
Docent, sociologi. Inriktning: Arbetsmiljö, organisations- och kultursociologi.  
Externt forskarstöd för CVF sedan augusti 2000. 
Forskningsledarare stiftelsen SAMU, forskare vid Arbetslivsinstitutet.  
Tel: 08-730 90 65, e-post: tor.larsson@niwl.se,  
Tel: 018-12 66 86, e-post: tor.larsson@samu.se.  

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 
Professor, sociologi. Inriktning: Medicinsk sociologi, arbetsorganisation.  
Anställd forskare 1994. 
Universitetslektor, 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. Slutat augusti 2000 (pension).  
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. 
Tel: 016-15 34 55, e-post: mats.vuorinen@mdh.se  
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Samrådsgruppen  

Samrådsgruppen (även benämnd samverkansgruppen) består av representanter för 
de fem finansiärerna och föreståndaren. De 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. En utförligare beskrivning av vilka som har funnits med i gruppen genom 
åren och vad man avhandlat på sina möten finns i föregående verksamhetsberättel-
se.  

Följande personer ingår i gruppen (bokstavsordning): 

Johnson, Gunnar, 1999 – .  
Näringslivsdirektör, Eskilstuna Kommun. 

Kristiansson, Gunnel, ordförande 1999 – . 
Vice rektor med ansvar för samverkan (den tredje uppgiften), MdH.  

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

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

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

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

Vuorinen, Mats 
Fil. kand., sekreterare.  
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Skrifter och andra trycksaker  

Rapporterna vid CVF publiceras, dels i en av de tre skriftserierna (A–C) och 
parallellt på nätet som nedladdningsbara s.k. pdf-filer, och dels i form av särtryck 
efter en publicering i tidskrifter eller böcker på annat håll. I anslutning till varje 
projekt kan även skrifter som publicerats på annat håll, liksom olika typer av sten-
ciler finnas med. Ytterligare skriftligt material kan finnas på respektive persons 
hemsida eller under ämnesredovisningen i pedagogik, psykologi eller sociologi. 

CVF har en redaktionskommitté som granskar skrifterna innan de går till tryck. 
Redaktionskommittén består sedan 1999 av fil. dr. Tola Jonsson, fil. dr. Ove Karls-
son och fil. dr Göran Sidebäck.  

 

Svenska särtryck, gröna serien 

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.  

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. 
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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. 

 

Reprints in English, yellow series 

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. 
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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. 

Nr 11 Börjesson, Mats. ”A NEWSPAPER CAMPAIGN TELLS. The Launch of 
Neuro-Psychiatric Diagnoses in the Swedish Daily Press 1997–1999.”, 
Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 1, no. 2, pages 3-25, 
1999. 
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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.  

Nr 4, 2000 Ekermo, Mats. Lika men ändå Olika. En empirisk utforskande studie 
av FoU-enheter inom socialt arbete. December 2000. Denna rapport 
finns utgiven i Socialstyrelsens skriftserie, SoS-rapport 2000:10. 
(Enbart som pdf-fil).  

Nr 5, 2000 Sidebäck, Göran, Sundbom, Lars och Vikenmark Stefan. Arbets-
löshet och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i 
Mälardalen och Sverige baserad på registerdata. December 2000. 
(Även som pdf-fil.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 17, 1999 Hoffstedt, Anna. Jämställdhet i ett regionalt perspektiv. En studie 
om kvinnors villkor i glesbygd/landsbygd och storstad/tätort. D-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. (Även som pdf-fil.) 

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

Nr 20, 2000 Axelsson, Christina och Ungmark, Inger. Särskilda insatser för 
kvinnor. En studie av lokala resurscentramodeller och 
metodutveckling. Rapport 1 och 2. Augusti 2000. (Även som pdf-
fil.) 
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Nr 21, 2000 Jonsson, Tola, Sidebäck, Göran och Ekholm, Hans. Öppet intag - En 
väg till drogfrihet ? Rapport 2, En jämförelse av klienter inom 
Öppet intag och andra behandlingsformer. November 2000. (Även 
som pdf-fil.) 

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

 

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. 
(Även som pdf-fil.) 

Nr 8, 2001 Sidebäck, Göran och Vuorinen, Mats (red.). CVF år 2000, regional 
samverkan. Framtidsplaner. Konferensrapport – Välfärdsdagen. 
Verksamhet. April 2001. (Även som pdf-fil.)  
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Informationsbladet CVF-Nytt 
Sedan 1999 utges CVF-Nytt. Den ska på ett populärt sätt ska sprida information om 
CVF och dess verksamhet. Den trycks i en upplaga på ca 700 – 800 exemplar.  

CVF-Nytt, Nr 1, maj 1999. Temat är regional verksamhet, utvärdering och regional 
välfärdsforskning. I nio notiser redovisas projekt inom det aktuella temat.  

CVF-Nytt, Nr 2, september 1999. Temat är CVFs kontakter med regionen och med 
Japan. Kontakterna med regionen sker via Samrådsgruppen, Regionala 
Välfärdsrådet, Etiskt Forum (Eskilstuna) och Forskningscirkeln (Väste-
rås). 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.  

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.  

CVF-Nytt, Nr 5, juni 2000. Verksamhetsrapporten ”CVF vid millennieskiftet – 
Historik, Verksamhet 1997-1999, Framtidsplaner” tas upp. Två konferen-
ser omnämns, Välfärdsdagen och en EU-konferens om ungdomsforskning 
och ungdomspolitik. Forskningsprojekten Den individualiserade ojämlik-
heten och Marginalisering och socialt kapital presenteras.  

CVF-Nytt, Nr 6, augusti 2000. Temat är konferensen Välfärdsdagen och hög-
skolans tredje uppgift. Framväxten av FoU-miljöer relateras till samhällets 
och arbetslivets omvandling och samverkan mellan högskolan och regio-
nen betonas. Tre professorer vid ISB presenterar även sin forskning. 

CVF-Nytt, Nr 7, december 2000. Socialstyrelsens Nationellt förslag till kunskaps-
utveckling inom socialtjänsten diskuteras. Hur kan kunskap och 
erfarenheter inom socialt arbete bättre tas till vara? FoU-verksamhet rela-
terad till kommunal äldreomsorg presenteras. Notis om att CVF fått medel 
från SFR till forskningsprojektet Den individualiserade ojämlikheten. 

CVF-Nytt, Nr 8, mars 2001. Temat är den socialstatistiska databas, Datakällan, 
som håller på att byggas upp vid CVF. Dess roll för utbildning, forskning 
och regional samverkan diskuteras. En rapport baserad på uppgifter i 
Datakällan presenteras. En kort utvärdering av Välfärdsdagen redovisas. 

 

Rapporter och annan information i pdf-format kan hämtas från CVF:s hemsida: 
http://www.mdh.se/isb/cvf/  
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Projekt, medarbetare och skrifter 

 

Bilaga:  
Kommunerna i Södermanland och Västmanland 
 

För att ge läsarna en bild av regionen, så ges nedan en kort redovisning av samtliga 
20 kommuner i regionen; deras namn och befolkningsstorlek, samt andel av res-
pektive läns befolkning. Många kommuner är mycket små. Två kommuner 
dominerar regionen – Eskilstuna respektive Västerås.  
 
 
 
 
 
 
 

Söderm

Eskilstun

Flen 

Gnesta 

Katrineh

Nyköpin

Oxelösu

Strängnä

Trosa 

Vingåke

 

 

 

Tabell:  

 
 
 
 

 Kommunerna i Södermanland och Västmanland. Antal invånare den
1 januari 1999. Procentuell fördelning inom respektive län.  
(Källa: Statistisk årsbok 2000.) 
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anland Antal invånare Procent 

a 88 027 34% 

16 906 7% 

9 653 4% 

olm 32 724 13% 

g 49 000 19% 

nd 11 188 4% 

s 29 161 11% 

10 068 4% 

r 9 542 4% 

 256 269 100% 

 
Västmanland Antal invånare Procent 

Arboga 14 070 5% 

Fagersta 12 773 5% 

Hallstahammar 15 407 6% 

Heby 13 672 5% 

Kungsör 8 178 3% 

Köping 25 219 10% 

Norberg 6 182 2% 

Sala 21 748 8% 

Skinnskatteberg 4 953 2% 

Surahammar 10 679 4% 

Västerås 124 780 48% 

 257 661 100% 

 
 



 

 

Sagt under Välfärdsdagen 

”Vi som arbetar med forskning på högskolor och universitet är ofta historiskt och 
analytiskt intresserade. Vi blickar tillbaka på sådant som redan har inträffat och för-
söker fundera ut varför det blev som det blev. Människor verksamma på andra håll 
är ofta mer nutids- och framtidsorienterade. Uppgiften är ofta att handla här och nu 
och att planera för den närmaste framtiden. Där skulle vi kanske behöva lära av 
varandra, mer tid för eftertanke och tillbakablick på fältet och mer diskussion om 
utveckling och framtid på högskolan!” (Gunnar Sundgren, professor i pedagogik) 

”Vi vill bidra till att skapa en samverkan som är intensiv och som bidrar till regio-
nal förnyelse och tillväxt.” (Gunnel Kristiansson, vice rektor) 

”Jag tror inte att samverkan går att organisera fram. Det är något annat som vi 
måste komma åt. En väg att gå är via det överinstitutionella samtalet, genom 
dialogen och de nätverk som vi kan skapa.” (Johan Wennhall, skoldirektör) 

”Databasen LOUISE som CVF, liksom bl.a. Socialstyrelsen, använder i sin forsk-
ning leder naturligt över till frågan om vilka statistiska underlag som vi skulle 
kunna ha nytta av i forskning, uppföljning och utvärdering. Utvecklingen av 
individbaserad nationell statistik är en mycket viktig fråga. Vi önskar få till stånd 
en sådan statistik inom flera av socialtjänstens områden.” (Lars Pettersson, över-
direktör, Socialstyrelsen)  

”Välfärden befinner sig i förändring och där finns naturligtvis ett stort och 
angeläget forskningsområde för högskolan att ta itu med, och jag hoppas att vi 
sociologer skall kunna bidra till att kasta ljus över effekterna av de här föränd-
ringarna och även belysa de möjligheter som finns.” (Lars Udéhn, professor 
i sociologi) 

”Alla goda empiriker vet att fakta sparkar. Datakällan ska sparka, ska visa verk-
lighetens revor och hål, vad som behöver lappas, lagas eller bytas ut.” (Göran 
Sidebäck, föreståndare, CVF) 
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