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FÖRORD 

Att som utvärderare vara delaktiga i arbete med att utveckla socialtjänsten i 
Leningrads län har varit en mycket intressant och stimulerande uppgift. Under 
utvärderingens genomförande har jag och min kollega Maria Hopstadius fått 
möjligheten att träffa och bekanta oss med många engagerade personer i 
socialtjänsten med olika kunskaper, erfarenheter och kompetensområden.  

Jag vill tacka samtliga deltagare i vår utvärdering: Zinaida N. Bystrova, 
chef för Arbets- och socialskyddskommitté i Leningrads län, kursdeltagarna 
från de olika utbildningskurserna, våra respondenter i de besökta verksamhe-
terna, vår tolk m. fl. Alla Ni har visat ett stort engagemang och era insatser har 
varit betydelsefulla för utvärderingen. 

Eskilstuna september 2001 

Docent Ove Karlsson 
Ansvarig utvärderare 
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SAMMANFATTNING 

Projektet ”Socialt projekt i Leningrads län” har pågått under perioden 1998-
2001 och målet har varit att underlätta och påskynda utvecklingen av social-
tjänsten i Ryssland. Projektet har finansierats med medel från Sida. Kommun-
förbundet i Sörmland har varit samordnare och ansvarig uppdragstagare. 
Projektet har genomförts av Centrum för välfärdsforskning vid Mälardalens 
högskola med Mats Forsberg som projektledare. Insatsen har bestått av ett 
utbildningsprogram för ryska socialarbetare i åtta grupper med totalt 160 
deltagare från samtliga kommuner i Leningrads län. Utbildningen var organi-
serat olika steg med en förberedande kurs i St. Petersburg och två veckors 
utbildning i Sverige.  

Projektet har utvärderats under hela genomförandet och syftet har varit 
att bidra till en lärande process och att kritiskt granska utbildningsprogram-
mets genomförande och resultat. Utvärderingen har undersökt hur utbild-
ningen genomfördes och hur deltagarna omsätter kunskaper och erfarenheter 
från programmet i sina projekt. Följande frågor har ställts: Vilka förutsättning-
ar finns för utbildningsprogrammet i Leningrads län socialtjänst och hos del-
tagarna i utbildningen? Har utbildningsprogrammet givit något lärande och 
några kunskaper till deltagarna? Har deltagarna lyckats att sprida sina kun-
skaper inom den egna organisationen? Hur används dessa kunskaper för att 
utveckla och förändra organisationen? Dessutom frågan ställs om utvärdering-
en har bidragit till lärande i projektet. 

Resultatet av utvärderingen visar att det finns en stor skillnad mellan vad 
deltagarna vill göra och vad man har för resurser att uppnå sina mål. På sikt 
kan detta bli ett stort problem eftersom motivationen och entusiasmen hos 
deltagarna att sprida kunskaper som kan bidra till utveckling hotar att brytas 
ned om man inte får möjlighet att praktisera det man har lärt sig. Risken är att 
nyttan med utbildningsinsatsen minskar, vilket bör uppmärksammas av 
ledningen inför prioriteringar av resurser till stöd för fortsatt utvecklingsarbete.  

Enligt utvärderingen har utbildningen bidragit till kompetensutveckling 
främst på individnivån. Tyngdpunkten ligger på deltagarnas personliga och 
yrkestekniska kompetensutveckling. Några deltagare har också gått vidare och 
beskriver hur man har omprövat mer grundläggande synsätt både personligen 
och inom arbetsplatsen. Spridning av kunskaper har i första skett genom 
ledningspersonalen inom socialtjänsten som har informerat sina underställda. 
Det finns också exempel på att man har bildat nätverk som sprider informa-
tion. I dessa nätverk är det dock främst representanter för ledningen som 
dominerar. Användning av kunskaper har mest varit av ett instrumentellt slag 
med genomförande av praktiska förändringar i vardagsarbetet. Det finns 
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några exempel på en mer kollektiv användning på institutionsnivå och även på 
strategisk användning av kunskaper i form av utarbetande av ett handlings-
program mot narkotika. Utvärderingen har också bidragit till lärande genom 
att peka på vilka styrkor och svagheter som kan finnas i utbildningsprogram-
met och hur resultatet har använts. På så sätt har utvärderingen stimulerat till 
reflektion och självkritik hos deltagarna och de ansvariga för utbildningspro-
grammet. 

Inför en fortsatt utbildning är det viktigt att diskutera vad som ska ingå i 
programmet. Det är också viktigt att pröva alternativa pedagogiska former 
som kan stimulera till mer aktivt deltagande i diskussioner och seminarier för 
att öka deltagarnas delaktighet och möjlighet att påverka innehållet. Inte minst 
bör man ge den praktiskt verksamma personalen ökade möjligheter att med-
verka i spridningen av kunskaper.  

Utvärderingen visar att det finns stora behov av reformering av statliga 
regelsystem. Kommunerna har ett stort problem genom uteblivna eller ned-
dragna statsbidrag till socialtjänsten. De statliga institutionerna i länet har inte 
fått fullt statsbidrag och konsekvenserna är neddragningar som försämrar för 
redan missgynnade grupper. När inte staten fullgör sina ekonomiska åtagan-
den så blir det kommunerna som får stå för kostnaderna. Ett problem i sam-
manhanget är att de nuvarande statliga reglerna är krångliga och stelbenta och 
motverkar reformer. Det behövs en effektivisering och modernisering av 
regelsystemen vilket kräver en grundläggande förändring av tänkandet inom 
den byråkratiska apparaten. 

Utvärderingen visar att det finns stora behovet av förändring och utveck-
ling av socialtjänsten i Leningrads län. I det sammanhanget bör betydelsen av 
ett ökat samarbete med väst betonas. Det är också viktigt att framhålla exempel 
på en begynnande demokratisering och reformering av de gamla strukturerna. 
Det finns exempel på kommuner som utvecklar ett med demokratiskt ledar-
skap för ökad samverkan mellan olika verksamheter i kommunen. Genom 
samarbete med olika verksamhetsföreträdare och intressegrupper har man satt 
igång ett förändringsarbete som inte styrs från centralt håll och som prioriterar 
utveckling som en lärande process för alla parter. Det finns med andra ord 
tecken på att den avskildhet och brist på förändringsvilja som har präglat det 
ryska samhället under kommunismen kan brytas.  



Lärande utvärdering Ove Karlsson, Mdh 

 

1 INLEDNING  

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av Socialt projekt i 
Leningrads län. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan socialtjäns-
ten i Sörmlands län och Leningrads län med ekonomiskt stöd från Sida. Det 
övergripande målet med projektet har varit att underlätta och påskynda ut-
vecklingen av socialtjänsten i Ryssland. Genomförandet har pågått under 
perioden 1998–2001. Konkret har projektet inneburit att totalt 160 socialarbeta-
re från Leningrads län har givits möjligheten att delta i ett utbildningsprogram 
i Sverige. Utbildningen har utgjort ett stöd för lokala projekt inom socialtjäns-
ten i Leningrads län. Utvärderingens uppgift är att granska utbildningspro-
grammet och hur deltagarna omsätter kunskaper och erfarenheter i sina pro-
jekt på hemmaplan.  

1.1 Bakgrund 

Sedan början av 1990-talet har det ryska samhället genomgått genomgripande 
politiska och sociala förändringar. Problemen på det sociala området har blivit 
alltmer synliga och behoven av insatser är akuta. Myndigheterna har ställts 
inför stora svårigheter med ökade krav på sociala insatser för individer och 
grupper som lever under svåra förhållanden. Alkohol- och narkotikamissbru-
ket har ökat och de ekonomiska och sociala påfrestningarna slår hårt mot 
familjerna, särskilt mot barnen. Det finns ett stort behov av att bygga ut äldre-
omsorgen och insatser för handikappade.  

Under sovjettiden löstes sociala problem för det mesta inom ramen för 
kommunistpartiet och fackföreningarna. Efter perestrojkan 1985 påbörjades en 
omorganisering av samhällets socialtjänst. Det medförde bland annat att parti-
ets och fackföreningarnas inflytande minskade. Sociala problem på individnivå 
och i familjen blev allt mer synliga. Denna process resulterade i ett politiskt 
beslut 1992 om en omorganisering av socialtjänsten med ett nytt departement 
som skulle ta över frågor rörande socialt stöd och hjälp för medborgarna.  

På länsnivå styrs socialtjänsten av Arbets- och skyddskommittén som har 
en kontroll- och lagreglerande funktion genom förvekligande av den statliga 
socialpolitiken. Man utövar tillsyn över statliga institutioner i länet och arbetar 
med frågor som rör innehåll och metodutveckling av socialtjänsten tillsam-
mans med lokala styrelseorgan. Det ingår också i kommitténs ansvar att delta i 
utformningen av den statliga politiken inom stadsbyggnad och samhällsplane-
ring för att bland annat trygga en social infrastruktur för de olika grupper som 
behöver stöd, samt att samverka med lokala organ inom arbetsmiljö- och 
arbetarskydd. Det är staten som är huvudfinansiär för socialtjänsten och insti-
tutionsvården, även om kommunernas åtaganden har ökat under senare år. 
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Sedan mitten av 1990-talet har kommunernas självstyre utvecklats och makten 
har delegerats till de lokala administrationerna. På det sättet har en större 
handlingsfrihet, större befogenheter och ansvar när det gäller formuleringen av 
behoven och mobiliseringen av resurserna lagts på kommunerna. Dock är det 
fortfarande en tredjedel av kommunerna som inte klarar av sin ekonomi och 
dessa får ett utjämningsbidrag från länet. Bidraget finansieras genom att de 
rikare kommunerna betalar till länets budget och länet fördelar dessa medel till 
kommuner med sämre förutsättningar. 

1.2 Samverkansprojekt om socialtjänstens förändring 

Den ryska socialtjänsten är en komplex verksamhet som kräver förändrings-
strategier på flera ansvarsnivåer. Det behövs en utveckling av organisations-
former och metoder, samt av synsätt på de individer som behöver stöd och 
hjälp. Det finns också ett stort behov av utbildning för att få kunskaper om hur 
en modern socialtjänst kan utformas. Det är mot den bakgrunden som den 
svenska staten genom Sida ville stimulera till ett erfarenhetsutbyte mellan 
svensk och rysk socialtjänst för att påskynda utvecklingen. En startpunkt till ett 
samarbete togs 1998 när den svenska biståndsministern besökte Ryssland och 
presenterade ett förslag till utbildning av 1000 ryska socialarbetare i Sverige 
under fem år. Därför vände sig Sida till Centrum för välfärdsforskning vid 
Mälardalens högskola med ett uppdrag att ta fram riktlinjer för ett samver-
kansprojekt på länsnivå mellan Södermanland och Leningrads län. Arbetet 
resulterade i Socialt projekt i Leningrads län med Kommunförbundet i Sörmland 
som svensk samordnare. Projektledare är konsulten Mats Forsberg, tidigare 
socialchef i Eskilstuna. Ansvarig för ledningen av samverkansprojektet i Ryss-
land är Zinaida N Bystrova, ordförande i Arbets- och socialskyddskommittén i 
Leningrads län. 

Det övergripande målet med samarbetet är att åstadkomma strukturella 
förändringar som kan öka kvaliteten inom socialtjänsten i Ryssland. Sida 
påpekar i sin skrivelse (98 12 09) att arbetet med detta mål måste ske med stor 
hänsyn till historiska och kulturella skillnader. Det är därför viktigt att projekt-
arbetet sker i nära samverkan och förtroende mellan parterna. Från ett svenskt 
perspektiv framhålls att all offentlig verksamhet bör genomsyras av idéer om 
demokrati och effektivitet. Det är också viktigt att sociala insatser sker ur ett 
demokrati- och jämställdhetsperspektiv. Sida framhåller att detta är principer 
som inte på något enkelt sätt kan överföras till det ryska samhället. Snarare 
handlar det om en attitydpåverkan på olika ansvarnivåer.  

Ett huvudinslag i samverkansprojektet har varit genomförandet av ett 
program för utbildning och erfarenhetsutbyte. Totalt har åtta utbildningsom-
gångar genomförts med 160 deltagare från socialtjänsten i Leningrads län. 
Varje grupp har deltagit i en introduktionskurs i St. Peterburg och därefter har 
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man genomgått en två veckors utbildning i Sverige. Deltagarna har sedan 
avslutat utbildningen med en uppföljningskonferens i St. Petersburg en tid 
efter utbildningen i Sverige.  

1.3 Utvärderingens syfte och frågor 

Våren 1999 fick Centrum för Välfärdsforskning vid Mälardalens högskola 
uppdraget att utvärdera utbildningsprogrammet. Syftet med utvärderingen är 
att granska utbildningsprogrammets förutsättningar och genomförande och att 
göra en bedömning av vilka kunskaper, lärande- och förändringsprocesser 
utbildningen bidrar till på olika nivåer inom socialtjänsten. Det finns också en 
ambition att utvärderingen skall presentera sina resultat på ett sådant sätt som 
kan främja lärande och förändring av socialtjänsten i Leningrads län. Utvärde-
ringen genomförs under projektperioden med början under april 1999 och med 
avslutning hösten 2001. Utifrån syftet kan fyra frågor formuleras för utvärde-
ringen 

1. Vilka förutsättningar finns för utbildningsprogrammet i Leningrads 
län socialtjänst och hos deltagarna i utbildningen?  

2. Har utbildningsprogrammet givit något lärande och några kunskaper 
till deltagarna? 

3. Har deltagarna lyckats att sprida sina kunskaper inom den egna orga-
nisationen? 

4. Hur används dessa kunskaper för att utveckla och förändra organisa-
tionen? 

Dessutom kan en femte fråga ställas om utvärderingen har bidragit till lärande 
i projektet och givit några effekter för problembildens förändring. 

1.4 Utvärderingens genomförande 

Utvärderingen av dessa frågor har pågått sedan 1999 och resulterat i en del-
rapport ”Gränslöst lärande” (Karlsson & Hopstadius, 2000). I rapporten redovi-
sas en bedömning av utbildningsprogrammets förutsättningarna, samt vad 
deltagarna anser om genomförandet.  

I denna rapport redovisas resultatet från utvärderingen av vad deltagar-
na har lärt sig och hur man har spritt sina kunskaper, samt om utbildningspro-
grammet har bidragit till några förändringar inom socialtjänstens organisation 
och verksamheter. Utvärderingens fokus ligger främst på att bedöma utbild-
ningsprogrammets betydelse för deltagarnas lärande och påverkan på deras 
professionella praktik. Därför är utvärderingen inriktad på att undersöka och 
bedöma om deltagarna förändrar sitt synsätt på arbetet som socialarbetare. 
Förändrade synsätt hos den enskilde kan i sin tur påverka nya tankar och idéer 
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om hur socialtjänstens struktur kan utvecklas. För att kunna bedöma om det 
sker någon sådan utveckling bör den enskildes lärande sättas in i ett större 
sammanhang och granska förändringar som genomförs inom deltagarnas 
egna verksamheter. Det är viktigt att påpeka att det inte på något entydigt sätt 
går att avgöra vilka kunskaper och erfarenheter som beror på utbildningsinsat-
sen och vad som beror på intryck och erfarenheter från annat håll. Bedömning-
en av hur implementeringen av utbildningsresultaten sker måste därför göras 
med försiktighet och öppenhet för olika tänkbara influenser. 

1.5 Rapportens disposition 

I det första kapitlet ges en introduktion till vad som skall utvärderas och hur 
utvärderingen är utformad. I det andra kapitlet beskrivs utvärderingsresultat 
från granskning av utbildningsprogrammets förutsättningar. Resultatet har 
tidigare redovisats i den första delrapporten men återges även här för att ge en 
bakgrund till analysen av hur deltagarna omsätter sina kunskaper i praktiken. 
I kapitel 3 beskrivs studiens teori genom att diskutera kring lärande, kunskap, 
spridning av kunskap samt användning och förändring. I kapitel 4 redovisas 
med vilka metoder som datainsamlingen har skett och hur kvalitativa data kan 
analyseras. I kapitel 5 redovisas studiens resultat. Först presenteras deltagarnas 
synpunkter på utbildningsprogrammet. Därefter presenteras resultat från 
fältstudier i Leningrads län och från möten med nyckelpersoner på olika orga-
nisationsnivåer inom socialtjänsten. 

I kapitel 6 analyseras resultatet för att bedöma vilka lärande- och föränd-
ringsprocesser som har ägt rum hos deltagarna samt om och hur kunskaper 
och erfarenheter från Sverige implementeras i praktisk verksamhet. I kapitel 7 
diskuteras några viktiga behov av förändring inom det ryska samhällssystemet 
mot bakgrund av de erfarenheter och intryck som utvärderingen har gett. I 
kapitlet formuleras några strategiska åtgärder som kan underlätta det fortsatta 
reformarbetet inom socialtjänsten i Leningrads län. 
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2 UTBILDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den första frågan gäller förutsättningarna för utbildningsprogrammet. Med 
den utgångspunkten skall följande frågor besvaras i kapitlet: Hur ser den 
sociala situationen ut i Leningrads län? Vilka utbildningsbehov finns inom 
socialtjänsten och bland deltagarna? Hur ser utbildningsprogrammet ut? 

2.1 Myndigheternas bild av den sociala situationen 

Beskrivningen av den sociala situationen i Leningrads län grundar sig dels på 
resultat från utvärderarens studiebesök i kommunerna samt på enkätunder-
sökningar med ryska deltagare i olika utbildningsomgångar i Sverige, dels på 
uppgifter från Arbets- och socialtskyddskommitténs årliga konferens som 
genomfördes i St. Petersburg den 29/2, 2000. Vid konferensen presenterades 
offentlig statistik samt dokumentation om den sociala situationen i länet och 
olika sätt att handskas med de aktuella problemen. För dokumentationen från 
konferensen svarar forskningsassistent Maria Hopstadius, medarbetare i 
utvärderingen. Det bör påpekas att det statistiska underlaget från konferensen 
inte är heltäckande och i vissa fall har några av källorna i dokumentationen 
varit motstridiga. Därför har endast sådana data tagits med som har kunnat 
kontrolleras mot flera källor, t ex information från Internet, rysk litteratur, etc.  

Leningrads län har 1.6 miljoner invånare. Länet består sammanlagt av 29 
kommuner med 29 städer, 38 mindre samhällen och 3 167 byar. Av Arbets- och 
socialskyddskommitténs beskrivning av den sociala situationen framgår att de 
mest missgynnade grupperna är pensionärer, mångbarnsfamiljer och ensam-
föräldrar, dvs. människor som på grund av sin ålder eller livssituation har små 
möjligheter att skaffa extra inkomster. Omkring 30 procent av länets befolk-
ning lever under sådana förhållanden. Den registrerade arbetslösheten i länet 
uppgick 1999 till drygt 12 procent, men långt flera människor har i realiteten 
inget arbete och ingen lön. Den dolda arbetslösheten beräknas vara stor efter-
som många människor inte har haft arbete på flera år och därför inte finns 
registrerade i statistiken.  

Fram till 1 januari år 2000 har 364 655 familjer och 604 315 personer blivit 
registrerade inom socialtjänsten i länets kommuner. Bara under 1999 tillkom 2 
276 skriftliga ansökningar om social hjälp, vilket är en ökning med 43 procent 
sedan år 1998. Barnafödandet har minskat dramatiskt och många barn föds 
med olika typer av skador eller indikationer på skador som kräver noggrann 
uppföljning och diagnos. En tänkbar förklaring är familjernas försämrade 
sociala villkor och ekologiska problem med ohälsosamma livsmiljöer. Ett 
oroväckande problem är ökad kvinnomisshandel, relationsproblem och drog-
missbruk. Detta är sociala problem som bl. a. har blivit synliga genom den s.k. 
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”Förtroende telefonlinjen” på vilken medborgare kan vända sig till socialtjäns-
ten för psykologisk hjälp. Telefonlinjen finns som en del av verksamheten vid 
de sociala institutionerna i länet. Kommitténs årliga statistik visar att 25 pro-
cent av samtliga registrerade telefonsamtal gäller kvinnomisshandel och rela-
tionsproblem. 

Under senare år har antalet flyktingar i länet ökat markant. Flyktingarna 
kommer från Tjetjenien, Kaukasus, Afghanistan och de baltiska länderna. För 
att klara sitt uppehälle och dagliga livsföring är det också många fattiga och 
flerbarnsfamiljer som säljer sina lägenheter i St. Petersburg för att tjäna en 
summa och flytta till mindre kommuner i länet där levnadsvillkoren förväntas 
vara bättre. Ofta visar det sig vara en kortsiktig lösning på familjens ekonomi 
och många blir snart beroende av socialhjälp. Bara under åren 1998-2000 har ca 
5 000 familjer med sammanlagt 7 000 minderåriga barn flyttat ut till länets olika 
kommuner. Det innebär en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten i dessa 
kommuner, utan ekonomiskt resurstillskott från staten. 

Uteblivna statsbidrag till socialtjänsten försvårar kommunernas möjlighe-
ter att lösa problemen. Arbets- och socialskyddskommittén redovisar att social-
tjänsten i länet under 2000 har fått 1 milj. rubel i statsbidrag i stället för de 9 
milj. rubel man skulle ha enligt regelsystemet. Till de sociala institutionerna i 
länet som finansieras av staten har man fått ut 79 procent av de planerade 
medlen. Bristande statliga finansiering har lett till minskning av normerna för 
bland annat matransoner och läkemedel vid institutionerna.  

Ett stort problem är underhållet av socialtjänstens grundorganisation som 
till stor del består av heminternat vilka är stora institutioner med 200-300 
platser. Många av institutionerna är byggda på 1930-40 talet och behöver 
moderniseras. Ytterligare exempel på behov gäller bristen på tekniska hjälp-
medel för handikappade och behovet av att effektivisera administrationen, 
exempelvis med datorisering. 

2.2 Deltagarnas bild av den sociala situationen 

Den relativt mörka bilden av den sociala situationen i länet som redovisas vid 
Arbets- och socialskyddskommitténs konferens och i dokumentation om länet 
bekräftas också i en enkätundersökning 1999 till deltagarna i utbildningspro-
grammet. I enkätsvaren pekar man på olika orsaker till sociala problem, varav 
de vanligaste är fattigdom, försämrad hälsa och arbetslöshet. I en majoritet av 
svaren (ca 70 procent) talas om ”social stress” för att beskriva situationen i den 
egna kommunen. I några svar beskriver man en rad tecken på social försäm-
ring i form av ökad ungdomsbrottslighet, bristen på framtidstro, inflation samt 
en försämrad förmåga att upprätthålla skyddsnäten för utsatta grupper. De 
låga lönerna för de berörda målgrupperna, och för de involverade i socialtjäns-
ten, står i kontrast till de höga priserna på mat, varor och läkemedel. Ytterligare 
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oroande förhållanden som tas upp i enkätsvaren är att pensionerna är så låga 
jämfört med de snabbt ökade levnadsomkostnaderna och att många pensionä-
rer är i behov av extra stöd. 

Ensamheten bland äldre människor är ett allvarligt socialt problem. En 
stor andel av pensionärerna och de handikappade bor på landsbygden, ofta 
utan anhöriga eller kommunikation till närmaste centralort. Många av de äldre 
har också blivit offer för fastighetsaffärer och förlorat sina lägenheter. Antalet 
ekonomiskt resurssvaga grupper ökar, exempelvis ensamstående mammor, 
flerbarnsfamiljer och pensionärer. Det finns vissa delar i länet där barnbidraget 
ej har kunnat betalas ut. Även antalet hemlösa och övergivna barn samt krimi-
nalitet kopplad till drogmissbruk växer. I några av enkätsvaren tar man också 
upp bristen på tillräcklig materiell och teknisk utrustning, vilket i sin tur för-
sämrar levnadsförhållanden för pensionärer och handikappade.  

Nästan samtliga respondenter i våra undersökningar understryker att 
den statliga finansieringen av sociala institutioner är otillräcklig och att den 
lokala budgeten enbart räcker till personalens löner, de hjälpbehövandes 
matförsörjning och en del läkemedel. Att värva sponsorer till sociala hjälpin-
satser är svårt p g a det krångliga skattesystemet. Bristen på tillräcklig kom-
munal finansiering av verksamheterna har också gjort det svårt för kommu-
nerna att bemöta de växande problemen och att utveckla de sociala verksam-
heterna.  

2.3 Prioriterade problemområden 

Beskrivningen visar att det finns stora behov av sociala insatserna i länet. 
Arbets- och socialskyddskommittén har identifierat fyra prioriterade problem-
områden: (1) äldre och handikappade, (2) familj- och barnproblematik, (3) 
drogproblem bland barn och ungdomar, (4) rehabilitering av barn med be-
gränsade möjligheter. 

2.3.1 Äldre och handikappade  

Enligt offentlig statistik år 1999 finns det sammanlagt 139 000 personer i länet 
med olika former av handikapp och bristande förmåga att betjäna sig själva. 
Graden av handikapp varierar vilket gör att olika grupper kräver olika former 
av socialhjälp och stöd. Behovet av att utveckla mer differentierade institu-
tionsformer är ett viktigt utvecklingsområde. Sedan 1996 har antalet äldre som 
vistas på de stationära verksamheterna och vid heminternat ökat. 1999 fanns 
och 3 758 personer i sådana verksamheter, varav 325 barn under 18 år och 950 
pensionärer och 2 583 handikappade i arbetsför ålder.  
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2.3.2 Familj och barnproblematik  

Barnfamiljernas situation är ett annat prioriterat problemområde. I länet år 
1999 fanns det ca 4 000 barn registrerade som hemlösa, dvs. som lever utan 
föräldrarnas omsorg eller försörjning. Omkring 15 procent av dessa barn är 
föräldralösa medan de övriga har föräldrar som av olika skäl inte kan ta hand 
om dem. Det har lett till att antalet fosterhem har ökat från 22 till 38. Det finns 
således stora behov av att stärka familjernas situation så att föräldrarna själva 
kan svara för barnens omsorg och uppväxt. I länet finns också 6 537 familjer 
med ca 7 000 barn med någon form av handikapp. Flertalet av dessa familjer är 
ekonomiskt missgynnade eller ensamstående med barn. I nästan hälften av 
länets kommuner saknas fortfarande verksamheter som är inriktade mot dessa 
målgruppers behov. 

2.3.3 Drogproblematik  

Kampen mot drogmissbruk är det tredje prioriterade området. Det ökade 
drogmissbruket bland barn och ungdomar är ett växande problem. Problema-
tiken aktualiseras också i våra fallstudier. I intervjuer med socialarbetare, 
psykologer och pedagoger som arbetar med drogproblemet påpekar man att 
det ökade missbruket av droger inte enbart är ett storstadsproblem, utan att 
det har lika allvarliga konsekvenser i den lilla kommunen. Det som saknas är 
utvecklade rehabiliteringsprogram och utbildad personal som är kapabel att 
arbeta med dessa frågor. Bristen på information och tillgång till skriftligt mate-
rial om drogproblemet, samt bristen på förståelse bland allmänheten om att 
vem som helst kan bli drabbad, är ytterligare förklaringar till varför problemet 
inte tas på allvar. 

2.3.4 Rehabilitering av barn med begränsade möjligheter 

Det fjärde prioriterade problemområdet gäller barn med olika handikapp, eller 
begränsade möjligheter. I Leningrads län finns 12 sociala rehabiliteringscentra 
för dessa barn. Det kan gälla barn från ekonomiskt svaga familjer, barn med 
funktionshinder och med utvecklingssvårigheter. Under 1999 var det 2 161 
barn som ingick i olika rehabiliteringsprogram. Personalen inom barnrehabili-
teringen beskriver att många barn idag föds med psykiska och fysiska handi-
kapp, kroniska sjukdomar, rörelsesvårigheter och miljörelaterade sjukdomar. 
Problemen hänger samman med bristande sociala villkor och målsättningen är 
att finna lösningar som förbättrar barnens situation och deras sociala anpass-
ning i livet. Det som behövs är parallella insatser för både barn och föräldrar.  

2.4 Organisation för att lösa sociala problem 

En viktig förutsättning för att arbeta med dessa problemområden är social-
tjänstens organisatoriska former. Som redan har beskrivits så styrs socialtjäns-
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ten genom statliga myndigheter och statlig finansiering. Dessutom har kom-
munerna fått ett ökat självstyre över delar av socialtjänsten. Inom ramen för 
länets socialtjänst finns det sammanlagt 181 fungerande sociala institutioner, 
varav 165 på kommunnivå och 16 på regional nivå. Några vanliga institutions-
former beskrivs nedan. 

Heminternat. Detta är en statlig institutionsform med lång tradition som 
har spelat en central roll i den sociala omsorgen under sovjettiden. I Lenin-
grads län finns 12 sådana hem (1.000 i hela Ryssland). Heminternaten är stora 
anläggningar med omkring 200-300 platser och med olika inriktning, t ex för 
utvecklingsstörda, för äldre och handikappade. En strävan under senare år är 
att utveckla den sociala servicen på kommunal nivå. Ett exempel är s. k. mini 
heminternat med ca 15-30 platser som lokaliseras i kommunen för att ge patien-
ten närhet till hemmiljön. 

Center för social service till äldre och vuxenhandikappade. Dessa centra kan in-
nehålla olika typer av verksamheter och avdelningar. Avdelning för temporär 
vistelse, där klienterna kan få mat, kläder och temporär vistelse under två 
månader per år. Insatsen är mycket viktig för äldre på landsbygden som har 
svårt att klara av vintern då problem med elektricitet och vatten kan förekom-
ma. Dagcentral, där äldre kan vistas under dagen och delta i olika aktiviteter 
och kulturevenemang. Akuthjälpavdelning, där hjälpen riktar sig till männi-
skor i akuta situationer och där hjälpen ofta består av mat, kläder, ekonomiskt 
bidrag, samt läkemedel. Avdelning för social rehabilitering, där man ger ar-
betsterapi och individuella rehabiliteringsprogram som kan återanpassa män-
niskor till normalt liv.  

Hemtjänsten kan vara lokaliserad vid ett center av den typ som beskrivs 
ovan. Hemtjänsten är en omfattande del av sociala arbetet i länet och arbetar 
med att betjäna befolkningen på centralorten och på landsbygden med social, 
psykologisk och juridisk hjälp. Verksamheten är av stor betydelse för äldre och 
ensamma människor på landsbygden. Förutom hjälp genom temporär vistelse 
vid centra så ges också hjälp via mobila läkar- och specialistteam och team av 
socialarbetare. Under 1999 har 760 personer fått medicinsk vård i hemmet, 
vilket är en fördubbling jämfört med 1998. 

Socialt familjecenter arbetar med missgynnande familjer, ensamstående 
föräldrar, flerbarnsfamiljer, barn från ekonomiskt svaga familjer, gravida och 
kvinnor i behov av sysselsättning, kvinnor som utsatts för misshandel, etc. I 
verksamheten ingår avdelning för psykologisk, terapeutisk och pedagogisk 
hjälp för familjer med handikappade barn, samt även ”Förtroende telefonlinje” 
som erbjuder psykologisk hjälp och rådgivning. 

Det sociala hotellet vänder sig till barn och ungdomar som har farit illa eller 
flytt hemifrån på grund av destruktiva familjsituationer. På ”hotellet” utförs 
mödravårdsundersökningar samt information om preventivmedel och abort-
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frågor. Där finns också en avdelning för social rehabilitering där personal 
arbetar med barn och föräldrar utifrån olika rehabiliteringsprogram, samt en 
dagcentral där barn kan vistas under dagen. Hotellet har även ett fosterhem 
som ska utreda barnen, samla in dokumentation och analysera samt dokumen-
tera barnets hälsotillstånd.  

Rehabiliteringscenter för barn och ungdomar med begränsade möjligheter. Cent-
ret innehåller flertalet eller delar av följande tjänster som medicinsk, psykolo-
gisk och pedagogisk hjälp till barn och ungdomar med utvecklingsproblem 
eller funktionshinder. Sensorisk utveckling för barn med tidig autism. Före-
byggande arbete för barn i späd ålder och social rehabilitering med inriktning 
på arbetsterapi. Avdelning för diagnostik och utformning av individuella 
program för rehabilitering. Avdelning för sociomedicinsk hjälp är inriktat mot 
fysioterapi, massage, hälsobehandling m.m. Vid centret finns också avdelning 
för konsultativ hjälp, avdelning för förebyggande arbetet med spädbarn, samt 
avdelning för social hjälp åt äldre och handikappade med dagcentral med 
olika aktiviteter som gymnastik, etc.  

2.5 Behovet av utbildning 

Redovisningen av organisationsformer visar att den ryska socialtjänsten domi-
neras av en struktur med stora statliga institutioner med olika verksamhetsin-
riktningar. Förändringar av dessa strukturer och institutioner är en uppgift 
som kräver insatser både på individ- och institutionsnivå, samt på en över-
gripande organisationsnivå i länet. Problembilden visar också att finns en rad 
sociala och medicinska behov inom alla åldersgrupper. För att hantera dessa 
problem behövs metoder för att kartlägga och prioritera sociala behov på ett 
systematiskt sätt. Det finns också behov av att utveckla olika insatser som kan 
hjälpa människor till ett bättre liv.  

Beskrivningen av den sociala situationen i Leningrads län visar att det 
finns ett stort behov av åtgärder för att möta olika gruppers sociala och eko-
nomiska behov. Omfattningen av de sociala problemen finns dokumenterad 
både i form av statistiska uppgifter och i form av berättelser från olika respon-
denter i intervjuer och enkätsvar. Det problem som dominerar är bristen på 
resurser för att bedriva en effektiv socialtjänst. Behovet av att utveckla kunska-
per och ökad kompetens för att hantera en växande social problematik är också 
stort. 

I våra enkäter och intervjuer med representanter på olika nivåer i social-
tjänsten framförs också kritik mot hur dagens ryska socialtjänst är utformad. 
Det som främst måste förändras är dominansen av stora institutioner för att 
hantera sociala behov bland befolkningen. Det kritikerna efterlyser är fler idéer 
och försök till omorganisering till mindre enheter som kan arbeta närmare 
människorna och som kan administreras och ledas på ett effektivare sätt. 
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Behovet är stort när det gäller att finna nya och alternativa verksamhets- och 
arbetsformer. Här kan utbildning, lärande och erfarenhetsbyte komma in i 
bilden som en viktig faktor. Ett utvecklingsarbete av detta slag ställer dock 
krav på personalens yrkeskunskap och på ledningens förmåga att leda och 
organisera socialtjänsten på ett effektivt sätt. Här kan utbildning enligt det 
program som granskas i denna utvärdering komma in i bilden som en insats 
som kan bidra till utvecklingen.  

En viktig faktor inför bedömningen av förutsättningarna för utbildnings-
programmet är veta vilka förkunskaper och förväntningar som finns bland 
olika målgrupper. Här visar våra enkätundersökningar att kursdeltagarna, 
med några få undantag, hade begränsade erfarenheter av socialt förändrings-
arbete med utländskt samarbete. Däremot hade samtliga påbörjat ett eller flera 
sociala projekt i den egna kommunen. Enkätsvaren visade också att deltagarna 
såg utbildningen som ett tillfälle att fördjupa sin förståelse av nya arbetsformer 
inom socialt arbete och att bekanta sig med organisationsformer och metoder 
på plats. Deltagarna förväntade sig att få kunskaper i Sverige som man kunde 
implementera i den egna verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet från det inledande ut-
värderingsarbetet visar att det finns ett väl dokumenterat behov av utbildning 
inom socialtjänsten och att deltagarna är motiverade för en sådan. En bedöm-
ning är därför att utbildningsprogrammet kan spela en viktig roll i det sociala 
utvecklingsarbetet i Leningrads län. Hur ser då utbildningsinsatsen ut? 

2.6 Utbildningsprogrammet 

Sammanlagt omfattar utbildningen åtta grupper med totalt 160 deltagare. De 
åtta utbildningsomgångarna genomfördes med några månaders mellanrum 
med den första omgången hösten 1998 och den sista våren 2001. Deltagarna i 
varje omgång representerar samtliga kommuner i länet. En strävan vid urvalet 
av deltagare var att få maximal spridning över socialtjänstens fält liksom geo-
grafisk spridning.  

Utbildningsprogrammet är organiserat i tre steg med följande innehåll: 
Det första steget består av en förberedande kurs i St. Petersburg där deltagarna 
under en vecka får kunskaper om samarbetet mellan Ryssland och Sverige ur 
ett historiskt perspektiv. Man får också lära sig om svensk samhällsstruktur, 
ledarskap, konfliktlösning, genderfrågor, socialtjänstens människosyn och hur 
socialt arbete bedrivs i Sverige och i andra länder. Varje utbildningskurs börjar 
med en kort presentation av varje deltagare som presenterar sitt projekt.  

Det andra steget bygger vidare på innehållet i steg ett och består av två 
veckors utbildning vid Mälardalens högskola i Eskilstuna samt studiebesök 
vid olika sociala verksamheter, myndigheter och organisationer i Sörmland. 
Utbildningen innehåller föreläsningar om svensk sociallagstiftning och hur 
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socialtjänsten är organiserad, samt exempel på olika metoder som används 
inom socialt arbete. Föreläsare är lärare vid högskolan samt även representan-
ter från myndigheter och kommuner. Föreläsningarna behandlar bl. a. social-
försäkringar i Sverige, familj, barn och ungdom med problem, socialt arbete i 
teori och praktik, utvärderingskunskap m.m. Samtliga föreläsningar tolkas till 
ryska. 

Dessutom genomförs studiebesök till olika sociala verksamheter, myn-
digheter och organisationer i Södermanland där deltagarna får bekanta sig 
med socialt arbete och bilda sig en uppfattning om hur modernt reformarbetet 
inom socialtjänsten kan bedrivas. Områden som studeras är verksamheter och 
insatser för äldre och handikappade, familjer och barn, drogproblem bland 
barn och ungdomar, samt rehabilitering av barn med begränsade möjligheter. 
Studiebesöken är ett viktigt komplement till föreläsningarna. Besöken har fått 
ändrats något från kurs till kurs men har alltid kopplats till något föreläsnings-
tema. Under studiebesöken görs en indelning av gruppen beroende på intresse 
eller arbetsområde. Utöver studiebesöken arrangeras en del kulturaktiviteter så 
att deltagarna får ta del av svensk kultur, historia och samhällsplanering. 

Ett centralt mål är att deltagarnas ska sprida sina kunskaper i den egna 
organisationen. Det tredje steget i utbildningsprogrammet sker en månad efter 
steg två i form av ett seminarium i S:t Petersburg där deltagarna redovisar hur 
man har utvecklat sina projektarbeten på hemmaplan efter genomförd utbild-
ning. 

Analysen av utbildningsbehovet visar att behovet av insatser är stort så-
väl på ledningsnivå som på verksamhetsnivå inom socialtjänsten. Mot den 
bakgrunden kan utbildningsprogrammet ses som en väl motiverad insats.  
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3 PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE OCH FÖRÄNDRING 

Utvärderingens syfte är att göra en granskning och bedömning av vilka läran-
de- och förändringsprocesser som utbildningsprogrammet bidrar till på olika 
nivåer inom socialtjänsten. I detta kapitel diskuteras olika teoretiska perspektiv 
för en granskning och analys av lärande och förändring på olika nivåer; indi-
vid, kollektiv och organisationsnivå, samt begrepp som kunskapsspridning 
och användning. 

3.1 Individers lärande 

Enligt Ellström (1996) kan lärande definieras olika beroende på vad man har 
för teoretiska utgångspunkter. Behaviorismen ser lärande som en teknisk 
överföringsprocess mellan sändare och mottagare. En informatör, exempelvis 
chefen, informerar personalen som reagerar genom att lära in informationen. 
Medan behaviorismen intresserar sig för yttervärldens påverkan på den läran-
de individen intresserar sig kognitivismen för individens tänkande och menta-
la processer för att förstå lärandet. En variant inom kognitivismen som fått 
stort inflytande är konstruktivismen, d v s betoningen att individen genom 
egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden. Med det perspektivet 
blir kunskap inte någon färdig bild som finns ”ute i verkligheten” och som 
registreras i individens minne som ett fotografi, utan något som skapas av 
individen.  

Ett tredje sätt att se på lärande är det sociokulturella perspektivet som be-
tonar samspelet med andra människor, det samhälle och den kultur som 
individen lever i (Ellström, 1996). Den ömsesidiga påverkan mellan individen 
och miljön skall inte uppfattas så att det kontextuella kommer först och sedan 
kommer handling. Säljö (2000) påpekar att handling snarare är något som 
ingår i kontexten och skapar och återskapar denna. 

För att förstå lärandet så måste man således både ta hänsyn till vad det är 
för individuellt tänkande och kommunikation som sker och inom vilket socialt 
och kulturellt sammanhang dessa processer äger rum. Det betyder att lärande 
hos en individ kan förklaras genom att sociala och kulturella förhållanden 
förändras som ger nya impulser, nya begrepp och perspektiv på verkligheten, 
men också genom att individen utvecklar nya idéer som han/hon kommuni-
cerar med andra och som kan påverka sättet att se på och hantera verkligheten. 
Något som i sin tur leder till förändringar av sociala och kulturella mönster.  

Sammanfattningsvis kan man urskilja tre typer av lärande som brukar 
beskrivas i litteraturen. Det ena är det lärande som sker inom ramen för gäl-
lande rutiner och beteenden inom ett system. Det är en form av systemlärande 
som kan avse ökade kunskaper om nya tekniker, metoder eller sätt att arbeta. 
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Resultatet blir en form av förfining av den befintliga kunskapen som kan vara 
av både enklare och mer komplicerat slag. Syftet är ofta att få det rådande 
systemet att fungera mer effektivt. En annan typ av lärande innebär att man ser 
på sin verksamhet från nya perspektiv. Det kan handla om att studera andras 
sätt att arbeta för att få nya idéer och möjligheter att bedöma den egna organi-
sationens styrkor och svagheter och att få kunskaper som kan utveckla den. 
Slutligen kan man tala om förändringsinriktat lärande som innebär att tidigare 
erfarenheter och kunskaper omprövas och får nya betydelser. Det som sker är 
en mer genomgripande förändring av individens, gruppens eller organisatio-
nens sätt att fungera. Lärandet innebär att grundläggande perspektiv omprö-
vas och att man utformar ett annat, förändrat synsätt på arbetet och organisa-
tionen. 

3.2 Kollektivt lärande  

Lärandet är inte enbart en individuell process. Det sker också ett kollektivt 
lärande som betyder att man utvecklar kunskap och kompetens tillsammans 
med andra människor. Den kunskap och kompetens som man uppnår blir 
något mer än summan av varje persons individuella lärande. Hansson (1998) 
anser att man kan tala om en speciell form av kollektiv kompetens. Han menar 
att ett väl fungerande kollektiv, exempelvis ett arbetslag inom en institution, ett 
fotbollslag eller ett seglingsteam, är exempel på kollektiv som kan utveckla en 
unik kompetens. Gruppen har en förtrogenhet med hur man skall utföra sin 
uppgift. Alla deltagare ”vet” vad de skall göra utan att behöva tala så mycket 
om det när väl förmågan har utvecklats. Man har då vad som brukar kallas en 
”tyst kunskap”. När en arbetsgrupp, ett arbetslag eller team utvecklar en sådan 
gemensam kunskap och kompetens kan man tala om kollektivt lärande. Det 
finns olika förutsättningar för en sådan läroprocess. Hansson tar upp några 
faktorer varav en är att deltagarna kan föra en öppen dialog och göra sina 
subjektiva erfarenheter tillgängliga för andra. Ett öppet meningsutbyte möjlig-
gör för medlemmarna att skapa en gemensam uppfattning om vad som skall 
göras, hur och varför det skall göras och inte minst när och var det skall göras. 
Att skapa gemensam uppfattning om dessa frågor ställer i sin tur krav på 
empatisk förmåga, att vilja förstå andra och försöka sätta sig in i deras situa-
tion.  

Slutsatsen blir att kollektivt lärande kräver att gruppens medlemmar är 
villiga att ta till sig andras erfarenheter. En faktor som påverkar om detta kan 
ske är känslan av tillhörighet och gemenskap. Att gruppen är förtrogen med 
hur deras uppgifter ser ut och att man har förmåga att hantera situationen 
utgör gruppens handlingsbas. Kollektiv kompetens blir med ett sådant synsätt 
att genom dialog och handling utveckla en gemensam mening om vad som 
ingår i gruppens speciella uppgifter och professionella praktik.  
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3.3 Lärande organisation 

Grupper, arbetslag eller team ingår i sin tur ofta i ett organisatoriskt samman-
hang. Hur sker lärande i en sådan kontext, eller med andra ord var sker läran-
det i en organisation? Behavioristiskt inriktade forskare ser organisatoriskt 
lärande som överindividuellt där förändringar av rutiner associeras med 
lärande. Genom att förändra t ex instruktioner och regler så skapas nya förhål-
landen som gör att individen ändrar sitt beteendemönster. Kognitivt inriktade 
forskare däremot betraktar organisatoriskt lärande som en process kopplad till 
individuellt lärande och förändring av individens föreställningar om sina 
uppgifter och vad man har för funktion i organisationen. Förespråkare för 
detta synsätt menar att organisationer har gemensamma föreställningar som 
bärs upp av individer och som förändras genom interaktion. Enligt ett socio-
kulturellt perspektiv innefattar organisatoriskt lärande både ett individuellt och 
socialt eller kollektivt lärande. Det är inte endast den enskildes och gruppens 
föreställningar om vilka man är och vad man ingår i för organisation som 
förändras, även det organisatoriska beteendet utvecklas vid organisatoriskt 
lärande (Granberg & Ohlsson, 2000; Schön, 1983; Swieringa & Wierdsma, 
1992).  

För att ringa in det organisatoriska beteendet lyfter forskarna fram tre 
centrala begrepp med vars hjälp grader av organisatoriskt lärande kan analy-
seras: regler, insikter, principer. Med regler avses hur man skall arbeta för att 
uppnå fastställda mål. Lärande handlar om att utveckla det som organisatio-
nen redan gör, att förfina, effektivisera befintliga regler, rutiner och procedurer, 
ofta på ett tekniskt plan. Med insikter avses vad man inom organisationen 
betraktar som en god organisation och varför man har vissa regler. Insikterna 
ger förklaringar till och förståelse för regler och ger också möjligheter att ut-
veckla nya regler. Lärandet som ger nya insikter handlar om att utveckla sin 
speciella verksamhetsidé och de kunskaper som organisationen redan har och 
är bra på. Lärandet sker således inom ramen för organisationens självbild och 
kunskap, eller med andra ord inom den dominerande organisationskultur som 
råder. Det tredje analysbegreppet är principer vilket avser de grundläggande 
antaganden och föreställningar som bär upp en organisation. I stället för prin-
ciper talar en del forskare om organisationens kultur (Alvesson, 2001). Lärande 
på principnivån innebär att utveckla en form av förändringskunskap som 
innehåller en kritisk granskning av organisationens kultur och en omprövning 
av grundläggande synsätt som präglar denna. 

Genomgången visar att granskningen av en lärande organisation dels 
kan ske med fokus på individuellt och kognitivt lärande och/eller på föränd-
ringar av gruppers gemensamma föreställningar, dels på om lärandet innebär 
förändringar av regler, insikter och idéer och/eller en mer djupgående om-
prövning av principer som bär upp organisationens kultur. 
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3.4 Kunskap och kompetens 

Resonemanget hittills har handlat om hur lärandet kan tänkas gå till på olika 
nivåer och vad som karaktäriserar olika typer av lärande. Vad blir det då för 
resultat av lärandet? Ett vanligt svar på den frågan är att beskriva en rad kun-
skaper som individen utvecklar, som exempelvis att känna till faktauppgifter 
som säger att det är på ett visst sätt, att veta hur något fungerar (procedurkun-
skap), att veta under vilka betingelser olika objekt, händelser och orsak och 
verkanssamband förekommer (situationskunskap), samt att veta varför det är 
på ett visst sätt för en viss individ, dvs att förstå meningssamband (Stein, 1996). 
Ett annat sätt att beskriva resultatet av individens och kollektivets lärande är 
att tala om ökad kompetens. Olika forskare betonar att kompetens innefattar 
betydlig mer än vad de mera traditionella begreppen kunskap förmår täcka. 
Samtidigt är kunskap – i en vidare bemärkelse – kärnan i en individs kompe-
tens.  

Lundmark (1996) identifierar fem aspekter på individens kompetens. 
Den första är personlig kompetens som handlar om förhållningssätt, etik, person-
liga egenskaper, motivation, attityder, servicevilja, etc. Den andra är social 
kompetens som handlar om att kunna avläsa ”kulturen” i en organisation och 
om förmågan till lagarbete, socialt samspel och sociala kontakter, att visa hän-
syn och respekt, att kunna lyssna och vara smidig i olika slags samarbetssitua-
tioner.  

Den tredje är yrkesteknisk kompetens vilket avser de grundläggande 
kunskaper och färdigheter som krävs för den aktuella yrkesverksamheten, 
samt förmåga att planera och genomföra sitt arbete. Den fjärde kompetensen 
gäller den strategiska förmågan, vilken innebär att kunna tolka målen för 
organisationen och bedöma vad man skall göra i en viss situation för att nå 
dessa, samt att också kunna bedöma eventuella framtida konsekvenser av ett 
visst beslut och handlande. Den femte aspekten som Lundmark tar upp är den 
funktionella kompetensen vilken bygger på en förmåga att integrera de fyra 
kompetenserna i olika situationer man möter i sitt arbete.  

Sammanfattningsvis kan resultatet av ett organisatoriskt lärande beskri-
vas dels i form av olika kompetenser som individer och grupper utvecklar, dels 
i form av förändringar att arbetssätt, samspelformer och attityder hos individer 
och arbetsgrupper och på organisationsnivå. När individer och kollektiv ingår i 
ett större organisatoriskt sammanhang blir förändring och utveckling en fråga 
om att anpassa organisationen till förändrade förhållanden i omgivningen.  

3.5 Förutsättningar och hinder för lärande  

För att förstå om det sker något lärande och någon förändring är det viktigt att 
se på vad det kan finnas för förutsättningar och hinder för lärande. Lundquist 
(1987) talar om tre aspekter eller förhållanden som är centrala för lärandet: att 
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förstå vad det är som talas om, att vilja ta till sig nya och förändra gamla kun-
skaper, samt att ha möjligheten att agera i processen, dvs. har förutsättningar i 
form av makt och resurser som gör att individer och grupper kan tillämpa sina 
nya kunskaper i verksamheten. Förutsättningarna för såväl individuellt som 
kollektivt lärande påverkas också av om det finns utrymme för en öppen 
dialog mellan deltagarna. Om deltagarna är villiga att problematisera egna och 
andras uppfattningar och delta i en gemensam reflektion där man sätter in sina 
olika åsikter och erfarenheter i ett bredare sammanhang. Utifrån dessa punkter 
kan också hinder för lärande belysas.  

Till att börja med bör man uppmärksamma att det som uppfattas som 
bristande förmåga att förstå den information som ges givetvis kan bero på 
brister hos informationen eller i det sätt på vilken den förmedlas, snarare än 
hos mottagaren. Att individen eller gruppen har bristande förmåga att förstå 
det nya kan bero på ett oreflekterat accepterande av den rådande ordningen. 
Det kan också bero på svårigheter att generalisera från konkreta erfarenheter. 
Det gör att tänkandet blir fast i det praktiskt gripbara och specifika och inte 
förmår att se några nya sätt att hantera sin uppgift. En orsak kan också vara att 
de rådande arbetsuppgifterna är rutinmässiga och ger små utvecklingsmöjlig-
heter.  

Bristande vilja att lära kan ta sig uttryck genom att personer visar medve-
ten ouppmärksamhet och inte låtsas om att ha sett eller hört de nya intentio-
nerna, eller att man går in i ett skenbart samarbete utan verklig vilja till om-
prövning. Bristande förutsättningar kan vara av social karaktär. Det kan hand-
la om bristande öppenhet mellan människor i organisationen, att arbetsmiljön 
är otrygg och att det finns starka segregerande mönster som innebär att bara 
vissa personer talar med varandra. Det kan också finnas dominans som inne-
bär att vissa personer alltid styr samtalet och att det sker ett osynliggörande 
andras åsikter. Ytterligare exempel är att det finns en konflikträdsla i organisa-
tionen och/eller arbetsgruppen. Det kan finnas bristande förutsättningar att 
implementera kunskaper på grund av bristande politisk vilja, bristande eko-
nomiska och materiella förutsättningar, eller bristande informationsspridning 
(Dalin, 1997; Granberg & Ohlsson, 2000).  

Sammanfattningsvis kan en granskning av olika hinder för lärande och 
förändring göras med hjälp av följande frågor. Kan deltagarna förstå det som 
sägs? Har deltagarna en vilja att förändra? Finns det reella möjligheter eller 
förutsättningar att förändra? 

3.6 Spridning av kunskap  

Den tredje frågan i utvärderingens syfte gällde att undersöka hur deltagarna 
sprider nya kunskaper i den egna organisationen. Att sprida information i en 
organisation kräver samordning, vilket kan ske på olika vägar (Stein 1996). 
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Samordning kan ske genom hierarkiska mönster där information sprids från 
toppen av organisationen till underordnade nivåer. En vanlig variant är att 
många samlas för att ta del av chefens budskap. Ett argument för att använda 
denna form för spridning är att alla får ta del av samma information. Ett ytter-
ligare argument är att metoden är effektiv och sparar tid och pengar. Nackde-
lar med den hierarkiska spridningsmetoden är den motverkar information 
mellan människor på samma nivå i organisationen eftersom ”allas blickar är 
riktade mot toppen”.  

Lateral spridning, dvs. att vända sig till människor på samma nivå i or-
ganisationen är en annan princip för informationsspridning. Fördelen är att det 
kan stimulera till ett högt deltagande och engagemang genom att de som är 
berörda känner att detta ”rör oss på vår enhet”. Nackdel är kostnaderna ökar 
när ett stort antal aktörer skall kommunicera, speciellt när man vill låta samtli-
ga medverkande påverka beslutet. En tredje form för samordning av informa-
tion är standardisering av vad som skall gälla i en viss situation. Metoden leder 
dock till ett begränsat lärande eftersom informationen (de förändrade reglerna 
etc.) sällan avviker från vad man har gjort tidigare, utan snarare lägger till eller 
justerar de rådande metoderna och teknikerna. Konsekvenserna blir ett antal 
nya regler att hålla sig till utan att verksamhetens grundläggande funktioner 
omprövas och utvecklas.  

Ett fjärde sätt att sprida information genom är genom olika typer av nät-
verk. Metoden har stora fördelar. Nätverket är inte centraliserat. Eftersom 
centralisering kan leda till att informationen styrs och viss information går 
förlorad, så är det en fördel med nätverk som sprider information som är 
tillgängliga för alla. Nätverket kan också specialiseras för dem som är intresse-
rade av samma frågor vilket gör att man utbyter en hög grad av expertkun-
skap och att spridningen av information blir effektiv inom ett kunskapsområ-
de. Å andra sidan kan specialisering också leda till att spridningen mellan olika 
kunskapsområden försvåras och individerna från olika kunskapsfält får svåra-
re att förstå varandra. En annan aspekt är att nätverkets relationer ofta är 
mindre formella än de inom organisationen, vilket kan underlätta informa-
tionsutbytet. Nackdelen med den informella karaktären är att man inte kan 
lämna ut viss information eftersom mottagaren inte är förbunden av någon 
förpliktelse i sin roll inom organisationen. Man kan inte dela med sig av orga-
nisationens ”företagshemligheter”, ”strategier” etc. 

För att analysera och bedöma hur spridning av kunskaper sker i delta-
garnas egna verksamheter kan följande frågor ställas. Sker spridning från 
ledningsnivå till verksamheten, mellan aktörer på samma nivå i organisationen 
och/eller genom nätverk? 
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3.7 Användning och strukturell förändring 

Den fjärde frågan i utvärderingens syfte handlar om resultatet från utbildning-
en används eller implementeras i verksamheten och det leder till någon för-
ändring i den praktiska verksamheten. Utvärderingen skall också bedöma om 
det sker någon strukturell förändring genom utbildningsprogrammet. 

3.7.1 Användning 

Användning kan betraktas på olika sätt. Nydén (1992) beskriver några av 
dessa och börjar med instrumentell användning. Det handlar om det som 
deltagarna har lärt sig ska visa sig i direkta handlingar. Ett alternativ är att 
betona konceptuell användning: Deltagarnas lärdomar kommer till utryck i ett 
nytt sätt att se på sin verksamhet. Vi har också berört frågan om användning 
av kunskap som innebär att verksamhetens självbild eller kultur förändras. 
Alla tre former av användning (instrumentell, kognitiv och sociokulturellt) bör 
beaktas vid bedömning av utbildningsprogrammets resultat och påverkan på 
strukturen. Användning har också en tidsaspekt. Ett krav kan vara att an-
vändningen av utbildningsresultat ska visa sig omedelbart, eller i varje fall i 
nära samband med att utbildningen har genomförts. Med ett långsiktigt tids-
perspektiv kan det dröja innan resultaten får någon genomslagskraft i delta-
garnas verksamhet och det blir acceptabelt att användningen visar sig först på 
lite längre sikt. När användning ses ur ett individperspektiv blir frågan hur 
enskilda personer använder utbildningens resultat i sitt eget arbete, vilket 
kanske kan märkas relativt snabbt.  

För att undersöka vilka former av användning av kunskaper förekommer 
kan följande frågor formuleras: Sker en direkt eller indirekt användning av 
utbildningens resultat? Är användningen av kunskap kognitiv, instrumentell 
och/eller sociokulturell? I vilket tidsperspektiv kan användningen ses? Hand-
lar det om omedelbar eller långsiktig användning? 

3.7.2 Strukturell förändring 

En analys av hur organisationer förändras på en mer strukturell nivå kan göras 
från olika perspektiv. Ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv betraktas 
organisationer som rationella system, som arbetar för att förverkliga de officiel-
la målen. Lärande och förändring blir här främst en fråga om hur olika åtgär-
der kan bidra till effektivitetsvinster. Olika effektivitetsvinster antas uppstå 
genom systemintegration och samordning. Hinder för kärande ur detta per-
spektiv definieras som bristande styrningssamordning och bristande klarhet i 
ansvars- och myndighetsförhållanden, bristande klarhet i målen, etc. 

Ur ett politiskt perspektiv ses organisationer som en skådeplats för in-
tressemotsättningar och konflikter när enskilda och grupper försöker förverk-
liga sina värderingar och önskemål när resurser skall fördelas. Det gör att makt 
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och inflytande mellan olika nivåer i organisationen och mellan olika intresse-
grupper blir ett centralt tema när strukturella förändringar och lärande analy-
seras från ett politiskt perspektiv. 

Ytterligare ett exempel på perspektiv på förändring är att se organisatio-
nen som en kultur som förenas genom vissa gemensamma föreställningar om 
vad man har för funktion och uppgifter. Här blir lärande och utveckling en 
fråga om att påverka och förändra dessa föreställningar. Ett exempel på analys 
av en förändringsåtgärd ur ett kulturperspektiv kan också vara att betrakta det 
som händer i en organisation som symbolhandlingar (Alvesson, 2001). En viss 
åtgärd, som t ex ett utbildningsprogram brukar ofta motiveras som en åtgärd 
som ska bidra till att förverkliga organisationens mål. Satsningen kan också ha 
ett symbolvärde som ger signaler till de anställda och till omvärlden om att det 
sker en förändring och utveckling inom organisationen. Ur den synpunkten 
kan frågan ställas om utbildningen tjänar syftet att uppnå målet i första hand, 
eller om den snarare är till för att skyla över brister i organisationen genom att 
visa upp en positiv åtgärd som signalerar höga ambitioner och förändringsvil-
ja, mer än verklig handling.  

Resonemanget om användning och strukturell förändring ger en rad in-
fallsvinklar för analyser av traditioner inom svensk och rysk socialtjänst, av 
olika sätt att styra och prioritera vilka värden, attityder och förhållningssätt 
som skall gälla i verksamheten, osv. Reflektioner kring skillnader och likheter 
på sådana punkter kan ge ytterligare förståelse av förutsättningar, genomfö-
rande och resultat av det förändrings- och utvecklingsarbete som de två län-
derna samarbetar kring.  

3.8 Sammanställning av frågor för analys 

I följande tabell summeras ett antal tänkbara frågor för analys och bedömning 
av vilken typ och vilken nivå av lärande och förändring som har skett genom 
utbildningsprogrammet. 
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Tabell 1: Lärande och resultat på olika organisationsnivåer 

Typ av lärande 
och förändring:  

Nivåer: 

Lärande och 
förändring 
inom ramen för 
gällande rutiner

Lärande och 
förändring 
inom ramen för 
gällande 
synsätt 

Lärande som 
leder till för-
ändrat synsätt 

Kompetens-
utveckling 

Individuellt 
lärande och 
personlig och 
professionell 
förändring 

Individen har 
förfinat sitt 
inarbetade 
beteende 

Individen har 
utvecklat sitt 
arbetssätt inom 
ramen för 
gällande synsätt 

Individen har 
omprövat sitt 
grundläggande 
synsätt på 
arbetet 

Kollektivt 
lärande och 
social 
förändring 

Gruppen har 
förbättrat 
befintliga arbets-  
metoder 

Gruppen har 
utvecklat sitt  
arbetssätt inom 
ramen för 
gällande 
grundsyn  

Gruppen har 
förändrat 
grundsyn på sin 
roll och funktion 

Organisatoriskt 
lärande och 
strukturell 
förändring 

Det har skett 
förändring av 
mål, regler och 
riktlinjer i 
verksamheten 
Integration 
mellan 
verksamheter 

Det har 
utvecklats ökade 
insikter om vad 
som är en god 
organisation 
Integration 
mellan 
verksamheter 

Det har skett en 
utveckling av 
policy och 
principer och en 
förändring av 
synsätt på 
organisationens 
grundläggande 
funktion i 
samhället  

- Personlig 
  kompetens 
 
- Yrkesteknisk 
   kompetens 
 
- Social 
   kompetens 
 
- Strategisk 
   kompetens 
 
 
- Funktionell 
   kompetens: 
   att på alla  
   nivåer 
   integrera olika 
   kompetenser, 
   t ex mellan 
   olika system 

Iden med tabellen är att ge utgångspunkter att söka empiriska data om vad det 
är för typer av lärande och förändring som sker på olika nivåer i socialtjänstens 
organisation och utgångspunkter för analys och bedömning av utbildnings-
programmets genomförande och resultat. 1 

3.9 Lärande utvärdering 

Som framgår av den femte frågan i utvärderingens syfte är uppgiften också att 
göra en bedömning av vilka lärande- och förändringsprocesser som utvärde-

                                                      
1  Indelningen kan jämföras med Ellströms (1996) sätt att skilja ut typer av lärande: Det 

reproduktiva lärandet som sker inom ramen för gällande mål och rutiner. Det ut-
vecklingsinriktade produktiva lärandet som sker med större frihetsgrad, samtidigt 
som det fortfarande sker inom ramen för den givna uppgiften, samt slutligen det 
kreativa och utvecklingsinriktade lärandet som innebär att den lärande måste ut-
nyttja sin förmåga att själv välja metoder och att utföra sin uppgift på en mer kun-
skapsbaserad och reflekterad nivå än de två tidigare nämnda nivåerna. Det är också 
viktigt att understryka Ellströms påpekande (s 159) att man inför användandet av en 
analysmodell med en uppdelning av lärande på detta sätt bör komma ihåg att det i 
praktiken i de flesta situationer är nödvändigt att kunna utföra ett arbete både på en 
”lägre” rutiniserad eller regelbaserad, och en ”högre” kunskapsbaserad och reflekte-
rad nivå. 
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ringen bidrar till på olika nivåer inom socialtjänsten. Relationen mellan lärande 
och utvärdering kan beskrivas genom följande tre exempel (van Knaap, 1995). 
En vanlig åtgärd för att rätta till brister i en organisation är att ledningen ger 
tydligare mål, instruktioner och riktlinjer till verksamheten. Utvärderingens 
funktion blir att producera information som kan ge beslutsfattarna ”feedback” 
så man kan kontrollera att de nya anvisningarna följs och att brister rättas till.  

En helt annan situation är när problemet handlar om att det saknas idéer 
och kunskaper om hur arbetsuppgifter kan lösas på ett kreativt och nytt sätt. 
En vanlig åtgärd brukar vara att starta försök som kan stimulera till kunskaps- 
och idéutveckling. I det sammanhanget får utvärderingen ofta till uppgift att 
sammanställa och sprida kunskaper om goda exempel som andra kan lära sig 
av. Man kan säga att utvärderingens funktion i första hand blir att vara upply-
sande. En tredje möjlighet är att problemet handlar om att organisationen har 
låst fast sig i gamla tankebanor och handlingssätt. Problemet kan inte lösas 
genom att ”öka farten på redan upplagda spår”, utan det behöver ”brytas nya 
spår”. En åtgärd kan då vara att stimulera till diskussioner som kan ge möjlig-
het att ompröva grundläggande föreställningar om hur verksamheten bör 
vara. Utvärderingens funktion blir att vara en del i denna lärande- och gransk-
ningsprocess genom att skapa tillfällen för möten och dialog mellan olika 
parter där olika åsikter kan brytas.  

Med dessa utgångspunkter kan en analys av den utvärdering som sker i 
detta projekt göras med hjälp av följande frågor. 1. Har utvärderingen i första 
hand fungerat som återkoppling? (Kontrollfunktionen). 2. Har utvärderingen i 
första hand fungerat som idégivare? (Lärandefunktionen ur ett kognitivt per-
spektiv). 3. Har utvärderingen fungerat som forum för kritisk granskning och 
dialog? (Lärande och förändringsfunktionen ur ett sociokulturellt lärandeper-
spektiv). 
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4 UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 

I föregående kapitel beskrevs ett antal frågor och utgångspunkter för analys 
och granskning av utbildningsprogrammets förutsättningar, genomförande 
och resultat. I detta kapitel redovisas med vilken forskningsperspektiv och 
vilka metoder studien genomförs. Sist i kapitlet diskuteras resultatens tillförlit-
lighet och relevans. 

4.1 Forskningsperspektiv 

Vetenskapligt kan utvärderingen placeras inom ett kritiskt hermeneutiskt 
perspektiv. Sådan forskning är inriktad på frågor om hur människor upplever 
och tolkar olika fenomen och förhållanden i sin livsvärld, exempelvis vad 
lärande betyder för personen. Tolkningen av vad som är meningsfull kunskap 
sker i förhållande till den lärandes situation. Det betyder att ett visst kunskaps-
innehåll inte behöver vara lika meningsfullt för alla deltagare i en utbildning 
även om den som anordnar utbildningen anser att den innehåller sådant som 
alla bör veta. Här kommer forskningsansatsens kritiska perspektiv in i bilden. 
Ett kritiskt förhållningssätt utmärks av en återhållsamhet när det gäller att 
uppfatta dominerande tankesätt och sociala omständigheter som naturliga, 
neutrala och förnuftiga eller som en fråga om hur det bör vara. Att förhålla sig 
kritisk handlar om att söka alternativa tolkningar för att kunna se andra per-
spektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

4.2 Design, metoder och urval 

Utvärderingens har ett främjande syfte och skall dels bidra med underlag för 
att utveckla och förändra den sociala verksamheten i länet, dels summera vilka 
resultat som har uppnåtts. Därför har utvärderingen en design som i den första 
fasen är ”formativ” och i den avslutande fasen är ”summativ”. Den formativa 
fasen innebär att utvärderingen sker under pågående utbildning 1999-2000 för 
att bidra till förbättringar av genomförandet av programmet. Den summativa 
fasen innebär att utvärderingen under 2001 skall belysa utbildningsprogram-
mets resultat.  

För att tolka och analysera resultat används en forskningsansats som ut-
märks av en växling mellan teori och empiri samt en kombination av kvantita-
tiva och kvalitativa metoder (abduktiv metod). Vid den konkreta datainsam-
lingen används flera metoder för att belysa olika sidor av utbildningspro-
grammet. En fördel med detta är att svagheter med en metod har kompense-
rats av styrkan i andra, vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten i data-
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underlag och resultat. I tabellen nedan redovisas studiens huvudsakliga meto-
der vid granskning av olika delar av programmet. 

Tabell 2: Metoder för datainsamling 

Typ av  
utvärdering 

Formativ  
utvärdering  
1999-2000 

Summativ  
utvärdering  

2001 

Vad studeras  

Metoder för 
studierna  

Utbildnings-
programmets 

förutsätt-
ningar (situa-
tion behov av 
lärande i so-
cialtjänsten). 

Utbildnings-
programmets 
genomförande 

och resultat 
(deltagarnas 

lärande). 

Spridning och 
användning av 
utbildningspro-

grammets 
resultat i olika 
verksamheter. 

Resultat av utbild-
ningsprogrammet i 
form av individuellt, 
kollektivt, organisa-
toriskt lärande och 

förändring. 

1. Dokument, 
    litteratur, 
   statistik  

X X X X 

2. Enkäter X X X X 

3. Fallstudier X  X X 

4. Intervjuer   X X 

5. Observationer  X X X 

6. Länskonferens X  X (X) 

Förutom dessa sex metoder har också data samlats in i form av fotografier av 
lokaler och byggnader, videofilmer från verksamheterna, olika bandinspel-
ningar och fortlöpande anteckningar vid fältundersökningar. 

4.2.1 Dokument, statistik och litteratur 

Ett viktigt underlag för utvärderingen är det datamaterial som har samlats in 
från representanter från kommunerna. Materialet består av verksamhetsberät-
telser och statistik som beskriver den sociala situationen och den aktuella 
projektverksamheten i kommunerna. För att få en bild av den sociala situatio-
nen i länet har också statistik samlats in från Arbets- och socialskyddskommit-
tén. Slutligen har litteratur i form av rapporter och metodböcker använts för att 
komplettera bilden av rysk kultur och samhällsutveckling. 

4.2.2 Enkätundersökningar 

Flera enkätundersökningar har genomförts under utvärderingens formativa 
och summativa fas. 
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Undersökningar under den formativa fasen 1999-2000 

Enkät 1: Undersökning av kommunernas projekt  
Den första enkätundersökningen genomfördes under april 1999 riktades till 
samtliga 20 deltagare i utbildningsomgång två. Syftet var att få kunskap om de 
olika projekt som startas i kommunerna och att få underlag för ett preliminärt 
urval av vilka projekt som kunde studeras närmare genom fallstudier. Alla 
deltagare besvarade enkäten som tog upp följande frågeområden. 

1. Det egna projektets mål och syfte. 

2. Arbetets läge i genomförandet  

3. Projektets förväntade resultat.  

Enkät 2: Den sociala situationen i länet och kommunerna 
Den andra enkätundersökningen genomfördes under sommaren 1999 och 
riktades till samtliga 60 deltagare från de tre första utbildningskurserna. Delta-
garna representerade 18 av de 29 kommunerna i Leningrads län. Syftet var att 
få mer utvecklad kunskap om de sociala förhållandena i länet och i de kom-
muner där fallstudier planerades. Alla deltagare besvarade enkäten som tog 
upp följande frågeområden. 

1. Den sociala verksamhetens situation och villkor i kommunen 

2. Det egna projektets formulerade mål och syfte 

3. Projektets utformning och genomförande 

4. Projektets resultat hittills 

5. Förväntningar och farhågor 

Enkät 3: Deltagarnas förväntningar på kursen 
Den tredje enkätundersökningen genomfördes under mars och augusti 2000 
och riktades till samtliga 40 deltagare i utbildningskurserna fem och sex före 
kursstarten. Syftet var att få en bild av kursdeltagarnas förväntningar inför 
utbildningen i Sverige. Enkäten skickades per post till deltagarna ca två veckor 
innan de började kursen. Alla deltagare besvarade enkäterna som tog upp 
följande frågeområden. 

1. Har kursens innehåll diskuterats före deltagandet? 

2. Vilka aktuella problem vill deltagarna vilja ta upp under kursen? 

3. Vilka konkreta frågor hoppas deltagarna att kursen ska besvara? 

4. Finns några förkunskaper om svenskt socialt arbete? 
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5. Hur föreställer man sig att kunskaper och erfarenheter från kursen ska 
användas i den egna praktiken? 

6. Vilken inställning har man till utbildningsinsatsen?  

Enkät 4: Kursutvärdering 
Den fjärde enkätundersökningen genomfördes under mars och augusti 2000 
och riktades till samtliga 40 deltagare i utbildningskurserna fem och sex efter 
att kursen avslutats. Syftet var att få veta om deltagarnas förväntningar på 
utbildningen i Sverige hade uppfyllts. Enkäterna fylldes i under deltagarnas 
sista dag i Eskilstuna. Alla deltagare besvarade enkäten som tog upp följande 
frågeområden. 

1. Vilka viktiga kunskaper har kursen givit? 

2. Har du fått svar på dina frågor? 

3. Vilka kunskaper och erfarenheter från svenskt socialt arbete kan im-
plementeras i den egna praktiken?  

4. På vilket sätt kan en sådan överföring ske i den egna praktiken?  

Även projektledaren har gjort egna kursutvärderingar med enkäter efter varje 
utbildningsomgång. Utvärderingen har även haft tillgång till resultatet från 
dessa undersökningar. 

Undersökningar under den formativa fasen år 2001 

Enkät 5: Synpunkter på utvärderingsrapporten 
Resultatet från den formativa utvärderingen av utbildningsprogrammet och 
från de första fallstudierna under 1999 och 2000 redovisades i utvärderings-
rapporten ”Gränsöverskridande lärande” i december 2000. Rapporten översattes 
till ryska och skickades till alla kommunerna i länet i januari 2001. Syftet var 
dels att sprida kännedom om utvärderingens resultat, dels att ge utvärderaren 
en återkoppling på rapporteringen inför det fortsatta utvärderingsarbetet. För 
att få veta vad mottagarna ansåg om rapporten genomfördes en enkätunder-
sökning till kommunerna som tog upp följande frågeområden. 

1. Uppgifter om vilka som har besvarat enkäten (kommun, befattning, 
antal deltagare om svaret lämnas från grupp) 

2. Synpunkter på rapportens utformning och innehåll 

3. Utbildningsprogrammets betydelse för den egna kommunen, projek-
tet, verksamheten? 

4. Vilka fortsatta utbildningsbehov finns inom olika verksamhetsområ-
den och personalgrupper? 
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5. Vilka förändringar har genomförts i kommunen under 2000 och vilka 
framtidsplaner finns? 

Enkäten riktades till representanter för ledning och personal i kommunerna 
och till Arbets- och socialskyddskommittén på länsnivå. Totalt ingick 29 kom-
muner i undersökningen, varav några är större städer med 60-90.000 invånare 
och en del små samhällen eller byar. Varje kommun fick tre enkäter. Totalt 
skickades 87 enkäter ut till kommunerna och en till länsmyndigheten. Mål-
grupperna var den centrala ledningen i kommunen (borgmästare, vice borg-
mästare, socialchef), den lokala ledningsnivån (direktörer, föreståndare, avdel-
ningschefer) samt personal i verksamheten (specialister som läkare, pedagoger, 
socialarbetare).  

Ett svar har lämnats av Arbets- och socialskyddskommittén i länet. Från 
kommunerna har sammanlagt 34 enkäter skickats in fördelade på 24 kommu-
ner. Enkätsvar saknas från fem kommuner. Det betyder att 83% av kommu-
nerna har besvarat enkäten. En genomgång av de kommuner som saknas visar 
att dessa är av olika storlek och spridda över länet. Bortfallet bedöms därför 
inte som systematiskt och bör inte påverka möjligheterna att dra säkra slutsat-
ser från resultatet. 

För att besvara enkäterna har kommunerna bildat arbetsgrupper av olika 
storlek på olika beslutsnivåer. Grupper med personalen i socialtjänsten har haft 
störst antal deltagare, 7-8 personer. Därefter kommer grupper för den lokala 
ledningen, 3-5 personer. På den centrala nivån består grupperna av borgmästa-
re, vice borgmästare, socialchef och vice socialchef.  

Tabell 3: Antal enkätsvar och deltagare i kommunerna i enkät 5 

 Länsnivå och 
central ledning i 

kommunen 

Lokal 
ledning i 
projekten 

Personal i 
projekten 

Summa 

Antal enkätsvar 15 enkäter  
(44%) 

11 enkäter
(32%) 

8 enkäter 
(24%) 

34 enkäter 
(100%) 

Antal deltagare i 
enkäten 

27 (1+26) personer
(20%) 

45 personer
(34 %) 

61 personer 
(46%) 

133 personer 
(100%) 

Tabellen visar att det finns en god spridning på olika nivåer inom socialtjäns-
ten. Spridningen är också god mellan olika kommunstorlekar och geografiskt i 
länet. Notera att även om antalet enkäter (8 st) från personal är det lägsta så är 
antalet deltagare som har besvarat enkäten det högsta (61 personer). Det bety-
der att personalens svar företrädesvis har skett genom gruppdiskussioner med 
7-8 deltagare i varje grupp. 
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4.2.3 Fallstudier 

Fallstudier har använts under den formativa och den summativa fasen av 
utvärderingen. Metoden är lämplig för att studera projektarbeten i deras natur-
liga sammanhang och för att studera hur kunskaper implementeras efter 
genomförd utbildning. Fyra fallstudier genomfördes i fyra kommuner i Lenin-
grads län. Antalet styrdes dels av kostnads- och tidsplanen, dels av önskemålet 
att göra en fallstudie inom varje problemområde som anges i samverksanspro-
jektet: (1) Äldreomsorg och handikappade, (2) barn med begränsade möjlighe-
ter, (3) barn- och familjproblematik och (4) drogförebyggande insatser för barn 
och ungdomar.  

Urvalet av fallen skedde stegvis. Ett första steg var att avgränsa vilka lo-
kala projekt som kunde bli aktuella utifrån följande kriterier. 

• Projektet skulle gälla ett av de fyra problemområden som beskrivs ovan 

• Projektet skulle vara i en realiseringsfas, dvs. det skulle har redan påbör-
jats 

• Projektet skulle involvera nya satsningar och inte endast handlar om ut-
ökningar av redan befintliga arbetssätt, resurser m.m. 

Med utgångspunkt dessa kriterier och från informationsunderlaget från enkät-
studie 1 gjordes ett preliminärt urval av fyra projekt. Eftersom informations-
underlaget var begränsat (alla kommuner och projekt fanns inte redovisade i 
enkätsvaren) skickades urvalsförslaget och utvärderarnas urvalskriterier till 
Arbets- och socialskyddskommittén i Leningrads län för kommentarer. Efter 
synpunkter från kommittén byttes två projekt ut mot alternativ som bättre 
kunde motsvara utvärderarnas kriterier. Det gjorde att det slutliga urvalet kom 
att bestå av fyra projekt. Det första projektet gäller utveckling av äldreomsor-
gen och de handikappades sociala service. Det andra projektet handlar om att 
arbeta drogförebyggande med barn och ungdomar. Det tredje projektet inrik-
tas på arbete med familjer och barn med problem. Det fjärde projektet slutligen 
gäller utveckling av perspektiv och problem för socialrehabiliteringen av barn 
och ungdomar med begränsade möjligheter. Att urvalet av projekten endast 
redovisas genom att ange deras inriktning och inte i viken kommun det utförs 
beror dels på att utvärderaren betonade anonymiteten vid intervjuer med olika 
respondenter i kommunerna, dels på bedömningen att det inte är nödvändigt 
för läsaren att känna till kommunen för att kunna tillgodogöra sig resultatet 
från fallstudierna. Det kan tvärtom hävdas att kännedom om vilka kommuner 
det gäller kan försvåra att se resultatets generaliserbara värde.  

Fallstudiernas syfte och genomförande 
Syftet med fallstudierna var att få konkreta exempel på om utbildningspro-
grammet hade givit några resultat i form av lärande och förändring i den 
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praktiska verksamheten. Syftet var således inte att bedöma om kommunen 
hanterar sitt projektarbete bättre eller sämre än andra.  

De fyra kommunerna informerades om utvärderarnas önskemål att stu-
dera deras projekt. Samtliga kommuner skickade en inbjudan till utvärderar-
nas. Dessutom skickades kommunerna projektbeskrivningar för respektive 
verksamhet som utvärderarna kunde studera inför besöken. Fallstudierna 
omfattade två besök i varje kommun med ca ett års mellanrum. Varje besök 
omfattade två dagar. Den första omgången studier på plats genomfördes 
under hösten 1999 och februari/mars 2000. Den andra omgången genomför-
des under maj 2001.  

En plan för intervjuer och fältstudier skickades till kommunerna inför be-
söket. Intervjuer genomfördes med borgmästaren, vice borgmästare, social-
chef, projektledare/föreståndare, samt med representanter för personalen i 
projektet. Dessutom genomfördes studiebesök i projektverksamheten som gav 
möjlighet att göra observationer av lokaler, utrustning och av konkreta be-
handlingsinsatser. Observationer och fältbesök dokumenterades med hjälp av 
bandspelare, foto och minnesanteckningar. Rapporteringen av resultatet från 
fallstudierna under den formativa fasen av utvärderingen redovisades i en 
första delrapport vid årsskiftet 2001/2001. Resultatet från fallstudierna under 
den summativa utvärderingen redovisas i denna rapport.  

4.2.4 Intervjuer 

Intervju har varit en viktig metod för datainsamling både under den formativa 
och den summativa fasen av utvärderingen. Intervjuerna har genomförts såväl 
med enstaka individer som med grupper av personalrepresentanter. Intervju-
erna genomfördes utifrån ett formulär som innehöll frågeområden som väg-
ledning för intervjun.  

Frågeområden vid intervjuer under den formativa fasen. 

1. Situationen i kommunen och prioriteringar för att hantera olika sociala 
problem 

2. Uppgifter om de projekt som man bedriver och hur projektet har initie-
rats 

3. Projektets mål, genomförande och förväntade resultat 

4. Förväntningar på utbildningsprogrammet 

5. Tidigare erfarenheter av utvecklingsarbete och internationellt 
kunskapsutbyte inom socialtjänsten 

6. Synpunkter på utbildningsprogrammet och dess betydelse för deltaga-
ren och för projektarbetet 
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7. Planer som finns för att tillämpa kunskaper från utbildningen 

Frågeområden vid intervjuer under den summativa fasen. 

1. Förändringar inom socialtjänsten som respondenten har deltagit i 
och/eller sett under det senaste året  

2. Hur erfarenheter och kunskaper från Sverige har påverkat dessa för-
ändrings- och utvecklingsarbeten  

3. Hur kunskaperna från Sverige har spritts till olika målgrupper inom 
socialtjänsten 

4. Hur respondenten själv har agerat för att stödja förändring och utveck-
ling  

5. Planer på konkreta utvecklings- och förändringsarbeten som finns 
inom socialtjänsten och om det finns någon koppling till erfarenheterna 
från utbildningen i Sverige i denna planering. 

Dessa frågeområden har anpassat efter olika respondenter. Vid intervjuer med 
borgmästare och socialchefer har exempelvis frågan om förändringar gällt hela 
kommunen medan frågan har haft en mer lokal anknytning vid intervjuer med 
projektledare och personal. Även för övriga frågor finns liknande skillnader i 
anpassning av frågorna till respondentens funktion i organisationen. En skill-
nad är också att frågorna under den formativa fasen främst har gällt förhållan-
den av olika slag som påverkar genomförandet, samt prioriteringar som sker 
under utbildningsprogrammet. Vid intervjuerna den summativa fasen är 
intresset mer fokuserat på vad som är det konkreta utfallet och framtida pla-
ner. 

Intervjuernas genomförande 
Varje intervju har inletts med en kort presentation av utvärderingens syfte och 
av hur resultatet ska presenteras och användas. Eftersom den intervjuade kan 
uppfatta utvärderaren som ledningens kontrollant så upplyste utvärderaren 
om sin oberoende ställning i förhållande till projektledningen. Vidare betona-
des utvärderingens främjande syfte, snarare än ett kontrollmotiv. Responden-
terna informerades också om att intervjuerna endast ska användas för utvärde-
ringen och att deras identitet kommer att skyddas vid resultatredovisningen. 
(Dock kan chefen för Arbets- och socialskyddskommittén identifieras eftersom 
befattningen är unik. Chefen informerades om detta inför intervjun och gav sitt 
samtyckte till att intervjun får redovisas).  

Genomförandet av intervjuerna hölls med ambitionen att skapa en av-
spänd samtalsform snarare än en formaliserad fråga-svar metod med förutbe-
stämda frågor. Respondenten fick möjlighet att påverka vad som togs upp och 
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utrymme gavs för diskussioner som kunde nyansera och problematisera 
svaret. Intervjuerna genomfördes i respondenternas arbetsmiljö. Intervjuerna 
med borgmästare, socialchef genomfördes med tolk och i något fall med den 
rysktalande utvärderaren. Intervjuer med projektledare och personalrepresen-
tanter gjordes av den rysktalande utvärderaren. Intervjuerna tog ca 1,5 timme 
och spelades in på band. De har därefter översatts och skrivits ut på svenska. 

4.2.5 Observationer  

Vid genomförande av fallstudierna både under den formativa och den sum-
mativa fasen av utvärderingen har observationer använts som komplement till 
intervjuerna. Besöken vid olika institutioner guidades vanligtvis av förestånda-
ren för verksamheten. Vid studiebesöket gavs möjlighet träffa personal och se 
på lokaler, utrustning och tekniska hjälpmedel. Personalen beskrev sina ar-
betsmetoder och utvärderaren kunde ställa frågor och utvärderaren dokumen-
terade sina intryck, sakuppgifter, frågor och svar på olika sätt efter situationens 
lämplighet. Den vanligaste metoden var att utvärderaren förde anteckningar i 
samband med eller direkt anslutning till besöket. Ibland registrerades kom-
mentarer och frågor på bandspelare. 

Deltagande observationer har också använts som metod för att granska 
hur utbildningsprogrammet i Sverige genomfördes i praktiken. Observatio-
nerna genomfördes under utbildningskurserna 4 och 5, våren 2000. En utvär-
derare följde med som öppet deltagande observatör vid föreläsningar och 
studiebesök i Södermanlands län och förde anteckningar om vad kursdelta-
garna ansåg som intressant och vilka frågor som ställdes. Efter besöken fördes 
samtal med deltagarna om deras upplevelser.  

4.2.6 Deltagande i länskonferenser 

Den 29 februari år 2000 arrangerade Arbets- och socialskyddskommittén en 
konferens i St. Petersburg för att inventera kommunernas satsningar och resul-
tat inom socialtjänsten. Vid konferensen deltog representanter från samtliga 29 
kommuner i länet. Under konferensen gav kommuner exempel på resultat 
inom olika projekt med koppling till utbildningsprogrammet. Den rysktalande 
utvärderaren deltog vid konferensen och förde minnesanteckningar från 
redovisningarna. Dokumentationen bidrar till att komplettera bilden av vilka 
problem kommunerna brottas med inom socialtjänsten, samt vad man lyfter 
fram som viktiga resultat av utbildningsprogrammet. 

Den 27 september år 2001 arrangerades ytterligare en länskonferens med 
representanter från samtliga kommuner i länet. Syftet var att redovisa resultat 
från det pågående utvecklingsarbetet i kommunerna. Vid denna konferens 
redovisades en preliminär utvärderingsrapport och deltagarna fick tillfälle att 
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ge synpunkter samt att kontrollera faktauppgifter som redovisades om länets 
sociala situation och socialtjänsten.  

4.3 Urval av respondenter  

En målsättning vid urvalet av respondenter i utvärderingens olika undersök-
ningar har varit att få en god spridning mellan olika beslutnivåer och profes-
sioner inom socialtjänsten i länet, samt mellan olika kommuner. När det gäller 
det senare så har samtliga 29 kommuner deltagit med representanter i utbild-
ningsprogrammet och även medverkat i enkätundersökningarna under den 
formativa fasen. Vid enkätundersökningen under den summativa fasen deltog 
24 kommuner. Vid intervjuer i de fyra fallstudiekommunerna har representan-
ter för central och lokal ledning samt personal deltagit.  

Under den formativa fasen har totalt har 137 respondenter medverkat i 
utvärderingens enkät- och intervjuundersökningar. Av dessa är 120 deltagare i 
utbildningskurserna som främst har svarat på enkäter. 17 respondenter med-
verkat i intervjuer under den första omgången fallstudier. Under den summa-
tiva fasen har totalt 147 respondenter medverkat i enkät- och intervjuunder-
sökningar. Av dessa har 133 svarat på enkätundersökningen om synpunkter 
på utvärderingsrapporten från den formativa fasen. 14 respondenter har delta-
git i intervjuer under den andra omgången av fallstudier. Det betyder att 
sammanlagt 284 personer har medverkat i utvärderingens båda faser. Eftersom 
en del av dessa respondenter kan ha deltagit i flera undersökningar är det 
totala antalet deltagare lägre. En försiktig uppskattning är att ca 200-230 perso-
ner har medverkat i utvärderingens olika undersökningar. 

Respondenterna representerar olika nivåer i den ryska socialtjänstens or-
ganisation. På länsnivå genom representanter för Arbets- och socialskydds-
kommittén i Leningrads län. På kommunal ledningsnivå genom borgmästare, 
vice borgmästare, socialchefer och vice socialchefer. På ledningsnivå i projekten 
eller verksamheterna genom föreståndare och avdelningschefer och på perso-
nalnivå genom representanter för socialarbetare, pedagoger, läkare, sjukgym-
naster, etc.  

I tabellen nedan har en sammanställning gjorts som visar en uppskatt-
ning av antalet och andelen svarande på olika beslutsnivåer. Deltagandet gäller 
utvärderingens enkät- och intervjuundersökningar både under den formativa 
och den summativa fasen.  
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Tabell 4: Antal deltagare på olika nivåer i socialtjänsten 

 Läns-
nivå 

Central 
ledning i 

kommunen

Lokal 
ledning i 
projekten

Personal i 
projekten 

Antal 
personer 

Deltagare i  enkät 1-4 15 51 31 23 120 

Deltagare i enkät 5 1 26 45 61 133 

Andel  deltagare per grupp 7% 30% 30% 33% 100% 

Deltagare i intervju I  6 5 6 17 

Deltagare i intervju II 1 7 4 2 14 

Andel svarande per grupp 3% 42% 29% 26% 100% 

Totalt antal deltagare 

Andel deltagare per grupp 

17 

6% 

90 

32% 

85 

30% 

92 

32% 

284 

100% 

Eftersom andelen svarande i utbildningsgrupperna har uppskattats enligt 
deltagarlistorna för de olika kurserna kan det finnas en viss felmarginal i upp-
gifterna. Det påverkar inte slutsatsen att det finns en god spridning av deltaga-
re med olika positioner och arbetsuppgifter inom socialtjänsten.  

4.4 Databearbetning och analys 

Det huvudsakliga datamaterialet i studien består av texter i form av informa-
tion och rapportering från kommuner och länet, samt i form av utskrifter från 
enkätresultat och intervjuer. Datainsamlingen har genomförts för att undersö-
ka vilket lärande och förändring som sker och om kunskaper från utbildningen 
används i praktiken. Det betyder att frågorna har uppehållit sig kring sådana 
nyckelord som kunskap, utveckling och förändring samt förutsättningar och 
hinder för detta. Resultaten har skrivits ut på svenska och texten ger en berät-
telse av hur respondenten ser på dessa frågor utifrån sina erfarenheter. Det 
betyder inte att det datamaterial som skall analyseras har formen av regelrätta 
frågor och svar. Snarare har det huvudsakliga materialet formen av berättelser 
från respondenterna om olika förhållanden, tankar och händelser kring de 
aktuella frågeområdena.  

4.4.1 Tematisk analys 

Bearbetningen av datamaterialet handlar till att börja med om att reducera 
mängden av information till det som är väsentligt för att besvara utvärdering-
ens frågor. Analysen av materialet kan göras på olika sätt. Ett är att utgå från 
en teori om objektet som ger på förhand formulerade analysdimensioner. Ett 
annat sätt är att utgå från empirin och söka efter teman utifrån vad responden-
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terna säger. Ett tredje sätt är att använda en tematisk analysmetod (Zoglowek, 
1999). Metoden kan betecknas som abduktiv vilket innebär att forskaren und-
viker att enbart använda ett teoretiskt eller ett empiriskt perspektiv i sin forsk-
ning, utan strävar efter att kombinera dessa (Sköldberg, 1991).  

Analysarbetet består dels av att precisera analysenheter utifrån empirin, 
dels av att precisera analysteman utifrån teorin (Karpatschof, 1984). Arbetet kan 
starta i en empirisk utsaga (analysenhet) som tolkas, exempelvis ett uttalande 
från en respondent som tolkas som ett synsätt på lärandet. Analysen kan också 
ta sin utgångspunkt i ett teoretiskt analystema, t ex teorier om olika typer av 
lärande, och söka efter utsagor i intervjumaterialet som belyser temat. Genom 
att växla mellan dessa perspektiv kan materialet analyseras autentiskt men 
samtidigt med fokus på vissa teoretiska teman.  

I denna studie har den tematiska analysmetoden varit utgångspunkten. 
Schematisk kan genomförandet av det konkreta analysarbetet beskrivas i 
följande steg. Först skedde en genomläsning av det insamlade textmaterialet 
för att identifiera framträdande aspekter (analysenheter). Det kan handla om 
centrala meningsbärande formuleringar (”spetsformuleringar” eller ”kärnfor-
muleringar”) som fångar vad respondenten ger uttryck för. Steg två innebar att 
resultatet sammanfattades för att tydliggöra huvudinslagen i intervjun (eller 
enkäten). På det sättet kunde materialet reduceras för att göra det mer över-
blickbart för en fortsatt analys. Det tredje steget innebar en omläsning av mate-
rialet med ledning av vissa analysteman utifrån teoriramen. Exempelvis delta-
garnas syn på utbildningens mål, innehåll och former och hur man ser på det 
egna och det kollektiva lärandet, samt på förändringar kopplade till detta 
lärande. Resultatet sammanställdes och visar vad det finns för samlat material 
kring centrala teoretiska begrepp. Det fjärde steget innebar att formulera en 
sammanhängande text som beskriver vad som har kommit fram kring utvär-
deringens frågor. Texten gav underlag för att göra en förstahandstolkning som 
tar sig uttryck i en organisering av resultatet kring teman och centrala pro-
blemställningar som presenteras i resultatredovisningen. Det femte steget i 
analysen innebar att resultatet analyseras och diskuteras på ytterligare en nivå 
genom att anknyta till forskning och teorier på området, s.k. ”analytic generali-
zation” (Yin, 1989). Syftet är att med hjälp av teoriramens begrepp, och andra 
teorier som kan anses relevanta, vidga förståelsen av problemet utöver den 
första tolkningsnivån och beskrivningen av intressenternas utsagor. 

4.5 Resultatens kvalitet 

Resultatens kvalitet kan granskas på olika sätt. Ett krav som kan ställas är att 
det ska gå att pröva resultatet mot alternativa tolkningar. Prövningen på denna 
punkt underlättas av att de tolkningar och teorier som används är klar redovi-
sade. Ett annat krav är att resultatet bör tillföra något nytt som inte redan 
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läsaren visste (Larsson, 1994). Med utgångspunkt från min genomgång av 
tidigare forskning som redovisas i kapitel tre anser jag att studien belyser 
viktiga aspekter som dels ger ett kunskapstillskott till förståelsen av lärande 
inom rysk socialtjänst, dels ger ett generellt kunskapsbidrag till frågan om 
lärande och utvärdering. Ytterligare ett kvalitetskrav är att resultatet har en 
empirisk förankring vilket har redovisats genom att beskriva vad analysen 
bygger på för underlag. Det är också viktigt att uppgifterna (respondenternas 
olika utsagor) stämmer med ursprunget. Prövningen av den interna validiteten 
har skett på olika sätt. Materialet har skrivits ut och kontrollerats mot sina 
originalkällor, t ex bandinspelning av intervjuer.  

Ett speciellt förhållande i denna studie är att den till stor del grundar sig 
på information som översatts från ryska till svenska. Det innebär en risk för att 
nyanser i respondenternas utsagor kan gå förlorade vid översättningen. Ge-
nom att en av utvärderarna är rysktalande har vi dock goda förutsättningar att 
undvika att det sker missuppfattningar av materialet. Vid översättningen har 
en strävan varit att uppmärksamma helheten i det sagda för att göra en så 
korrekt tolkning som möjligt av vad respondenten vill ha sagt snarare än att 
redovisa citat som följer översättningen, även om sådana också redovisas när 
det när det kan ge en ökad förståelse.  

En central kvalitetsfråga är om resultaten kan generaliseras. Det kan gö-
ras på två olika sätt. Det ena är att göra en statistisk generalisering vilket inne-
bär att forskaren arbetar med ett urval som anses representativt (t ex genom 
slumpmässigt urval) som kan garantera att resultatet kan generaliseras till en 
större population eller grupp. Det andra sättet är att göra en analytiskt-
teoretisk generalisering. Den innebär att forskaren strävar efter att generalisera 
genom att anknyta resultatet till en mer omfattande teori än den som gäller 
inom fallet eller den enskilda situationen. I denna studie eftersträvas det senare 
alternativet.  

Den analytiskt-teoretiska generaliseringen grundar sig på djup och nog-
grann analys av enstaka fall snarare än på bredd och representativitet. Här kan 
den uppmärksamme läsaren fråga varför det ovan läggs så stor vikt vid att 
framhålla bredden i materialet och vid den stora spridningen bland respon-
denterna när syftet inte är att visa representativiteten. Svaret är att det även vid 
kvalitativa studier finns anledning att söka variation som kan spegla vilka 
bilder som olika grupper har av ett fenomen eller en viss situation. En stor 
variation ökar möjligheterna att se flera alternativa bilder av fenomenet. Gene-
raliseringen av resultatet handlar då inte om att statistiskt visa om dessa bilder 
är representativa för dem som har svarat. Snarare handlar det om hur bilderna 
kan fungera för läsaren att känna igen sig och dra lärdom för sin egen specifika 
situation, eller med andra ord att göra en teoretisk generalisering. 
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Ett ytterligare kvalitetskrav gäller studiens etik. I utvärderingen tonvikten 
lagts på att informera de medverkande om att studien följer de etiska regler 
som gäller för svensk forskning. Utvärderaren har redovisat sina syften tydligt 
och givit möjlighet för samtycke om medverkan. Dessutom har särskilt beto-
nats att alla uppgifter hanteras med sekretess och skyddas hos utvärderaren, 
samt att materialet inte ska användas för andra syften än de som uppgivits, 
dvs. enbart inom ramen för utvärderingen. 
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4.6 Sammanfattning av utvärderingsarbetets moment 

 

1999  
Våren 

Utarbetande av utvärderingsplan till socialtskyddskommittén.  
Enkät ett till kursdeltagare från utbildningskurs två. 

Hösten Enkät två till kursdeltagare från de första tre kurserna. 
Planeringsmöte med Arbets- och socialskyddskommittén om utvärderingens 
praktiska genomförande. 
Fallstudier i de första två kommunerna. 
Observationer under den fjärde utbildningskursen. 

2000 
Våren 

Fallstudier i de två resterande kommunerna. 
Enkätundersökningar tre och fyra (gäller kurs fem) Observationer under den 
femte utbildningskursen. 
Översättning och utskrift av material. 
Sammanställning av resultat. 

Hösten Enkätundersökningar tre och fyra. (gäller kurs sex). Sammanställning av 
resultat. 
Sammanställning, analys och rapportering. 
Översättning av rapporten till ryska. Rapporten sänds till representanterna i 
de fyra besökta verksamheter samt till Arbets- och socialskyddskommittén. 
En enkät medföljer för att få synpunkter på utvärderingens innehåll. 

2001 
Våren 

Bearbetning av synpunkter på första utvärderingsrapporten. 
Andra besöket i de fyra kommuner som ingår i fallstudien. 
Sammanställning och analys av summativ utvärdering. 

Hösten Utformning av preliminär slutrapport som redovisas vid länskonferens med 
deltagare från kommunerna i Leningrads län.  
Summering av synpunkter samt redovisning av slutrapport från 
utvärderingen.  
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas vad respondenterna har sagt om utbildningen och dess 
effekter. Först återges deltagarnas synpunkter på utbildningen och exempel på 
vad kursdeltagarna har lärt sig. Sedan redovisas hur man använder sina kun-
skaper genom att beskriva resultatet från de fyra fallstudierna. Därefter ges 
exempel på hur deltagarna har spritt sina kunskaper på den egna arbetsplat-
sen, i kommunen och länet. Sist beskrivs olika förändringar i socialtjänsten som 
respondenterna har berättat om med koppling till utbildningsprogrammet.  

De resultat som redovisas i detta kapitel är på en deskriptiv nivå och 
bygger på det som Alvesson och Deetz (2000, s 205) definierar som ”första-
handstolkningar” av vad respondenterna faktiskt har sagt. Det betyder att 
tolkningarna ligger på en lägre abstraktionsnivå än analysen som görs i kapitel 
6 där en koppling sker till teoretiska referensramar.  

5.1 Deltagarnas synpunkter på utbildningen  

Sammanlagt omfattar utbildningsprogrammet åtta omgångar med totalt 160 
deltagare. Deltagarna representerar samtliga kommuner i länet och urvalet av 
deltagare till varje kurs strävar efter maximal spridning över socialtjänstens fält 
liksom geografisk spridning. Totalt har åtta utbildningsomgångar genomförts 
med några månaders mellanrum, varav den första ägde rum hösten 1998 och 
den sista under våren 2001. 

Enligt deltagarnas utvärderingar har kurserna genomförts på ett kon-
struktivt och välvilligt sätt. Några deltagare beskriver studieklimatet med 
följande utryck: Engagemang, tilltro, respekt, förståelse, varm atmosfär, hög 
yrkeskompetens, ömsesidigt intresse, vänlig inställning, mycket bra tolkning. 
En sammanställning av samtliga svar visar att kursens disponering av tiden 
och dess utformning uppskattas av deltagarna. Majoriteten anser att två veckor 
är lagom och att tiden är optimalt och effektivt disponerad. Några bland delta-
garna vill ha mer fritid. Andra tycker att två veckor är för lång tid med tanke 
på kursens intensitet och föreslog en kortare kurs på ca tio dagar.  

Utvärderingen visar att deltagarna saknar skriftligt material eller under-
lag från föreläsningarna på ryska som senare kan presenteras i den egna verk-
samheten. Man önskar att material av olika slag samlas i ett kompendium och 
också videoband som möjligt hjälpmedel för att redovisa kursen. Några delta-
gare anser att föreläsningarna inte enbart bör handla om historia och nutid 
utan också om framtida utsikter, nya projekt inom socialt arbete och välfärds-
utvecklingen i Sverige. Några upplever att vissa föreläsningar var för abstrakta 
och svåra att förstå, exempelvis föreläsningen om samhällsarbete. (Föreläs-
ningen utgick efter kurs 2). En förklaring som gavs under utvärderingarna var 
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att begreppet saknar sin ryska motsvarighet. När det gäller antalet föreläs-
ningstillfällen anser majoriteten att dessa är tillräckliga. Dock tycker några att 
man kunde minska deras antal. Ett par önskar mer föreläsningar, exempelvis 
analys av socialt arbete i olika länder och om utbildningsväsendet. Några vill 
mer ingående veta hur man arbetar med familjer med olika problem och en 
tycker att man ska öka antalet föreläsningar som ligger närmare ämnet socialt 
arbete. En uppfattning som också kommer fram är att föreläsningarna har 
bidragit till att skaffa sig en bra helhetsbild av hur man arbetar i Sverige.  

De flesta tycker att kursen gav ett tillräckligt utrymme för diskussioner 
kring aktuella frågor. Dock anser en del att det saknades möjlighet att gå på 
djupet på vissa frågor. Någon tycker att detta var svårt p g a skillnaderna i 
arbetets karaktär och organisation, exempelvis att det i Ryssland finns organi-
sationsformer som saknas i Sverige. Ett par deltagare saknar diskussion om bl. 
a. medicinsk rehabilitering; arbetssysselsättning av människor med begränsade 
möjligheter samt arbetsgivarnas ställning i denna fråga. Det flera efterlyser är 
mer kunskaper om svensk sociallagstiftning. 

5.1.1 Studiebesöken 

Studiebesöken uppskattas av majoriteten av deltagarna. Flera upplevde att det 
fanns en bra balans mellan föreläsningar och studiebesök och att dessa två 
former kompletterar varandra. Några menar dock att vissa upprepningar av 
studiebesök, dvs. besök av likartade verksamheter, kunde undvikas. De flesta 
vill ha fler studiebesök och även flera ”möten vid runda bordet” med svenska 
specialister. Några utrycker att vissa av studiebesöken var för korta och ut-
rymmet för diskussioner något otillräckligt. Frågorna som deltagarna ställde 
under studiebesöken var av olika karaktär och handlade om kommunernas 
och verksamheternas budget och finansieringsmöjligheter, socialtjänstens 
organisation, personalens lönevillkor, utbildning samt kompetensområde etc. 
Något som gjorde starkt intryck på deltagarna under studiebesöken var stan-
darden och tillgången på tekniska hjälpmedel och personalens engagemang, 
arbetsvillkor, arbetsmetodiken och synen på handikappade och äldre. Upp-
delningen vid studiebesöken efter deltagarnas arbetsområden kritiseras av en 
del deltagare. Eftersom flertalet deltagare ville bekanta sig med verksamheter 
utanför det egna område och göra mer gränsöverskridande besök. Andra hade 
inget speciellt område utan var intresserade av samtliga verksamheter. Någon 
kommenterar också att i gruppindelningen inte tog hänsyn till politiker och 
borgmästare som inte är direkt involverade i sociala verksamheter utan bedri-
ver frågor av en mer övergripande karaktär.  
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5.2 Vad har kursdeltagarna lärt sig?  

Vilken ny kunskap har man fått genom utbildningen och vad har den för 
betydelse för utvecklingen av den egna praktiken? Detta är frågor som ställdes 
till deltagarna i de olika kurserna. Svaren visar en stor variation av synpunkter. 
En deltagare skriver exempelvis att ”jag har inte funnit några nya saker att lära, 
men har däremot har fått insikten om att mycket är genomförbart i ryska 
förhållanden”. En annan deltagare skriver att ”för mig som har 30 års arbetser-
farenhet kunde inte kursen bidra med något nytt”. Ytterligare några andra 
menar att man fått bekräftelse på det de redan vet och att det visar att man är 
på rätt väg i sitt arbete. En deltagare tycker att ryska socialarbetare har högre 
kompetens och utbildningsnivå inom fältet än svenska.  

De flesta deltagarna säger dock att kursen har berikat den egna kunska-
pen och givit en bred kunskap om svensk socialtjänst och om skilda arbetsfor-
mer och metoder i socialt arbete. Deltagarna nämner av man har fått ökad 
insikt och en mer ingående kunskap om svensk socialpolitik och hur det socia-
la skyddsnätet ser ut för befolkningen. Vidare att man har fått kunskaper om 
hemtjänstens organisation, om förebyggande arbete för barn och ungdomar, 
om arbetet med ensamstående mammor, om hur man kan bedriva förebyg-
gande insatser vid arbete med missbruk, om rehabilitering av barn med han-
dikapp, om gruppboende, samt kunskap om alternativa arbetsformer. Flera 
framhåller kunskaperna och erfarenheterna från intergeringen av olika av 
socialtjänstens målgrupper i samhället som en viktiga. Man nämner också 
arbetet med människor med funktionshinder eller psykiska störningar i Sveri-
ge som ett bra exempel för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Vidare säger 
man sig ha fått kunskaper om alternativa arbetsmetoder inom socialt arbete 
och kunskaper om hur arbetsmetoder kan utvecklas utifrån konkreta behov, 
samt hur mycket man kan förvänta sig från personalen och att personalen i 
socialtjänsten uppvisar hög professionalism. 

Vilka möjligheter till egen utveckling har då kursen givit? Resultatet från 
vår enkätundersökning till deltagarna visar att för en del har kursen betytt 
mycket för den personliga utvecklingen. Flera talar om den människosyn som 
präglar svenskt socialt arbete som den viktigaste lärdomen. Ett par säger att 
man tack vare kursen har kunnat reflektera över sin egen verksamhet och dess 
utvecklingsmöjligheter. Någon säger att kursen har givit möjlighet att jämföra 
olika sätt att arbeta inom socialtjänsten i Sverige och i Ryssland. Flera deltagare 
menar att socialarbetare i Ryssland bör lära sig att komma närmare klienten 
och att se på den enskildes konkreta behov.  

5.3 Resultatanvändning 

Är kunskaperna från Sverige användbara i den ryska socialtjänsten och hur ska 
kunskaperna överföras till personalen på hemmaplan? Flera av deltagarna 
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svarar att mycket inom den svenska arbetsmetodiken bör kunna implemente-
ras i ryska förhållanden, exempelvis olika arbetsmetoder inom hemtjänsten 
och inom barnrehabilitering. Ytterligare insatser som man nämner är organise-
ring av familjehem, krisverksamheter och dagcentraler, samt daglig sysselsätt-
ning för äldre och handikappade. Ett par deltagare säger att implementering 
av svenska erfarenheter och kunskaper i rysk socialtjänst enbart kan ske ge-
nom lagstiftning och statlig finansiering av socialtjänsten. En deltagare fram-
håller att det sociala arbetet måste anpassas efter omgivningens behov och de 
egna medlen. I några svar framhåller man att det finns många berörnings-
punkter mellan ryskt och svenskt socialt arbete beträffande dess organisation 
och innehåll. Samtidigt konstaterar man att skillnaderna vad gäller resurser för 
att bedriva arbetet är stora. 

När det gäller frågan om hur deltagarna planerar att sprida kunskaper 
och erfarenheter till den egna verksamheten svarar de flesta att man kommer 
att informera personal eller ledning och ge utrymme för diskussioner om hur 
kunskaperna kan komma till användning. Några deltagare betonar vikten av 
att skriftligt presentera alla förslag på hur kommunernas verksamheter kan 
vidareutvecklas. Seminarier, sammanträden, personalmöten, diskussioner 
med kolleger, träffar med lokala politiker och även föreläsningar om vad man 
hade sett och lärt sig, är exempel på former som deltagarna nämner för att 
kunna presentera och diskutera kunskaper och erfarenheter från utbildningen. 

5.4 Resultat från fallstudierna 1999-2000 

Hur har då deltagarna gjort i praktiken? Som framgick av enkätundersökning-
arna under utbildningen så betonade deltagarna betydelsen av utbildningen 
för det sociala arbetet i den egna kommunen. För att få konkreta exempel på 
hur utbildningens resultat har kopplats till den praktiska verksamheten har 
fyra fallstudier genomförts inom de fyra prioriterade problemområdena: (1) 
äldre och handikappade, (2) familj- och barnproblematik, (3) drogproblem 
bland barn och ungdomar, (4) rehabilitering av barn med begränsade möjlig-
heter. Nedan presenteras resultatet från dessa fallstudier. 

5.4.1 Äldre och handikappade  

Den första fallstudien gällde ett socialt projekt om utveckling av äldreomsor-
gen och handikappades sociala service. Projektet bedrivs vid ett Center för 
social service till äldre och handikappade, i en av de äldsta kommunerna i 
länet med en befolkning på ca 85 000 invånare. Ett av de mer framträdande 
sociala problemen i kommunen är svårigheter att tillgodose den växande äldre 
och handikappade befolkningens behov. Frågan om en effektivare och bredare 
service för dessa målgrupper har länge varit aktuell och diskuterats bland 
ledning och personal. Mot den bakgrunden har man, trots begränsade resurser 
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vid centret, startat ett projekt som syftar till att pröva alternativa vägar att 
utveckla verksamheten. 

Projektets konkreta mål är att identifiera och utreda vilka äldre och han-
dikappade som är i behov av social service. Ett annat mål är att utveckla indi-
vidanpassade sociala tjänster för att tillgodose olika behov. Ett tredje mål är att 
öka möjligheten till egenvård genom att höja människors psykiska status och 
aktiva deltagande i den öppna verksamheten där man erbjuder motion, arbets-
terapi och mat till subventionerade priser. Ett fjärde mål är att fullfölja arbetet 
med att öppna ett heminternat för äldre i en av kommunens mindre orter. 
Arbetet med dessa mål förväntas leda till ökad kvalitet, effektivitet och ett brett 
spektrum av sociala tjänster, enligt projektledaren som också är föreståndare 
för centret. 

Vad visar fallstudien? 
Av fallstudien framgår att det inte har varit lätt utveckla verksamheten med de 
begränsade resurser som man förfogar över. I början av projektarbetet var det 
svårt att övertyga de lokala politikerna om vikten av att utvidga verksamheten. 
Socialchefen uttrycker sig metaforiskt för att beskriva motståndet mot föränd-
ring. ”Vatten rinner inte under liggande stenar”, för att föra arbetet framåt 
”måste vi knuffa bort stenarna". Idag anser politiker att samarbete är en viktig 
utvecklingsstrategi och det finns en klar insikt i kommunen att gemensamma 
problem också kräver gemensamma insatser, säger socialchefen. Både social-
chefen och föreståndaren framhåller att om man redan från början hade blivit 
bemött av samma förståelse och stöd skulle man också ha uppnått större fram-
gång idag.  

Utvecklingsarbetet bedrivs genom ett aktivt samarbete med religiösa och 
offentliga organisationer, med kommunens handikappförening, två lokala 
företag, samt den lokala kvinnoorganisationen. En viktig samarbetspartner i 
projektarbetet är kyrkan som driver ett härbärge för hemlösa. Kyrkan kommer 
även att medverka i arbetet ordna specialiserade lägenheter för gruppboende. 
Bristen på resurser gör att det blir viktigt att skaffa externa sponsorer som kan 
ge bidrag. Fallstudien visar att det är svårt att värva sådana. Dock finns det 
exempel på organisationer från USA, Schweiz, Kanada och Finland som har 
medverkat till att stödja kommunens socialtjänst inom ramen för olika sociala 
projekt. 

Utbildningsprogrammets betydelse 
Enligt socialchefen och centrets föreståndare, som båda har deltagit i en av 
utbildningskurserna, har utbildningen haft en avgörande betydelse för verk-
samhetens utveckling vid centret. Eftersom det ryska sociala arbetet står inför 
en omvälvande förändring är idéer, kunskaper och erfarenheter från Sverige 
nyttiga och lärorika för att kunna vidga perspektiven, ansåg socialchefen. Ett 
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första steg i realiseringen av projektet har varit att identifiera de äldres behov. 
Här säger föreståndaren att man mycket tack vare erfarenheterna från svenskt 
socialt arbete har insett betydelsen av att en satsning på hemtjänstens utveck-
ling för att underlätta de äldres situation. Ytterligare ett argument för satsning-
ar på hemtjänsten har varit att det inte kräver så stora investeringskostnader i 
lokaler. En utvecklad hemtjänst gör att människor kan vistas i sin hemmiljö där 
de känner sig trygga och alltjämt kan få en bra vård.  

Föreståndaren berättar att personalen vid centret har fått bekanta sig med 
erfarenheter från svenskt socialt arbete och att arbetsteam av professionella har 
bildats för att identifiera aktuella behov, samt för att utföra medicinska under-
sökningar. Ett andra steg har handlat om utveckling av social rehabilitering. 
Vissa konkreta förändringar genomförts när det gäller utbildning av persona-
len om frågor rörande hemtjänstens organisation och arbetssätt. Man har 
utvecklat samarbete med så kallade ”sociala apoteket” med större inköpsvo-
lymer och avtal som gör att man kan använda sig av rabatter och förmåner vid 
inköp av läkemedel. Under det här året kommer också de första lägenheterna 
för äldreboende att invigas, vilket är en organisationsform som också kommer 
från erfarenheterna från utbytet med Sverige.  

Ytterligare ett resultat från utbildningskurserna är det arbete som man 
har startat med att erbjuda psykologisk hjälp åt äldre och ensamma människor. 
Tidigare ansågs det inte som nödvändigt att erbjuda psykologisk hjälp för att 
lösa sociala problem. Sådana problem skulle lösas inom familjen eller med 
grannarna. Respondenten beskriver situationen:  

Ryssar har alltid tagit hand om sina äldre, det är en del av deras historiska traditio-
ner och det upplevs som skamligt att lämna sina föräldrar på institutioner på äldre 
dagar. Idag har dessa villkor förändrats eftersom många familjer har fått det betyd-
ligt sämre och gemenskapen som man förut hade är borta. Sett utifrån ett sådant 
perspektiv innebär perestrojkan inte bara ett ekonomiskt men också ett moraliskt 
förfall. Dagens människor lever i en ekonomisk och moralisk fattigdom genom att 
de inte förlitar sig på den egna förmågan utan på att staten skall försörja dem. 

Något som lyftes fram under fallstudien var ”insikten om människosynen i 
Sverige”. Såväl ledning som personal framhöll att även om inte hela det svens-
ka synsättet kan appliceras på ryska förhållanden, så måste ett sådant synsätt 
som ställer människan i centrum och ger henne tillräckligt med resurser för att 
föra ett drägligt liv, vara avgörande för det ryska sociala arbetet. Men det var 
inte allt som man såg i Sverige som accepterades utan diskussion. Några ställ-
de sig frågande inför att man i Sverige verkade prioritera insatser för handi-
kappade barn mer än insatser för friska barn.  

5.4.2 Familj- och barnproblematik  

Den andra fallstudien behandlade ett projekt som riktar sig till barn och famil-
jer med problem. Projektet genomförs inom ramen för ett familjcenter i en 
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kommun med en befolkning på 60 000 invånare. Hälften av invånarna bor i 
centralorten, resten bor på landsbygden. Den ekonomiska situationen i kom-
munen har förbättrats något på senare tid, mycket tack vare en mer gynnsam 
situation för ett av kommunens stora företag under de senaste åren. ”Nu för 
tiden sker en reguljär utbetalning av lönerna, något som tidigare varit svårt att 
hålla”, berättade borgmästaren. Ett annat problem är fördröjningen av pensio-
nernas utbetalning från staten. Eftersom pensionärerna inte har några pengar 
går en omfattande del av kommunens budget åt till att ge ved, transporter och 
bostadsbidrag för behövande som saknar egna medel för att klara sig. 

Enligt socialtjänstens statistik är antalet barn med handikapp i kommu-
nen stort. Många barn har utvecklingssvårigheter, somatiska sjukdomar, ast-
ma, diabetes, syn- eller hörselskador. Ett stort antal barnfamiljer och en stor del 
flyktingar lever under svåra sociala förhållanden. Det är till dessa målgrupper 
som utvecklingsprojektet på kommunens familjcenter riktar sig. Målen är att 
samarbeta med offentliga och statliga organisationer för att identifiera famil-
jernas sociala villkor och erbjuda ekonomisk, medicinsk, social, psykologisk, 
pedagogisk och juridisk hjälp. Utveckling av socialt fältarbete och förebyggan-
de insatser för hemlösa barn är också viktiga mål. 

Vad visar fallstudien? 
För att uppfylla målen har två tidigare separata sociala verksamheter slagits 
samman, nämligen centret för rehabilitering av handikappade barn och foster-
hemmet i kommunen. I början av integreringsprocessen fanns det vissa svå-
righeter, men nu ser man på sammanslagningen som en stor framgång, säger 
föreståndaren. ”Det har varit svårt att övertyga personalen. Personalen var 
koncentrerad på barnen inom den egna verksamheten och till en början förstod 
man inte vikten av vad en sammanslagning innebar för alla barn”. En av 
avdelningscheferna vid centret bekräftar denna bild. ”Det tog tid för oss att 
inse att alla barn kommer att få det bättre. Så småningom förstod vi vikten av 
en sammanslagning och vad den innebär för barnen”, säger hon.  

Det har också varit svårt att förklara för allmänheten om centrets verk-
samhet, vilka frågor man bedriver, vilka barn som kommer till centret. ”Om-
givningen ser och uppfattar handikappade barn som avvikande och annor-
lunda”, säger föreståndaren. Ett annat exempel på detta ges av socialchefen. 
Hon berättar att många föräldrar är motvilliga till att friska barn och handi-
kappade barn umgås med varandra.  

Det man saknar är tillräcklig förståelse och empati för människors problem. Han-
dikappade barn syns inte så ofta på gatan. Ett ytterligare exempel på svårigheten 
att förändra synsättet på de handikappades situation handlar om föräldrarnas in-
ställning. Föräldrarna har en sådan syn att man inte behöver ändra på något, det 
har fungerat bra på det sättet, så varför ändra på det nu, konstaterar hon.  
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För att komma runt dessa svårigheter har personalen lagt ned ett stort arbete 
på upplysnings- och informationsarbete på centret och skolor etc. Även samar-
betet med myndigheter som kulturnämnden och utbildningsnämnden har 
blivit allt viktigare. Den politiska ledningen i kommunen har haft en positiv 
roll i integreringen och givit ett aktivt stöd till personal och verksamhetsled-
ning under hela processen. ”Ingen har hittills sagt nej och det finns inget som 
administrationen inte har accepterat och godkänt. Den ekonomiska hjälpen är 
otillräckligt, men det något som vi tyvärr inte kan styra”, säger en av avdel-
ningscheferna vid centret. 

Utbildningsprogrammets betydelse 
Kunskaperna från svenskt socialt arbete har haft en stor betydelse i processen 
med att integrera de olika verksamheterna, enligt socialchefen och centrets 
föreståndare som båda har deltagit i utbildningen i Sverige. ”Där såg vi vikten 
av en mer komplex hjälp och ökad helhetssyn”, framhåller socialchefen. Under 
arbetets gång kom också arbetet med föräldrar att prioriteras, enligt persona-
len. Detta, menar man, är också något som är påverkat av svensk familjepolitik 
och socialt arbete. Det är viktigt att barn och föräldrar lär sig att kommunicera 
med varandra och att det i sin tur underlättar rehabiliteringsprocessen, fram-
håller personalen och pekar samtidigt på att ”svårigheter finns fortfarande, 
eftersom det är svårt att bryta gamla stereotyper”. 

Det finns också skillnader när det gäller teknisk utrustning och i männi-
skosynen. ”Även om de ryska socialarbetarna är positiva och hjälpsamma och 
vill förbättra situationen för de äldre och handikappade så är arbetsvillkoren 
olika”, tycker personalen. En del av de intervjuade säger också att trots att 
socialpolitiken i Ryssland har förändrats de senaste tio åren så har man inte 
samma människosyn som i Sverige. Exempelvis nämner man betoningen på 
allas lika värde och rätt till stöd och hjälp oavsett handikapp eller andra orsa-
ker. En förklaring, enligt en av avdelningsföreståndarna, är att människor i 
Ryssland länge har levt upptagna av sina egna vardagliga problem och inte 
fått insyn i andras problem. På det viset har människor saknat insikt om han-
dikappade barn som ett gemensamt ansvar som kräver samhällets stödinsat-
ser. ”Det finns fortfarande människor som undrar över varför man överhuvud-
taget måste hjälpa sådana barn, eftersom man tycker att de inte kan bli bättre 
trots all hjälp”, berättar personalen.  

Enligt respondenterna tror man att det påbörjade projektarbetet kommer 
att fortsätta utvecklas utifrån verksamhetens egna förutsättningar. Arbetet kan 
ses som en del av en större process, säger föreståndaren. En målsättning som 
man betonar är att samarbeta för barnens bästa och utifrån deras behov och 
bästa intresse. I framtidsplanerna ingår öppnandet av ett kriscenter, fortsatt 
arbete med både föräldrar och barn, ökat fältarbete, utveckling av familjehem, 
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fortsatt utbildning av handikappade barn och involvering av sponsorer. Perso-
nalen och ledningen är medvetna om att projektet är beroende av stora resur-
ser, men man är ändå optimistisk man tänker arbeta vidare med fortsatt kom-
petensutveckling och alternativa arbetsformer.  

5.4.3 Drogproblem bland barn och ungdomar 

Den tredje fallstudien gällde ett projekt inriktat på drogförebyggande arbete av 
barn och ungdomar. Projektet bedrivs vid ett Socialt familjecenter i en av 
kommunerna i länet. Kommunen grundades för 25 år sedan och har en be-
folkning på ca 65 000 invånare. Befolkningen är relativt ung och medelåldern 
ligger på 33 år. Näringslivet domineras av högteknologisk industri, utbildning 
och forskningsverksamhet. Den kommunala infrastrukturen och socialtjänsten 
är väl utbyggd med satsningar inom utbildning, miljöfrågor och kommunal 
barnomsorg. Samtidigt finns ett stort behov av att utveckla den sociala verk-
samheten på samtliga områden, menar den politiska ledningen i vår intervju. 
Bland många familjer finns arbetslöshet och många har en svår ekonomisk och 
social situation. Ett stort problem är det ökade drogmissbruket bland barn och 
ungdom i kommunen. Ett ökande antal samtal till centret via förtroende tele-
fonlinjen handlar om problem med alkohol och narkotika. Det visar den sam-
manställning av samtliga samtal som personalen har gjort för hela året 1999. 
För att möta detta växande problem har ett projekt för drogförebyggande 
arbete och behandlingsinsatser startats inom ramen för familjcentret. 

Projektet mål är att förändra synen på droger och att utarbeta ett drogfö-
rebyggande åtgärdsprogram för barn och ungdomar, samt att utbilda kompe-
tent personal som kan realisera dessa program. Vidare ska man identifiera 
riskgruppen och bedriva förebyggande insatser i samarbete med föräldrar, 
skolan, offentliga organisationer och polisen.  

Vad visar fallstudien? 
Projektet bedrivs dels vid familjecentrat, dels vid ett nyöppnat hem för ung-
domar med drogproblem. Hemmet för social rehabilitering ligger i utkanten av 
kommunen och sköts av personal vid familjecentrat samt av ungdomarna 
själva. Verksamheten erbjuder gratis hjälp till människor med drogmissbruk. 
Syftet är få med dem i ett rehabiliteringsprogram. Respondenterna säger att 
projektet är en bra utvecklingssatsning som leder till nytänkande. ”Det är 
viktigt för allmänheten att inse vikten av en sådan insats, drogmissbruk är inte 
ett medicinskt problem såsom det betraktades under sovjettiden, det är ett 
socialt problem”, säger en av personalen. Det finns dock stora problem med att 
realisera projektet. Främst handlar det om brist på pengar för att kunna anstäl-
la utbildad personal. Det saknas också medel för spridning av information om 
drogproblemet och att få tillgång till Internet. Det finns inte heller tillräcklig 
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utrustning och säkerhetssystem på behandlingshemmet. All renovering av 
lokalerna vid centret och vid hemmet för social rehabilitering, har personal och 
föreståndare gjort själva.  

Inom ramen för projektet samarbetar personal med sjukhuset, skolor och 
föräldrar. Konsultationer och rådgivning utförs regelbundet. För personal och 
föreståndare är det avgörande att klienternas deltagande grundar sig på frivil-
lighet och egna initiativ. Klienterna är främst ungdomar. Personalen betonade 
att gränserna mellan personal och klienter inte är så tydliga som på de stora 
institutionerna, där ungdomarna betraktats som ”bara narkomaner”. Det gör 
hemmet helt unikt till sin karaktär och uppskattat av ungdomarna som bor 
där, framhåller man. ”Att bo och arbeta tillsammans, att hjälpa varandra i 
svåra situationer och ha förtroende för varandra är den bästa rehabiliteringen”, 
säger en av ungdomarna vid hemmet i vår intervju, och en annan framhöll att 
”här känner man sig hemma”.  

Utbildningsprogrammets betydelse 
Föreståndaren säger att erfarenheterna från svenskt socialt arbete har varit 
avgörande för starten av projektet. Vid sina studiebesök i Sörmland fick hon 
framförallt idén med att utforma en social verksamhet i ett litet hem istället för 
i stora institutioner. Erfarenheterna från Sverige bekräftade att det inte är 
någon lösning ”att bygga kolossala byggnader om man vill arbeta med männi-
skor i svåra situationer”. Föreståndaren framhöll också vikten av att skapa en 
hemmiljö. ”Det ska inte byggas något fängelse, utan ett hem där människor 
trivs”, betonar hon. 

Initieringsfasen i projektet började efter att föreståndaren deltagit i ut-
bildningskursen. En första ambition var att övertyga den politiska ledningen i 
vikten av att skapa ett hem för social rehabilitering för barn och ungdomar 
med drogproblem. Ett annat steg i realisering av projektet var att skaffa sig 
tillräckligt med information om problemområdet. Personal och ledning har 
vänt sig till olika centra för drogmissbrukare på de stora orterna, samt till 
frivilligorganisationer som driver dessa frågor. ”Det har också varit viktigt att 
informera personalen om kunskaper och erfarenheter från förebyggande 
arbete i Sverige”, berättade föreståndaren. Hur man arbetar med behandling 
och social rehabilitering av narkomaner i Sverige är frågor som man har tagit 
upp under flera seminarier och möten. Personalen säger att den människosyn 
som man har i Sverige även måste införas i ryska förhållanden. ”För att kunna 
göra det, krävs det upplysning och information om drogproblem och konse-
kvenserna av det”, säger man. 

Ett tredje steg har handlat om att skriva ett preliminärt åtgärdsprogram 
om hur verksamheten ska utformas och fungera. Föreståndaren beskriver att 
hon började med att formulera detta åtgärdsprogram efter utbildningen. Idag 
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är programmet under ständig omformulering och personalen försöker hålla sig 
informerad om det senaste inom området. En vanlig kommentar från persona-
len som vi talade med var att det inte går att implementera alla idéer som 
kommer utifrån i den egna verksamheten och att detta inte heller är nödvän-
digt. ”Vi måste plantera våra egna frön i vår jord, vattna med eget vatten, vi 
bor här och ni bor där”, som föreståndaren uttryckte saken.  

5.4.4 Rehabilitering av barn med begränsade möjligheter 

Den fjärde fallstudien handlar om ett projekt som bedrivs inom ramen för ett 
rehabiliteringscenter för barn med begränsade möjligheter. Centret ligger i en 
liten kommun med en befolkning på 17 000 invånare. Kommunen fick sitt 
självstyre 1997, en förutsättning som har gynnat utvecklingen och givit större 
handlingsfrihet, poängterades av socialchefen. En klar fördel i socialtjänstens 
uppbyggnad har varit att kommunen inte har behövt ta på sig ”gamla bördor” 
utan har kunnat starta helt på nytt med utvecklingen av kommunens social-
tjänst. Idag fungerar centret som en experimentell arena för socialtjänstens 
utveckling och erfarenheterna från arbetet kommer, förutom att tillvaratas i 
kommunen, också att fungera som underlag för utveckling av barnrehabiliter-
ingen i länet. Vid rehabiliteringscentret finns även en nyöppnad uthyrnings-
verksamhet för hjälpmedel för handikappade, samt en social matsal för barn 
från fattiga familjer.  

Utvecklingsprojektet bedrivs inom ramen för en institution som har star-
tats med ambitionen att förbättra den sociala rehabiliteringen av barn med 
begränsade möjligheter. Målen handlar om identifiering av dessa barn samt att 
kartlägga deras behov av rehabilitering och av socialhjälp till familjer och 
ungdomar, samt behovet av hjälp vid genomförandet av rehabiliteringspro-
gram i hemmet.  

En viktig del av rehabiliteringsarbetet gäller barn med stora utvecklings-
problem. Personal arbetar med individuellt anpassade program för dessa barn 
och rehabiliteringen sker tillsammans med föräldrarna 

Vad visar fallstudien? 
En avgörande faktor för skapandet av rehabiliteringscentret har varit samarbe-
tet med en liknande verksamhet i en finländsk gränsstad. Många idéer kring 
arbetsmetoderna och handlingssätt kommer från finskt rehabiliteringsarbete, 
samtidigt som mycket också är influerat av rysk rehabilitering, berättade per-
sonalen. Man får också hjälp i form av möbler, leksaker, hjälpmedelutrustning 
m.m. från Finland. Däremot finns det ingen kontinuerlig hjälp från sponsorer. 
Det första steget i utvecklingen av centret gjordes för fem år sedan. Processen 
har börjat med ett brinnande intresse för rehabiliteringsfrågor och med för-
hoppningen att få igång en verksamhet som motsvarar medborgarnas behov. 
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Centret startade efter två års planering och diskussioner om hur en verksamhet 
av detta slag kan fungera, vilka behov som bör prioriteras, vilka målgrupper 
man främst bör rikta sig till. Genom denna process har centrets grunder lagts 
och centret har sedan dess successivt utvecklats. De ursprungliga målen ut-
vecklas också hela tiden, säger både ledning och personal. Föreståndaren och 
personalen framhåller att kommunens stöd har spelat en avgörande roll för 
verksamhetens utveckling. ”Centret hade inte funnits om det inte var för 
administrationens hjälp och stöd”, säger en av personalen.  

Utbildningsprogrammets betydelse 
Föreståndaren framhåller att kunskaperna från utbildningskursen i Sverige har 
varit en stor hjälp vid formuleringen av målen för projektet. Erfarenheterna 
från kursen har använts för att formulera verksamhetens inriktning mot flera 
målgrupper och införandet av arbetsterapin som lämplig metod vid rehabili-
tering. De har också påverkat synen på de handikappades integrering i sam-
hället och vikten av att uppmärksamma behoven hos varje enskild individ. 
Detta är idéer som man förknippar med den människosyn som man mötte i 
den svenska socialtjänsten. 

En framtidsvision som delades av föreståndaren och viceföreståndaren är 
att skapa ett sammanhängande system av socialhjälp enligt svensk modell, en 
s.k. sammansluten cirkel av sociala tjänster från barndom till ålderdom. På det 
viset tänker man sig att successivt kunna övergå till ett effektivare system och 
lämna de gamla internatformerna. Ett konkret exempel, menade förestånda-
ren, är att organisera gruppboende för handikappade ungdomar och anpassa-
de lägenheter. ”En sådan verksamhet är mer mänsklig än att ha internathem 
och inte alls lika dyr.” 

Många av de rehabiliteringsprogram som används är också starkt influe-
rade av svenskt rehabiliteringsarbete. Samtidigt påpekar flera av dem vi talade 
med att även rysk rehabilitering har en lång tradition. En stor del av program-
men har personalen själva utarbetat utifrån barnens individuella behov. ”Ett 
bra samarbete med föräldrarna bidrar till barnets psykologiska och sociala 
utveckling”, framhöll föreståndaren. Hon sa vidare att ”föräldrar skäms över 
sina barn eller inte ger dem utrymme för ett självständigt liv. För ett lyckat 
arbete krävs det att allt går via hjärtat och varje barn måste mötas med empati 
och förståelse”. En sådan empati tyckte föreståndaren sig ha sett under sina 
studiebesök i Sverige.  

Föreståndaren berättar vidare att samarbetet med föräldrarna ibland kan 
försvåras eftersom en del föräldrar saknar ett pedagogiskt förhållningssätt till 
sina barn. Stöd och utbildning är viktigt för barnen, samt konsultationer och 
rådgivning till föräldrarna. Allt detta är en del av den rehabilitering som man 
vill ge vid centret. En prioriterad del handlar också om socialisering av de äldre 
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barnen. På det sättet lär sig barnen att leva ett självständigt liv utan att upple-
vas som börda för föräldrar och anhöriga. ”Social rehabilitering och arbetstera-
pi bör gå hand i hand på det sätt man arbetar i Sverige”, säger föreståndaren. 

5.5 Resultat från enkät om utvärderingsrapport 1 

I januari 2001 sammanställdes den första utvärderingsrapporten ”Gränsöver-
skridande lärande”. I rapporten redovisades resultatet från utvärderingens 
formativa fas, vilket har beskrivits ovan. Rapporten översattes till ryska och 
skickades till samtliga kommuner i Leningrads län. Syftet var att informera om 
utvärderingens resultat. En enkätstudie genomfördes för att samla in synpunk-
ter från kommunerna. Som redovisades i metodkapitlet besvarade 84% av 
kommunerna enkäten. Nedan ges en kortfattad redovisning av vad man 
ansåg. 

5.5.1 Synpunkter på rapporten  

En stor majoritet av svaren berömmer rapporten som ett gediget och noggrant 
arbete. Rapporten är lätt att förstå och redovisningen stämmer med vår bild av 
situationen säger man. Analysen tar hänsyn till ryska förhållanden och alla 
uppgifter som redovisas, i statistik och i beskrivningar är korrekta. Rapporten 
har överträffat våra förväntningar framhåller flera i sina svar.  

Det finns också kritik mot rapporten. När det gäller rapportens utform-
ning så anser en del att den bör kortas ned för att kunna tjäna som en metod-
bok. Ett annat önskemål är att den skall innehålla mer utförliga redovisningar 
på några punkter som sammanfattas nedan. Ett enkätsvar anser att namnen på 
de kommuner som deltar i fallstudien borde anges. I ett annat enkätsvar menar 
man beträffande rapportens innehåll att det saknas konkreta faktorer för det 
svåra praktiska arbetet med att genomföra projektet. I rapporten erbjuds inga 
alternativa lösningar för att få en snabbare utveckling, säger man. I ett annat av 
svaren anser man att det borde ges en kort redovisning av de lokala projekten 
(fallstudierna) deras mål, innehåll, realisering och om projektarbetet har för-
ändrats under tiden som utbildningen har pågått. Man saknar också jämförel-
ser med andra kommuner som visar vilka betyg som kan sättas på verksamhe-
terna. 

De finns också synpunkter på att mer utrymme borde ägnas åt att beskri-
va det ryska folkets mentalitet. Man efterlyser också rekommendationer på 
länsnivå. Ett annat svar menar att det saknas kritik mot den statliga politiken i 
sociala frågor. Exempelvis mot de mycket låga nivåer och garantier som ges för 
äldre som levt ett hårt liv. Slutligen är det ett av svaren som gör följande reflek-
tioner över att basera en utvärdering på enkäter. ”Skriftliga enkäter leder till att 
man vill visa sin bästa sida och det i sin tur leder till att bilden som ges inte 
stämmer med verkligheten”.  
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5.6 Resultat från fallstudierna 2001 

Under maj 2001 genomfördes den andra omgången fallstudier i fyra kommu-
ner. Resultatet redovisas nedan och är baserat på 14 intervjuer med responden-
ter på olika beslutsnivåer i kommunerna. Resultatredovisningen innehåller 
exempel som sammanfattar vad respondenterna säger om spridning av kun-
skaper från utbildningen och om det förändringsarbete som pågår i kommu-
nerna. Först kommer exempel från personalen i socialtjänsten och därefter 
exempel på kommunnivå. Sist redovisas en sammanfattning av intervjun med 
ordföranden för Arbets- och socialskyddskommittén i länen. 

5.6.1 Spridning av kunskaper från utbildningen 

Frågan om hur man kan sprida kunskaper från utbildningen är en central fråga 
i utvärderingen. Följande exempel visar hur deltagarna har arbetat för att 
förmedla erfarenheter och idéer som de fått genom utbildningen.  

Personalens erfarenheter av lärande 
Jag intervjuar två socialarbetare som inte har varit med om programmet i 
Sverige. Socialarbetarna berättar att föreståndaren som var med på utbildning-
en har introducerat en seminarieverksamhet med personalen där man diskute-
rar olika problem som man kan ställas inför i kontakten med olika klienter. 
Personalen sätter dessa seminarier i samband med att föreståndaren har delta-
git i utbildningen i Sverige. Syftet med seminariet är att gamla och nya social-
arbetare skall träffas för att diskutera och reflektera över vad man gör för att 
utveckla sitt arbete. Som utgångspunkt för diskussionerna har man olika 
konkreta fall eller situationer som man har ställts inför i sitt arbete. Jag ber 
socialarbetarna som arbetar inom hemtjänsten att berätta om några fall som 
har varit uppe i seminariet. En av socialarbetarna berättar följande:  

Jag har en äldre klient. En ensamboende kvinna som har så mycket samlat i sitt 
hem allt från mängder av möbler till tidningar. Det är svårt att komma in i hemmet 
och det är mycket svårt att hålla rent och att ge hjälp. Jag ville förmå den gamla att 
kasta sådant som hon inte behöver så att situationen blir möjlig att hantera. Vid 
seminariet diskuterade vi olika sätt att övertala den gamla att ändra sig. En del fö-
reslog att man skulle ta upp med henne att det kan försämra hennes egen hälsa att 
ha det så här, att det finns familjer och barn som kan tycka det är bra att få saker 
som den gamla inte behöver, osv. Även om det kan verka triviala problem så är det 
svårt att veta om man handlar rätt alla gånger. Jag tycker att det var viktigt att få 
prata med andra om sådana här frågor som man funderar över.  

Hennes kollega beskriver också ett fall som har diskuterats på seminariet.  

Jag hade en klient, en kvinna som inte är så gammal, 61 år, men som har psykiska 
problem och en tvångstanke om att hon är förföljd och att man stjäl saker från hen-
ne hela tiden. Hon är mycket osäker och ser alla som kommer in i hennes hem som 
tjuvar. En dag när jag kom till henne var hon mycket upprörd. Jag frågade henne 
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vad som hade hänt och hon sa att det hade varit en tjuv i lägenheten och tagit alla 
hennes dokument som hon måste kunna visa upp. Jag bad att vi skulle sätta oss 
ned och tala om saken och frågade var hon senast hade sett sina dokument. Hon 
envisades med att dokumenten var borta. I en sådan situation kan man inte börja 
gå och leta själv. Man kan inte gå och öppna andras byrå, skåp, eller handväska för 
att se om det som saknas finns där. Risken är att klienten kommer att säga att hon 
såg mig ta sakerna. Istället försökte jag lugna klienten och få henne att släppa sina 
idéer om ett brott och börja fundera över var hon brukar lägga sina saker. Men hon 
envisades med att vilja gå till polisen och anmäla att hon var bestulen. Eftersom jag 
inte såg några tecken på att någon brutit sig in så bedömde jag att det var hon själv 
som hade glömt var hon lagt sina papper. Så kom hennes dotter hem och då kunde 
vi tillsammans leta efter dokumenten. Det blev lättare när det fanns en anhörig och 
ett vittne som såg var vi letade. Vid seminariet diskuterade vi hur man bör handla i 
en sådan situation och hur viktigt det är att vara lyhörd och tänka sig för i vilken 
roll man är i klientens hem.  

Kunskapsspridning inom institutionen 
I en intervju med en av föreståndarna som deltog i utbildningen i Sverige 
berättar hon om arbetet med att sprida kunskaper vid sin institution. Att för-
klara för andra hur man tänker och att få sina idéer tydliga så att andra kan ta 
ställning till och reagera på dem, är en pedagogisk utmaning, säger förestånda-
ren. En av de frågor som hon tog fasta på i Sverige var betoningen av att sätta 
barnet i centrum och att involvera föräldrarna i behandlingsarbetet med bar-
nen. För att tydliggöra för personalen vad hon ville ha sagt formulerade hon en 
modell som en triangel med tre huvudintressenter; mamman - barnet - specia-
listen. Med utgångspunkt från modellen diskuterade hon med personalen om 
var man skall lägga tonvikten när det gäller behov, ansvar, etc. Den traditionel-
la synen är att specialisten vet bäst vad som bör göras, t ex för ett handikappat 
barn. Det som föreståndaren förde in i diskussionen var hur förälderns roll kan 
stärkas och att alltid sätta barnet i centrum. Hon menar att diskussionerna i 
Sverige gav henne inspiration och idéer för att mer aktivt försöka påverka 
personalen att förändra sina attityder och synsätt på vems behov man arbetar 
för. 

En annan föreståndare ger följande exempel på kunskapsspridning.  

Först och främst hade vi med oss mängder av material från Sverige i vår grupp, sä-
ger hon. Det är egna anteckningar, videofilmer, samt material från föreläsningar 
och studiebesök som översatts till ryska. Vår institution har sju avdelningar. Jag har 
genomfört ett antal seminarier under en dag med avdelningscheferna och med 
personalen. De två första seminarierna vände sig till avdelningscheferna och inne-
höll en halv dag med redovisningar av mina intryck och kunskaper från Sverige. 
Den andra delen av dagen diskuterade vi olika frågor som kom upp. Efter dessa 
seminarier fick avdelningscheferna i uppdrag att gå igenom vad informationen be-
tydde för dem och vad de såg som möjliga idéer att använda för att utveckla sin 
verksamhet. Dessutom genomförde jag ett seminarium med all personal för att be-
rätta om mina intryck från socialtjänsten i Sverige. Resultatet idag är att avdelning-
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arna har upprättat utvecklingsplaner där man beskriver olika frågor som man vill 
arbeta vidare med.  

Jag frågade hur personalen har reagerat. Föreståndaren säger att en av de 
första frågorna som man ställde var hur mycket man tjänade som socialarbeta-
re i Sverige.  

När de fick veta det sa många att man förstod varför verksamheten var så bra och 
att personalen arbetade så engagerat. Några sa att det inte skulle gå att förändra 
vår verksamhet om vi inte får bättre löner. Jag ville att vi skulle diskutera hur man 
kan se på kvalitet och att det inte endast handlar om lön, utan också om att vara in-
tresserad och engagerad i sitt arbete. Vi konstaterade också att vår verksamhet läg-
ger stor tonvikt vid att ha många platser, hög genomströmning, medan kvalitets-
frågorna inte uppmärksammas tillräckligt.  

Har det skett någon förändring i personalens attityder? Föreståndaren säger att 
det inte är så många skeptiker kvar bland personalen. 

Som jag nämnde när vi träffades vid ditt förra besök 1999 så hade vi just integrerat 
två verksamheter under samma tak. Då reagerade personalen mycket kritiskt och 
man sa att det inte skulle fungera att blanda rehabiliteringsavdelning för handi-
kappade barn med verksamheter för icke handikappade. Idag hör jag ingen som 
resonerar på det sättet längre. Men det var inte enkelt att övertyga personal och 
föräldrar om fördelarna med integrering. Föräldrarna var rädda att deras barn 
skulle bli utsatta och få en sämre hjälp. Ett starkt argument var att jag kunde visa 
att man hade goda erfarenheter av integrering av handikappade barn i Sverige. Det 
var till stor hjälp för att lugna föräldrarna. Idag kan vi konstatera att det fungerar 
bra. Låt mig bara nämna en konkret effekt. Förr hade åtskilda kök och matsal men 
idag har vi detta gemensamt. Det gör att vi kan spara in viktiga resurser som kan 
användas effektivare på annat sätt inom verksamheten. Men det viktigaste är inte 
att vi har förändrat organisationen, utan att det har skett en förändring av grund-
synen på handikappade barn hos både personal och föräldrar. Detta är min största 
seger och framgång.  

En annan deltagare tog också upp frågan om synsätt på handikappade och 
jämförde med sina intryck från Sverige. 

Då jag var i Sverige hörde jag till gruppen som studerade äldreomsorgen. Något 
som gjorde starkt intryck på mig var de olika verksamheterna för sysselsättning för 
utvecklingsstörda. Sådant har vi inte hos oss. Efter utbildningen i Sverige har vi 
ändrat inriktning på vår verksamhet för handikappade och nu arbetar vi med att få 
igång sysselsättning för olika åldrar. Tidigare hade vi endast hand om äldre, men 
nu har vi vidgat åldersgruppen och har även verksamheter för ungdomar från 18 
år. Detta är ett konkret exempel på hur vi har förändrat vår verksamhet sedan ut-
bildningen.  

Att sprida kunskaper i kommunen 
Det som beskrivs ovan handlar främst om hur deltagarna i utbildningspro-
grammet har arbetat för att sprida kunskaper inom sina egna institutioner. Jag 
frågade också olika respondenter om man hade gjort några insatser för att 
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sprida kunskaper till andra målgrupper i kommunen. En respondent berättar 
hur hon har arbetat för att informera om droger och alkohol till skolungdomar. 
Inspirationen och underlaget för informationen fick hon genom utbildningen i 
Sverige där ett av inslagen var ett möte med en socialarbetare som arbetade 
förebyggande bland barn och unga, säger hon. I det arbetet använde han en 
videofilm som visar hur ungdomar dricker alkohol. I den första sekvensen av 
filmen har det inte uppstått några problem utan alla blir berusade och upp-
rymda. När filmen visas för ungdomar avbryter föreläsaren efter den sekven-
sen och man diskuterar vad som händer. Ungdomarna tycker att allt verkar 
trevligt. Sedan visas fortsättningen av filmen där situationen går ungdomarna 
ur händerna och man hamnar i stora problem. Reaktionerna bland ungdomar-
na blir en helt annan och diskussionen tar ofta en allvarligare vändning. Re-
spondenter berättar att hon blev mycket imponerad och engagerad av filmerna 
och att hon fick kopior av filmerna och materialet att ta med sig hem. Hon har 
sedan genomfört flera träffar med ungdomar i skolor i kommunen och visat 
filmerna enligt samma modell som föreläsaren i Sverige. Hon berättar att det 
har blivit mycket intressanta och givande diskussioner där ungdomarna säger 
att de fått en aha-upplevelse. Hon tror att informationen kommer att vara ett 
viktigt inslag i det förebyggande arbetet mot droger och missbruk.  

Ett annat exempel på hur man arbetar för att sprida kunskaper mötte jag 
vid ett center i en av kommunerna där man samarbetade med den lokala TV 
stationen och gjorde program som vänder sig till föräldrar. Programmen hand-
lar om olika saker som föräldrarna kan göra för att stimulera barnens utveck-
ling och även vad man kan göra för att hjälpa barn med olika problem. Vid 
centret har man också utarbetat olika skriftliga informationsmaterial som kan 
delas ut till föräldrar. Ett exempel är ett material som vänder sig till nyblivna 
mammor och som handlar om olika problem som man kan ha efter förloss-
ningen och hur man kan hantera problemen. I centrets utåtriktade verksamhet 
ingår också att gå ut i skolor och till ungdomsorganisationer med preventiv-
medelsrådgivning, friskvård, osv. Den som har engagerat sig i detta arbete är 
utbildad gynekolog och hon ser dessa uppgifter som en del i sitt professionella 
ansvar. Föreståndaren menar att gynekologen inspirerades av utbildningspro-
grammet i Sverige till att tänka i nya banor och att uppmärksamma vikten av 
att försöka nå ut till olika grupper i kommunen som behöver socialt stöd och 
hjälp och att inte vänta på att de skall komma till institutionen då problemen 
kanske har hunnit bli ännu svårare.  

Nätverk för att sprida resultat 
En socialchef berättar om att man sammanställer material från de olika delta-
gare från kommunen som har varit i Sverige för att få ett samlat material i 
kommunen. Hon efterlyser också att man på länsnivå samlar dokumentation 
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kring olika teman eller verksamhetsområden som kan spridas till kommuner-
na. Vidare berättar hon att hon har personliga kontakter med kollegor som hon 
träffade genom kursen i Sverige. Kursen gav tillfälle att knyta kontakter säger 
socialchefen och tillägger:  

Vi har nu börjat med regelbundna seminarier mellan olika kommuner där vi tar 
upp olika problem och summerar våra erfarenheter och ger varandra information 
om ytterligare kontakter. Tidigare hade man dessa kontakter mellan kommunerna 
enbart på ett officiellt plan. Nu sker det på ett mer personligt inofficiellt plan. Kur-
serna i Sverige har inneburit att vi har lärt känna varandra och fått kontakter som 
vi inte hade tidigare mellan kommunerna. Vi har byggt upp ett personligt nätverk 
som resultat av kurserna. Efter kurserna har vi fått vänner och vi tar kontakter som 
inte är så formaliserade. Det är viktigt med dessa personliga kontakter när man vill 
dela med sig av erfarenheter till varandra. Det är också inspirerande när man ser 
att andra lyckas med en förändring. Då vill man pröva idén i den egna kommunen. 
Och så vet man att man kan ta kontakt och få veta vilka svårigheter, lösningar och 
erfarenheter som andra har gjort. 

5.6.2 Ett program mot narkotika 

Förändring och utveckling av socialtjänsten är en fråga som också kräver 
åtgärder på en mer övergripande nivå. Därför har jag vänt mig till ledningsan-
svariga i kommunerna för att få veta vad man arbetar med för åtgärder som 
kan kopplas till utbildningsprogrammet i Sverige. Ett exempel är det arbete 
som bedrivs i en av kommunerna för att utveckla en policy och ett åtgärdspro-
gram för att bekämpa narkotika. Jag träffar den vice borgmästaren i kommu-
nen som ansvarar för programarbetet. Hon har varit deltagare i utbildnings-
programmet i Sverige och säger att mycket av idéerna till programmet hämtas 
från svenska erfarenheter. Programmet har tagits fram tillsammans med fors-
kare och innehåller olika steg i kampen mot narkotika. Centralt i kommunen 
har man tillsatt en samordningskommitté med representanter för olika organi-
sationer och myndigheter. Kommunen har också tillsatt fyra koordinatorer 
som samordnar insatserna under min ledning, säger vice borgmästaren. En 
viktig punkt i programmet är det förebyggande arbetet i skolor och bland barn 
och ungdomar. En annan punkt är det direkta arbetet med missbrukaren och 
med familjen. Ytterligare en central programpunkt är att samordna insatserna 
mot narkotika med andra kommuner och myndigheter i länet. Vice borgmäs-
taren berättar att beslut har fattats på länsnivå om att sprida erfarenheterna 
från kommunen till andra kommuner och även nationellt har programmet 
uppmärksammats. Det har gjort att man har beslutat att utforma information 
till andra hur man kan arbeta mot narkotika. Ett sådant material är färdigställt 
(maj 2001) och kommer att diskuteras med olika parter.  

Jag frågar på vilket sätt detta arbete har koppling till utbildningen i Sveri-
ge. Vice borgmästaren säger att utbytet med Sverige uppmärksammade henne 
på betydelsen av att åstadkomma en samlad politik inom det problemområde 
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där man vill åstadkomma förändring. Exemplen från Sverige med förebyg-
gande arbete i skolor och i barngrupper har också spelat en viktig roll. Slutligen 
nämner hon den juridiska sidan av narkotikaproblemet. I Ryssland har vi inte 
någon tydlig lagstiftning för hur dessa frågor kan hanteras och det är nödvän-
digt att snabbt utforma en sådan. Här kommer också erfarenheter från Sverige 
in i bilden, säger vice borgmästaren.  

5.6.3 Utvecklingsarbeten i kommunerna 

Som påpekades i inledningskapitlet så visar utvärderingen att finns det ett 
stort behov av sociala insatser i kommunerna för utsatta grupper, sjuka, handi-
kappade, arbetslösa m.fl. Underlaget för bedömningen grundar sig främst på 
data insamlade under 1999-2000. Vid fallstudierna under 2001 ställde jag 
frågan till ansvariga i kommunerna om den sociala situationen och arbets-
marknaden hade förändrats under det senaste året. Den samlade bilden är att 
det har skett mycket små förändringar. Arbetslösheten är fortfarande hög och 
de sociala problemen är fortfarande stora. Dessutom har drogproblemen bland 
ungdom snarast ökat under senaste tiden. Socialchefen beskriver situationen:  

Att bli arbetslös på en sådan här liten ort är svårt och för att lösa sina problem så 
händer det att man säljer sin lägenhet och så småningom hamnar man i socialtjäns-
ten. Ju längre man går arbetslös och bostadslös ju mer hamnar man i olika problem. 
Det gäller att försöka arbeta förebyggande, vilket inte är någon lätt uppgift. 

En vice borgmästare som jag intervjuade säger att det finns stora problem i 
kommunerna med att klara av att ge pensionärer en dräglig tillvaro. 

Idag är det en stor del av pensionärer som lever under existensminimum, och då 
ska du veta att de som lever över denna minigräns inte har särskilt mycket att leva 
av heller. Vi gör vårt bästa för att stötta denna kategori medborgare, men det stora 
problemet är finansieringen. Det har varit kännetecknande för situationen de se-
naste decennierna att man uppe i statsledningen inte förstår att vi inte kan klara 
detta på lokal nivå utan stöd och hjälp. Hittills har man från centralt håll inte lyck-
ats att fördela de funktioner som tillhör federal och kommunal nivå, även om det 
givits en uppdelning på papperet. Vissa verksamheter som ligger på federal nivå 
finansieras inte vilket innebär att kommunerna själva får ta ansvaret för dessa insti-
tutioner. Man kan säga att vi är den sista länken i kedjan som får stå för kostnader-
na, säger vice borgmästaren. I vår kommun är det endast ca 10 procent av befolk-
ningen som lever under någorlunda goda levnadsvillkor. Men vi klagar inte, vi 
kommer att klara oss även om det ligger mycket stora uppgifter framför oss. Sam-
tidigt finns det en del oroande signaler från central nivå där man diskuterar om att 
övergå till en helt kommunal finansiering av bostäderna. Idag betalar kommuner-
na 30 procent och resten går över statsbudgeten. En förändring på den punkten 
kommer att bli mycket svår för oss i kommunerna, och det oroar oss. Du ska veta 
att vår regering tar ifrån oss tre inkomstposter, inkomstskatten på fysisk person, 
momsen, samt fastighetsskatten. Men missuppfatta mig inte, vi älskar vår regering, 
säger vice borgmästaren och ler. Som vi brukar svara på frågan om hur man mår; 
än är jag inte död, tillägger han. 
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Demokratiskt ledarskap 
Ett exempel på förändring som kan visa sig fruktbar ges i en intervju med en 
av socialcheferna i en av kommunerna. Vi talar om hur ledarskapet i kommu-
nen har förändrats under senare tid. Det som har skett i denna kommun är att 
en ny borgmästare har tillträtt sedan några månader. Socialchefen berättar om 
hur det brukade gå till när förvaltningscheferna och borgmästaren träffades för 
att planera i kommunen tidigare.  

Du vet då vi har apparatmöte 2 – det kallas så när hela ledningen för kommunen 
samlas. Vid sådana sammanträden deltar alla som hör till ledningen. Det nya är att 
vi sitter tillsammans med den nye borgmästaren vid ett runt bord som man brukar 
göra i internationella sammanhang. Sammanträdet sker i diskussionsform och inte 
som tidigare i låsta, formella former. Jag kan ta upp mina problem inom social-
tjänsten och alla kan gå in och kommentera och ge sina synpunkter och förslag, sä-
ger socialchefen.  

Den nye borgmästaren har lyckats att införa en ny samarbetsordning. Han har 
också tillsatt olika experter för att utarbeta program för utveckling av kommu-
nen tillsammans med olika berörda verksamhetsföreträdare. Man har organi-
serat olika grupper som samtalar kring vad man behöver göra för att utveckla 
kommunen. ”Jag tror att det var en viktig strategi som lade grunden för ett 
annat sätt att arbeta än tidigare”, säger socialchefen.  

Grupperna har kommit med olika förslag som vi jämför. Det intressanta är att de 
bästa förslagen inom olika områden inte alltid har kommit från dem som arbetar 
inom verksamheten, utan från sådana som är utanför. Ett resultat är att vi har be-
slutat att arbeta mer med samordning mellan olika förvaltningar. En viktig aspekt i 
arbetet är att borgmästaren deltar i diskussionerna i arbetsgrupperna. Det är intres-
sant att tänka på att vi som ansvariga för olika verksamheter har haft en syn på 
kunskap som innebär att man kommer till mötet och vill ha nya order för att få veta 
vad man skall göra. Dessutom har vi tyckt att tiden är för dyrbar för att man skall 
sitta och lyssna på vad andra har för problem eftersom var och en vill gå hem till 
sin förvaltning för att arbeta med att genomföra sina egna uppgifter. Det som har 
inträffat är att vi oftare uppmärksammar att det finns alternativa sätt att se på sa-
ken. Detta utan att man har tagit ställning för vilket som man vill välja, tillägger 
hon. 

Borgmästarens kommentarer 
Jag träffar borgmästaren dagen efter mötet med socialchefen och han inleder 
med att berätta om kommunen. Han säger att den sociala situationen har blivit 
bättre under det senaste året. Främst är det arbetslösheten som har minskat 
från 14% till 4,5 % sedan 1998. Dessutom har löner och pensioner hos befolk-
ningen stigit jämfört med 1998 medan priserna för ”konsumtionskorgen” inte 

                                                      
2  Ett begrepp från Sovjettiden påpekar tolken. Socialchefen skrattar år begreppet 

tillsammans med tolken. ”Man tänker inte på såna begrepp när man har dom, man 
bara använder dom”, säger hon. 
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har stigit lika mycket. ”Så det har blivit bättre”, säger borgmästaren och tilläg-
ger man givetvis har stora problem kvar och man känner till dessa. Ett priorite-
rat område är socialtjänsten.  

Vår uppgift är att stödja och hjälpa de gamla och handikappade, personer och fa-
miljer som har problem med narkotika och alkohol. Det är viktigt att dessa grupper 
känner sig förstådda och att ha samhällets stöd. Men det är ännu viktigare att män-
niskor som kan arbeta får sysselsättning så att de kan försörja sig själva. Vi har 
också stor verksamhet som gäller ungdomspolitik, idrott och aktiviteter för ung-
domar. Senast igår diskuterade jag med vår guvernör om att bygga ut våra idrotts-
anläggningar som vi har här men som inte är färdigställda. Vi kommer att göra det 
även om det kostar oss en hel del. Det är min analys av situationen idag. 

Efter denna inledning frågar jag borgmästaren om den arbetsmodell som man 
har med en diskussion över förvaltningsgränserna. Han säger:  

Jag vill få igång en diskussion kring alla sorters problem i kommunen och inte en-
bart om ekonomi. Då gäller det att få med sig sin personal som är villiga att delta i 
ett förändringsarbete. Mitt första steg var att få igång en lärande process med mina 
chefer och personal. Från nästa vecka kommer vi att verkligen gå in på att diskute-
ra våra problem och utarbeta strategiska planer för hur vi kan bemästra proble-
men. Vi måste själva förstå vad vi vill göra och hur vi vill nå våra mål. Jag vill göra 
utvecklingsarbetet så att varje specialist förstår varför han gör si eller så och inte 
bara lyder mina instruktioner eller det jag säger.  

På min fråga hur han får med sina medarbetare i en demokratisk process 
svarar borgmästaren:  

Du får ursäkta, men jag är inte så djupt insatt i hur den demokratiska processen ska 
gå till i staten eller samhället. Jag utgår från min egen erfarenhet av arbete där jag 
har sett att en stor del av framgången i vad man gör beror på ledningens stil. Du 
vet, då jag arbetade som arbetare i produktionen så förstod jag redan då att detta 
var det rätta spåret. Jag tror att det har en avgörande betydelse hur man blir bemött 
av sin arbetsledare och vad man får för förtroende.  

Statliga regler hinder för förändring 
Borgmästaren vill engagera sina medarbetare genom att delegera ansvar nedåt 
i organisationen. Hur ser då relationen ut mellan de statliga myndigheterna 
och kommunerna. Finns det även här en strävan till ökad lokal frihet och 
decentralisering. Ett återkommande tema i mina intervjuer med ledningsan-
svariga i kommunerna är berättelser om hur man måste improvisera och finna 
nya lösningar för att möta de stora behoven av insatser. Ett problem som man 
återkommer till är hur styrda man är i kommunerna av en rad centrala be-
stämmelser från staten. Eftersom sociala institutioner delvis finansieras över 
statens budget och måste centrala myndigheter ge sitt tillstånd för att öppna 
nya verksamheter, vilket är en tidsödande och byråkratiskt process.  

Samtidigt är kommunerna i en situation där det krävs allt fler insatser för 
att tillgodose akuta sociala behov bland medborgarna. För att möta dessa 
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behov vill man starta verksamheter i delvis nya former som är mer lokala och 
som prövar nya idéer, etc. Här blir det tröga regelverket ett stort hinder. För att 
gå runt de byråkratiska hindren startar man verksamheter och kallar dessa för 
filialer till redan etablerade institutionsformer för vilka man har statens till-
stånd. Här önskar flera av kommunföreträdarna en större frihet att utforma 
och utveckla lokala verksamhetsformer och man hänvisar till det svenska 
systemet för att samordna mellan myndigheter där decentralisering av be-
slutanderätten till kommunerna är en viktig princip.  

5.6.4 Synpunkter från länsnivå  

Som redovisades i kapitel 1 så är arbetet med Socialt projekt i Leningrads län ett 
samarbete mellan Kommunförbundet i Sörmland som svensk samordnare. 
Ansvarig för ledningen av samverkansprojektet i Ryssland är ordförande i 
Arbets- och socialskyddskommittén i Leningrads län. Följande avsnitt är en 
redovisning av en intervju med ordföranden. 

Förväntningar och farhågor inför projektet  
Jag träffar ordföranden på hennes tjänsterum i St. Petersburg. Min första fråga 
är om hon vill beskriva hur det hela började och hur hon ser på projektets 
utveckling idag. Ordföranden beskriver sina tankar och varför hon var tvek-
sam till projektet:  

Jag kan vara helt uppriktig och säga att jag var mycket skeptisk från början när det 
gäller själva projektet och hur det skulle påverka våra verksamheter. Vi var väldigt 
medvetna beträffande den svenska socialtjänstens utveckling och hur man arbetar i 
Sverige och att det finns ett väl genomtänkt system i socialtjänsten. Och inte bara 
det utan också att det sker ett samarbete mellan kommunala och statliga myndig-
heter och att detta system har fungerat i många, många år. I det perspektivet är vårt 
socialsystem helt nytt. Det var det första orsaken till att jag var ganska försiktig 
kring detta projekt. 

Den andra orsaken till min försiktighet var att vi hade en mycket svag ekonomi då 
det var aktuellt att starta. Därför tvekade jag om det skulle bli möjligt att införa 
svenska idéer i våra verksamheter i frånvaro av pengar. Den tredje orsaken till min 
försiktighet är att Sverige har väl utbildade specialister inom socialtjänsten medan 
det hos oss är det inte samma utbildningsnivå bland personalen. Vi har en del 
medicinsk personal, lärare, jurister, men de flesta av personalen har inte någon 
högre akademisk utbildning utan är utbildade på gymnasial nivå som medicinsk 
personal, (undersköterskor, vårdbiträden etc.). De har inte heller någon längre 
praktisk erfarenhet av arbete med de äldre och handikappade, barn osv. Därför 
undrade jag hur vår personal skulle kunna utnyttja svenska erfarenheter och hur 
de skulle reagera efter att ha sett det svenska välutrustade och välfungerande 
systemet. Skulle man säga; Å vad de har det bra och se hur dåligt vi har det. En 
sådan reaktion skulle inte leda till något praktiskt resultat, utan snarare till 
motsatsen. Och då skulle jag som ledare för socialtjänsten förlora det lilla som vi re-
dan hade uppnått. Jag tänkte mycket över detta och om vi skulle gå med projektet, 
om jag tog en risk att förstöra det vi redan hade uppnått? Du vet från min sida så 
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förstöra det vi redan hade uppnått? Du vet från min sida så var det verkligen en 
risk att gå in i detta projekt för tre år sedan.  

Den fjärde förklaringen till min försiktighet var att Sverige och Ryssland har helt 
olika social lagstiftning. Även om vi har i stort sett samma mål så har vi helt andra 
strukturer (organisationsformer) och helt andra principer för hur man bygger och 
bildar verksamheter. Det finns också olikheter i själva människosynen och förhåll-
ningssättet. Därför kan det som är helt naturligt och fungerar bra i Sverige kanske 
inte fungera här och tvärtom. Dessutom befinner vi oss också på olika nivåer när 
det gäller levnadsstandard. 

Det femte skälet till att jag var tveksam var att vi inte kan klara av att införa ett 
svenskt system hos oss som ger långtgående garantier till social omsorg. Du får 
komma ihåg att för tre år sedan var fjärde person i länet pensionär. Det betyder 1.6 
miljoner invånare i länet varav 440 000 pensionärer i olika åldrar. För tre år sedan 
hade mellan 70-90 procent av dessa pensionärer en pension som var lägre än vårt 
existensminimum. Och du vet att den miniminivån bara gav möjlighet att överleva. 
Så du kan ju föreställa dig hur det är med pensionärer som är äldre. Att införa 
svenska regler med socialt skydd för dessa, och andra grupper, kan vi inte klara av 
just nu.  

Dessutom hade vi ingen erfarenhet av att arbeta med projekt enligt denna modell. 
Vi hade hört att det finns sociala projekt mellan St. Petersburg och Stockholm där 
man reste och såg en massa, men gjorde ingenting. De erfarenheter vi hade var 
mest att bekanta oss med vissa verksamheter, men att delta i ett utbildningsprojekt 
på detta systematiska sätt hade vi ingen erfarenhet av. Därför var vi ganska oroliga 
när vi startade projektet inför vad som skulle bli av detta. Vår svenska samarbets-
partner såg detta och ville sätta sig in i vår situation. Att projektledaren besökte tre 
kommuner på sin första resa gjorde att vi började bygga upp ett förtroende som 
hjälpte mig att bli av med mina farhågor. Han fick bekanta sig med olika riktningar 
inom socialtjänsten, både barn, äldreomsorg, handikappomsorg, och träffa vår per-
sonal och se vad vi hade för problem. Därefter hade vi ett sammanträde där han 
träffade avdelningschefer och chefer av andra slag, samt andra som arbetade inom 
kommittén och berättade om sin vision, om svensk socialtjänst, social lagstiftning 
och politik och vilka riktningar som ni arbetar efter samt vilka arbetsmetoder man 
använder. Då förstod jag att det fanns klara möjligheter till kopplingar som kunde 
göra samarbetet fruktbart. Då han reste från länet var vi redan mer positiva och jag 
var inte lika tveksam till det hela.  

Projektet startar 
Ordföranden berättar om starten av projektet:  

I oktober 1998, en kort tid efter vårt första möte, återkom projektledaren och jag frå-
gade när vi skulle starta. Projektledaren sa att den första gruppen skulle åka till 
Sverige redan i december 1998, men då var det ingen som trodde honom. Vi trodde 
inte att det skulle bli möjligt. Men efter att den första gruppen hade varit i Sverige 
så hade vi inga tveksamheter till projektet. Så projektledaren demonstrerade myck-
et tydligt att detta projekt kommer att gå vidare och att vi skulle bli samarbetspart-
ners. Du förstår, vi vet att Sverige kan räkna sina pengar och att man inte gör något 
bortkastat. Att man trodde på oss och ville dela med sig av sina kunskaper och er-
farenheter när det gäller socialtjänsten såg vi som en viktig sak och allt detta ledde 
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till att vi kunde ändra våra tankar och att vi såg chansen att ta detta projekt. Så det-
ta var början – från försiktighet och tveksamhet så passerade vi till övertygelser om 
att detta var bra.  

Hittills uppnådda resultat 
Jag frågar om ordföranden har sett några resultat av utbildningen som hon vill 
nämna. Hon säger att alla de som har gått igenom dessa utbildningar nu klart 
kan se de olika riktningar som finns inom socialtjänsten och avgöra vad man 
har nytta av här. Ordföranden fortsätter:  

Redan från början bestämde vi att lägga kraften på äldreomsorg, hemtjänsten och 
allt som kan göra att man kan leva maximal tid i sitt hem och att ge brukaren möj-
ligheter att leva i sitt hem. Tidigare hade vi en annan politik. Vi brukade ta de sju-
ka, äldre, handikappade som inte kan klara sig, till slutna institutioner. Men som 
du förstår kostar det mycket pengar och det är inte så bra för den enskilde indivi-
den. Så det är skillnaden idag är att vi vill komma bort från stora institutioner och 
istället satsa på nya arbetsformer, som t ex den typen av hemtjänst som ni har efter-
som det passar oss mycket väl.  

Vidare har vi systematiserat arbetet med att göra behovsbedömningar så att vi 
bättre kan differentiera våra insatser. Det kräver i sin tur att vi utarbetar olika ar-
betsinstruktioner och bestämmelser för vad som skall gälla vid behovsbedömning-
en. Systemet har sanktionerats av den federala myndigheten och det kommer att 
kosta extra utgifter för kommuner och för oss. I vissa kommuner har vi nu en ny 
befattning som är en hemvårdare som kommer hem till de äldre och tar hand om 
pensionärer som är i behov av hjälp i sitt eget hem. Vi gör detta som ett experiment 
i sex kommuner. Efter att vi har gjort dessa experiment och sett deras resultat ska vi 
utvärdera och analysera resultatet och då kan vi sprida erfarenheterna till andra 
kommuner. Eftersom vi införde detta som experiment så behöver vi inte vända oss 
till högre instanser eller myndigheter för att införa förändringar i olika normativa 
dokument. De förändringar som krävs kan Arbets- och socialskyddskommittén 
besluta om. Visar det sig att det är ett framgångsrikt experiment som vi vill införa i 
hela länet så måste vi vända oss till länets administration eller regering. Detta är 
konkreta exempel på hur vi inför svenska erfarenheter i vår verksamhet.  

Prioriteringar av äldreomsorg och funktionshindrade barn  
En prioriterad riktlinje är äldreomsorg och en annan prioriterad riktlinje är 
funktionshindrade barn. I en av kommunerna tillämpar man svensk erfarenhet 
när det gäller tidig intervention för barns hälsa vilket är ett slags förebyggande 
verksamhet. Det är den första kommunen som införde den verksamheten, 
men idag i länet finns det redan fem rehabiliteringscentraler som arbetar med 
samma metoder. Ordföranden säger:  

Jag är säker på att vi kommer att öppna ytterligare centra med denna inriktning. Vi 
har kontakt med institut för tidig intervention här i St. Petersburg och vi bedriver 
kursverksamheter och utbildning för våra specialister vid detta institut. Det avtal 
som vi har med institutet för tidig intervention förutsäger att just sprida vidare 
svenska erfarenheter av tidig intervention. Denna riktning kommer att utvecklas 
vidare eftersom vi ser det som en framtidsverksamhet. En annan viktig linje är ar-
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betet med barn utan föräldraomsorg. Med hänsyn till svenska erfarenheter vill vi 
främst utveckla att placera barnen i familjehem. I dag finns 51 barn placerade i så-
dana verksamheter i länet. Naturligtvis har ni andra förhållanden i Sverige och vi 
försöker inte att kopiera dessa verksamheter utan vidare. Vi försöker att transfor-
mera och anpassa dessa former till våra förhållande eftersom vi inte bara kan ta 
svensk modell rakt av utan måste anpassa modellerna. Det är viktigt men inte hel-
ler lätt. Jag är glad över att våra socialarbetare har lyckats ta över dessa former av 
verksamheter och införa dem i länet på ett bra sätt.  

Insatser för handikappade vuxna 
Ytterligare ett område där man har lyckats förändra tack vare svenska erfaren-
heter och gäller arbetet med handikappade vuxna. ”Det var mycket viktigt och 
nyttigt för oss att se hur verksamheter för dessa grupper kan utformas”, säger 
ordföranden. Inom ramen för undervisningsprogrammet har det sedan ut-
vecklats ett nytt delprojekt som gäller hjälpmedel till olika handikappade. Från 
Södermanlands län har man börjat donera och leverera hjälpmedel till Lenin-
grads län som gör det lättare för handikappade. Under perioden som började 
våren 1999 skickades 2 000 olika hjälpmedel för handikappade, bland annat 
rullstolar men även andra hjälpmedel som hjälper personalen i deras omvård-
nadsarbete. Ordföranden säger:  

Det gav oss möjligt att utarbeta individuella program för handikappade. Så du vet 
det var mycket viktigt att de som var sängbundna, tack vare de hjälpmedel vi fick, 
för första gången på många år kunde röra sig i sin egen lägenhet från ett rum till ett 
annat. Vi har ju exempel på våra äldre handikappade som visats på internathem 
som låg i sina sängar och inte kunde flytta sig någonstans. Tack vare dessa rullsto-
lar och rullatorer fick de möjligheter att komma sig till matsalen och till aulan för 
att delta i olika aktiviteter. Och dessa patienter berättade för oss med tårar i ögonen 
att deras liv hade förändrats och att förändringen av deras liv var stort. Så vi har 
börjat utrusta våra avdelningar med sådana hjälpmedel. Vi har också ordnat en 
central för utlåning av hjälpmedel vilket också är en idé från Sverige. Alla dessa 
hjälpmedel och de förändringar som de gav, är en stor hjälp för våra läkare och 
personalens arbete. Så vi planerar att försöka förlänga detta samarbete.  

Problemområden som skall bearbetas 
En stor del av de boende vid olika institutioner har problem med alkoholism. 
En stor andel är hemlösa, sjuka och gamla män med alkoholproblem som 
hamnar på institutioner tillsammans med utvecklingsstörda. Ordföranden 
säger:  

De flesta finns vid internathem, som stora monster med 350-400 personer under ett 
tak. Du kan sätta dig in i situationen hur det är att leva där. Utan tvekan så kräver 
alla dessa slutna institutioner inte bara rekonstruktion och renovering av lokalerna. 
Det som krävs är snarare en total reorganisation som gör det möjligt att komma 
över i en annan form. Vi behöver helt andra arbetsformer för att arbeta med dessa 
människor. Andra angelägna projekt är arbetet mot narkomani. Vi har inga erfa-
renheter inom detta område, det kom helt överraskande för oss och vi var inte för-
beredda på problemet. Idag letar vi efter olika sätt att både samarbeta med andra 
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myndigheter för att förstå vilken plats bland dom som vi har och var ansvaret för 
frågan skall ligga, hur vi ska samordna våra resurser osv. Vi måste få klart vad vi 
skall göra i arbetet mot narkotika. Därför håller vi på att bygga upp nya former för 
förebyggande arbete. Senast som jag diskuterade med projektledaren från Sverige 
lämnade vi olika förslag till hur detta arbete kan gå vidare. Vi har givit vårt analy-
tiska underlag av situationen och har fått veta att man studerar detta underlag i 
Sverige, så vi får se om det blir möjligt att utveckla dessa projekt. Det vi måste göra 
nu är att vi först och främst avsluta detta projekt och summera våra erfarenheter 
både här i Ryssland och i Sverige. Efter att vi har gjort det kan vi gå över i ett nytt 
projekt och organisera det fortsatta samarbetet.  

Hur klarar man av att fortsätta satsningen? 
Jag frågar ordföranden om det finns tillräckliga resurser på länsnivå för att 
fortsätta att utveckla samverkan med Sverige? Ordföranden svarar:  

Du, där liksom tryckte du på en öm punkt. Många gånger har jag sagt att nu orkar 
jag inte, nu går jag härifrån, jag klarar inte detta. Du vet att idag kan jag säga att ef-
tersom vi har så mycket arbete som krävs för att det ska gå vidare så krävs ett de-
partement eller avdelning för att ta hand om våra internationella kontakter. Men vi 
har inte en enda person, så det fastnar på de människor som redan har mycket att 
göra. Så när det gäller allt arbete inom projektet så gör dom det på sin egen fritid. 
Man arbetar på kvällar och helger med det man inte har hunnit göra på dagen. Du 
vet vi kan inte strunta i alla våra vardagliga uppgifter utan måste sköta även det 
löpande arbetet och problemen.  

Vår arbetsvolym är alldeles för stor. Ingen annan kommitté i länet har liknande ar-
betsvolym beträffande internationella kontakter. Vi tar emot delegationer, vi reser 
själva korta resor, och det är inga nöjesresor. Vi gör samma resor och kontakter 
som Socialkommittén i St. Petersburg gör, men dom behöver bara lyssna och be-
kanta sig med svenska erfarenheter, och ingen kräver att dom skall visa vilka 
svenska erfarenheter som de har infört i sina verksamheter. Du vet att eftersom det 
är 160 personer som har gått igenom utbildningen så är det 160 sociala projekt som 
skall bedrivas och redovisas. Och det är inte bara att skriva och lägga rapporter på 
hyllan, utan det handlar om ett arbete som skall genomföras i levande livet. Vi har 
dessa tre avdelningar som skall se till att det sker. Våra avdelningschefer har två 
funktioner då de reser genom kommuner i länet, dels sitt vanliga arbete som är 
mycket omfattande, dels så ska de se till att projekten utvecklas och följa upp hur 
projekten utvecklas.  

Så det är en mycket öm punkt för oss som du pekar på. Att hela organisationen och 
arbetet med att organisera detta samarbete och förändringsarbete är mycket in-
vecklat. Det kräver mycket tid. Vi är mycket tacksamma för att den svenska parten 
är ansvariga för att organisera utbildningen i Sverige och att de tar hand om hela 
vistelsen även under fritiden, kulturutbytet osv. Men allt detta kostar mycket även 
för oss och det sker på oavlönad tid för många. Det är ett pionjärarbete.  

Samordning och behov av material 
Ett önskemål som har framförts från olika kommuner är att länsmyndigheten 
skall sammanställa materialet som deltagarna har samlat in i Sverige. Jag 
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frågar ordföranden om man har tänkt sig att göra något sådant. Ordföranden 
säger:  

Vi har samlat allt material vi har med i våra kontinuerliga kursverksamheter som 
bl.a. tas upp vid våra seminarier för var tredje grupp som har varit i Sverige. Vi har 
också en kursverksamhet med alla chefer i kommunerna om hur man kan införa 
svenska erfarenheter i socialtjänsten. När vi har gjort den tredje konferensen så 
kommer vi att ta en rekommendation i vilken vi samlar de viktigaste erfarenheter-
na. Så det är på gång.  

Vi planerar också att efter att detta projekt är slut att producera ett material (en bok) 
som sammanfattar erfarenheterna. Vi har brist på teoretiskt material som t ex be-
handlar metoder inom hemtjänst, familjehem osv. Vi letar efter modern litteratur 
som kan ge oss mer kunskaper kring våra olika inriktningar. På vissa områden har 
vi mycket material, t. ex. tidig intervention, men det finns områden som vi skulle 
vilja ha mer material kring. Det gäller främst familjehem eftersom denna form inte 
har funnits i Ryssland tidigare. Det som vi behöver är mer facklitteratur på områ-
det. Det gäller även kring handikappades behov och problem.  

Vi har också diskuterat kring hur vi kan organisera äldreomsorgen och hur man 
kan organisera fritidsverksamheter. När det gäller exempelvis vår flernivåmodell 
för att bedöma behov, så kommer vi att granska erfarenheterna från att ha tillämpat 
den och se hur det fungerar. År 2002 kommer vi att samla in allt material kring oli-
ka erfarenheter och ge ut detta. Det finns en stor brist på facklitteratur när det gäller 
äldreomsorg. Jag talar här om teori men också om metodologi och hur man bygger 
upp verksamheten. Vi har inga metodikböcker när det gäller detta arbete. Därför 
samlar vi in allt man arbete med i våra verksamheter och dagcentraler för att få 
fram material inom gerontologi.  

Slutord 
Jag avslutar intervjun och tackar ordföranden som lämnar mig med följande 
slutord:  

Som du märker så har vi ett mycket intressant liv. Jag kan också berätta att det ver-
kar som det kommer att bli en reformering av vårt ministerium, dvs. Arbets- och 
socialskyddsministeriet och då kommer vår verksamhet att se annorlunda ut. Så vi 
vet aldrig vad som händer i morgon. Vi har alltid något att tänka på och roa oss 
med, säger hon med ett underfundigt leende. Du vet det var en ryss som sa; inte en 
enda dag utan en rad att skriva, och vi har många rader att skriva varje dag. 
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6 ANALYS OCH BEDÖMNING 

I detta kapitel ligger tyngdpunkten på att analysera resultatet utifrån de teore-
tiska perspektiv som diskuterades i kapitel tre och de frågor som formulerades 
utifrån utvärderingens syfte: Vilka förutsättningar finns för utbildningspro-
grammet i länet och hos deltagarna i utbildningen? Har utbildningsprogram-
met givit något lärande och några kunskaper till deltagarna? Har deltagarna 
lyckats att sprida sina kunskaper inom den egna organisationen? Hur används 
dessa kunskaper för att utveckla organisationen? 

6.1 Förutsättningar för utbildningsprogrammet 

Resultatet från utvärderingen av situationen i Leningrads län visar att det finns 
ett stort behov av åtgärder för att möta olika gruppers sociala och ekonomiska 
behov. Omfattningen av de sociala problemen finns dokumenterad såväl i 
form av statistiska uppgifter, som i form av berättelser från intervjuer och 
enkätsvar. Ett stort problem är bristen på resurser för att bedriva en effektiv 
socialtjänst. Det behövs ökade kunskaper och ökad kompetens för att hantera 
en växande social problematik. Utvärderingen visar samtidigt att det finns en 
uttalad vilja på den centrala beslutsnivån i länet att prioritera akuta problem 
som kräver snabba åtgärder.  

I resultatet framförs även kritik mot hur dagens socialtjänst i länet är ut-
formad. Kritiken framförs av såväl centrala beslutsfattare i länet som av repre-
sentanter för kommunerna. Det som måste förändras enligt kritikerna är do-
minansen av stora institutioner för att hantera sociala behov bland befolkning-
en. Man efterlyser fler idéer och försök till omorganisering till mindre enheter 
som kan arbeta närmare människorna och som kan administreras och ledas på 
ett effektivare sätt. Det finns också ett behov av att finna nya och alternativa 
verksamhets- och arbetsformer. Här kommer utbildning, lärande och erfaren-
hetsbyte in i bilden som en viktig faktor.  

6.1.1 Utbildningsprogrammets innehåll och genomförande 

Att det finns ett väl dokumenterat behov av utbildning inom socialtjänsten i 
Leningrads län framgår av kapitel två. Hur kan det aktuella utbildningspro-
grammet uppfylla dessa behov? Frågan kan belysas genom att analysera vad 
deltagarna anser om utbildningens innehåll och genomförande. Resultatet 
visar att deltagarna i stort sett var nöjda med utbildningens innehåll. Det man 
saknar är mer fördjupade kunskaper om hur man arbetar med familjer med 
olika problem och även skriftligt underlag från föreläsningarna översatta till 
ryska för att kunna presenteras i den egna verksamheten. Några deltagare 
önskar mer diskussioner med svenska kollegor om framtida utvecklingsplaner 
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och projekt inom socialt välfärdsarbete i Sverige. Man efterlyser även mer 
ingående analyser av socialt arbete i andra länder. En del upplever att vissa 
föreläsningar var för abstrakta och svåra att förstå eftersom begreppsapparaten 
skiljer sig mellan länderna när det gäller hur man talar om samhällsarbete och 
socialtjänst. När det gäller utbildningens genomförande så anser deltagarna att 
det gavs bra med utrymme för diskussion inom den egna gruppen och vid 
föreläsningarna. Det finns också deltagare som önskar att man hade fått mer 
fördjupade metodiska kunskaper om hur svenska kollegor arbetar i sitt kon-
kreta behandlingsarbete.  

Bedömning 
I utvärderingen har vi följt en av utbildningsomgångarna och kunde konstate-
ra att deltagarna fick en omfattande information genom föreläsningar och 
studiebesök. Ett problem med detta är att informationen ofta blir allmänt 
hållen. Även om innehållet är ambitiöst så kan det upplevas som ytlig och 
tidspressen för att hinna med presentationerna gör att det inte ges tid till dis-
kussioner och fördjupningar. Inför en fortsatt satsning på utbildningsprogram 
av detta slag är det viktigt att diskutera vad som ska ingå i programmet. Min 
bedömning är att det också bör prövas alternativa pedagogiska former som 
kan stimulera till mer aktivt deltagande i diskussioner och seminarier för att 
öka deltagarnas delaktighet och möjlighet att påverka innehållet. Samtidigt är 
det uppenbart att språket utgör ett praktiskt hinder i detta sammanhang för att 
genomföra fler inslag med direktkontakter mellan svenska och ryska socialar-
betare, ledningspersonal och politiker. 

6.1.2 Deltagarnas förutsättningar för lärande 

I kapitel tre beskrivs viktiga förutsättningar för lärande: Att deltagarna kan 
förstå det som sägs, att man har en vilja att lära och att det finns reella möjlig-
heter eller förutsättningar att förändra (Lundquist, 1987). Den första förutsätt-
ningen handlar både om deltagarnas förkunskaper och om hur utbildningen 
har utformats så att det går att förstå innehållet. Utvärderingen av utbildning-
en i Sverige visar att deltagarna var positiva till innehållet och att man sa sig 
förstå det som presenterades. Frågan om deltagarnas förkunskaper är tillräck-
liga för att tillgodogöra sig utbildningen är svårare att svara på. Deltagarnas 
utbildningsnivå är skiftande. En del har en akademisk utbildning inom sina 
yrkesområden dock sällan inom det sociala området eftersom socionomutbild-
ning saknas i Ryssland. Istället har många en teknisk utbildning och andra är 
lärare, läkare, sjuksköterskor. Det innebär att man kunskapsmässigt bör ha 
vissa förutsättningar att förstå utbildningens innehåll. Samtidigt har frågan om 
att förstå svenska kunskaper och erfarenheter också en kulturell dimension. 
Här har vi kunnat konstatera att det finns skillnader i synen på individens, 
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familjens, samhällets och statens roll och ansvar för sociala insatser. Det finns 
även skillnader i den begreppsapparat som används inom rysk och svensk 
socialtjänst bland olika professionella grupper.  

Den andra förutsättningen gäller deltagarnas vilja till lärande och handlar 
om att vara motiverad att ta till sig nya idéer, samt att kunna revidera gamla 
kunskaper. Utvärderingens resultat visar att deltagarnas motivation för utbild-
ningen är hög. I nästan alla enkät- och intervjusvar talar deltagarna om hur 
viktigt det är att få denna utbildning och hur mycket den betyder för deras 
fortsatta arbete. Intresset för lärande och erfarenhetsutbyte gäller både hur 
socialtjänsten kan organiseras och finansieras och hur den praktiska verksam-
heten kan utformas, samt hur man kan arbeta förebyggande och involvera 
anhöriga i olika rehabiliteringsinsatser. Deltagarna vill lära sig om nya arbets-
former och metoder inom socialt arbete och att även bekanta sig med organisa-
tionsformer och metoder på plats. Dessa kunskaper hoppas man kunna im-
plementera i den egna verksamheten.  

Den tredje förutsättningen gäller deltagarnas reella möjligheter att kunna 
omsätta sina nya kunskaper i den egna verksamheten. Resultatet från utvärde-
ringen visar att det finns ett stort behov av resurser bland annat i form av 
tekniska hjälpmedel som kan underlätta vårdarbetet, men också resurser för att 
genomföra fortsatt utbildning som kan öka personalens kompetens. Uteblivna 
eller kraftigt reducerade statsbidrag tillsammans med ökade behov inom 
exempelvis äldreomsorgen ställer kommunerna inför stora prioriteringsbehov. 
Ekonomiska svårigheter gör att insatserna för att omsätta kunskaper från 
utbildningen i många fall får stå tillbaka i konkurrensen med andra, mer akuta 
behov som socialtjänsten måste tillgodose.  

Bedömning 
Det finns en stor skillnad mellan vad deltagarna vill göra och vad man har 
resurser att utföra sina mål. Enligt min bedömning kan detta på sikt bli ett stort 
problem eftersom motivationen och entusiasmen hos deltagarna att sprida 
kunskaper som kan bidra till utveckling bryts om man inte får möjlighet att 
praktisera det man har lärt sig. Resultatet kan bli att nyttan med utbildningsin-
satsen minskar. Detta är en risk som bör uppmärksammas av ledningen inför 
framtida prioriteringar av resurser som stöd till fortsatt utvecklingsarbete. 

6.2 Kunskap och kompetensutveckling 

Som påpekades i kapitel tre brukar forskare skilja mellan kunskap och kompe-
tens när de talar om resultat av lärande. Lundmark (1996) tar upp olika typer 
av kompetens. Den personliga kompetensen handlar om förhållningssätt, 
motivation och attityder. Den yrkestekniska kompetensen gäller grundläggan-
de kunskaper och färdigheter. Den sociala kompetensen handlar om förmågan 
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till lagarbete och att kunna sätta sig in i andras situation. Den strategiska kom-
petensen innebär att kunna tolka målen för organisationen och bedöma vad 
man skall göra i en viss situation för att nå dessa.  

Mot den bakgrunden kan frågan ställas om utbildningen har bidragit till 
deltagarnas kompetensutveckling. Det dominerande intrycket från analysen är 
att det främst är de tekniska, instrumentella eller praktiskt användbara kun-
skaperna som deltagarna tar upp när de beskriver vad man har lärt i Sverige. 
Men beskrivningarna innehåller också exempel där deltagare berättar att 
utbildningen har påverkat den personliga kompetensen och deras attityder till 
förändring på ett positivt sätt. Flera beskriver att utbildningen har betytt myck-
et för deras egen utveckling och man talar om den människosyn som präglar 
svenskt socialt arbete som den viktigaste lärdomen. Några beskriver hur man 
har fått kunskap om andra sätt att se på social verksamhet och på människors 
behov och rättigheter. Flera deltagare menar att socialarbetare i Ryssland bör 
lära sig att komma närmare klienten och att se på den enskildes konkreta 
behov. Här kan man se att utbildningen har bidragit till en förändring av den 
yrkesmässiga kompetensen och synen socialarbetarens professionella roll. 

Det finns också exempel på strategisk kompetensutveckling i fråga om 
ökad medvetenhet om olika sätt att tolka målen för verksamheten och därmed 
också att se var förändringar behövs. Ett par säger att man tack vare kursen har 
kunnat reflektera över sin egen verksamhet och dess utvecklingsmöjligheter. 
Kursen har givit möjlighet att jämföra olika sätt att arbeta inom socialtjänsten i 
Sverige och i Ryssland. Efter att ha sett exempel i Sverige på möjligheterna till 
vård i hemmet gör en föreståndare inom äldreomsorgen reflektionen att man 
måste förändra sin egen organisation och inte se institutionsvård som huvudal-
ternativ.  

Bedömning 
Enligt min bedömning har att utbildningsprogrammet främst har bidragit till 
kompetensutveckling på individnivån. Tyngdpunkten ligger på deltagarnas 
personliga kompetensutveckling och på yrkesteknisk kompetens. Det finns 
exempel på deltagare som har utvecklat mer kulturell kompetens genom att 
jämföra mellan olika synsätt som svensk och rysk socialtjänst representerar. En 
del har också gått vidare och beskriver hur man har omprövat flera av sina mer 
grundläggande synsätt både personligen och inom arbetsplatsen i ljuset av 
erfarenheter och kunskaper från utbildningen. Det finns också några exempel 
på förändringar som sker på gruppnivå. På en arbetsplats beskriver man hur 
personalen har förändrat sitt arbetssätt så att man sätter det enskilda barnets 
behov i centrum på ett mer aktivt sätt än tidigare och att förändringsarbetet 
sker genom gemensamma diskussioner inom personalgruppen.  
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6.3 Spridning av kunskaper 

Den tredje frågan som ställdes i utvärderingens syfte och i början av detta 
kapitel handlar om hur deltagarna sprider nya kunskaper i den egna organisa-
tionen. Som Stein (1996) konstaterar så kräver informationsspridning i en 
organisation att det sker en samordning av olika insatser. Informationen kan 
spridas genom ledningen till underordnade nivåer. En annan väg är att sprida 
information mellan kollegor på samma nivå i organisationen och en tredje väg 
är att bilda nätverk med deltagare från en rad arbetsplatser och kommuner.  

Resultatet från utvärderingen visar att en vanlig form av informations-
spridning är genom att utforma nya regler som ger instruktion om vilka nya 
idéer och metoder som gäller. På kommunal nivå och på länsnivå arbetar man 
med att utforma olika riktlinjer och regelverk för att bedöma behov bland 
vårdtagarna. Riktlinjerna skall styra hur prioriteringen sker mellan olika behov 
och effektivisera resursanvändningen. Det finns också en strävan mot ökad 
regelstyrning av arbetsformer. Regelstyrning är en väg för informationssprid-
ning som har en lång tradition inom verksamheten. Metoden är formell och 
utgår från en förhoppning om att nå ut till alla eftersom alla förväntas känna 
till vilka regler som gäller för arbetet. Samtidigt finns det problem med denna 
metod om målet är att det skall ske en kunskapsutveckling hos mottagaren. 
För att det ska kunna ske krävs mer interaktiva former där det finns möjlighe-
ter att ställa kritiska frågor för att klargöra vad informationen betyder. 

En vanlig metod för att sprida nya idéer och kunskaper är att personer i 
arbetsledande ställning samlar personalen för att berätta om utbildningen i 
Sverige. En central fråga i det sammanhanget är om personal i verksamheterna 
har möjligheter att förstå vad som talas om. Det gäller här att kunna presentera 
nya kunskaper på ett begripligt sätt. Ett av exemplen på detta redovisades av 
en föreståndare som ville få igång en diskussion kring nya idéer i synen på 
vem som ska stå i centrum för vårdarbetet. Föreståndaren formulerade en 
pedagogisk modell för att förklara sin huvudpoäng som beskrev vilka huvud-
parter som fanns i arbetet (förädrar-barn-specialister). Fler exempel är den 
seminarieverksamhet som en föreståndare startade vid sin institution för att 
diskutera centrala principer i arbetet. Personalen fick utgå från konkreta pro-
blem i sitt arbete vid seminariediskussionerna och man genomförde en form 
av ”problembaserat lärande” för utveckling av kunskaper. Resultatet visar att 
det finns en medvetenhet om att information måste bearbetas av mottagarna 
för att göras till egen kunskap.  

Man kan också tala om s.k. lateral informationsspridning, dvs. att vända 
sig till människor på samma nivå i organisationen eller på arbetsplatsen för att 
berätta om sitt budskap (Stein, 1996). Fördelen är att det kan stimulera till ett 
högt deltagande och engagemang genom att de som är berörda känner att 
detta ”rör oss på vår enhet”. Det finns exempel på lateral informationssprid-
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ning genom seminarier, sammanträden, personalmöten och kontakter med 
kollegor där man har diskuterat kunskaper och erfarenheter från utbildningen. 
Vid en intervju med utvärderaren säger en socialarbetare att föreståndaren 
som var med på utbildningen har introducerat en seminarieverksamhet med 
personalen där man diskuterar olika problem inför i kontakten med olika 
klienter. Syftet är att gamla och nya socialarbetare skall träffas för att diskutera 
och reflektera över vad man gör för att utveckla sitt arbete.  

Fler sätt att sprida information är genom olika typer av nätverk. Några av 
deltagarna berättar att man har bildat ett sådant mellan kollegor i olika kom-
muner i länet som lärde känna varandra under utbildningen. Genom nätverket 
håller man kontakt och delger varandra erfarenheter av sina projektarbeten. 
Nätverken är ett nytt inslag för kunskapsspridning i länet. En socialchef berät-
tar att nätverket är en viktig resurs för att diskutera små och stora frågor. Initia-
tivet visar att det går att bygga upp fler kanaler för att sprida kunskap än de 
gamla informationsvägarna. Fortfarande är det dock främst personer på led-
ningsnivå som har tillgång till nätverket. Det återstår att bygga ut resurser så 
att även personalen i verksamheterna kan hålla kontakt med kollegor i andra 
kommuner och diskutera utvecklingen av sitt arbete.  

Bedömning 
Min bedömning är att spridningen av kunskaper i första hand har skett genom 
att ledningspersonalen inom socialtjänsten har informerat sina underställda 
om erfarenheterna från utbildningen. Det innebär att informationen främst har 
skett inom ramen för en traditionell hierarkisk organisationsmodell där kom-
munikationen mellan olika nivåer och befattningshavare sker från ledning till 
anställda. Det finns också exempel på att man har bildat nätverk som sprider 
information. Även här är det dock främst representanter för ledningen som 
dominerar bland deltagarna. Det är därför viktigt att ge den praktiskt verk-
samma personalen ökade möjligheter att medverka i spridningen av kunska-
per. Ett sätt att demokratisera informationsspridningen är att ge utrymme för 
laterala former i samverkan med berörd personal. 

6.4 Användning av kunskaper 

Den fjärde frågan som ställdes i utvärderingens syfte var hur kunskaper och 
erfarenheter från utbildningen används i praktiken och om det sker någon 
förändring. Analysen av hur deltagarna omsätter kunskaper från utbildningen 
kan göras genom att skilja mellan instrumentell, kognitiv och sociokulturell 
användning (Nydén, 1992). En instrumentell tillämpning av kunskaper visar 
sig ofta i direkta handlingar, medan en kognitiv användning handlar om att 
nya idéer och sätt att tänka. Sociokulturell användning kan innebära att verk-
samhetens självbild eller kultur förändras.  
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Resultatet från observationer på plats i samband med utvärderingens 
fallstudier visar exempel på hur kunskaper från Sverige har kommit till prak-
tisk användning. Vid studiebesöken vid flera av de institutioner som ingick i 
fallstudierna visade personalen hur man gjort omorganisering i lokalerna för 
att skapa avgränsade utrymmen för föräldrakontakt, psykologsamtal, samt för 
barnens lek och andra aktiviteter. Personalen visade också hur miljön vid olika 
institutioner hade gjorts om till att bli mer hemliknande för att minska institu-
tionsprägeln. Ett exempel på kognitiv användning av utbildningen beskrivs av 
en som berättar att man har inspirerats till uppläggningen av ett projekt enligt 
svensk modell med integrering av flera målgrupper. Det innebar att man 
omformulerade sina mål för projektet och verksamhetens inriktning till att 
omfatta flera målgrupper än vad man tidigare tänkte sig. Man har också valt 
att införa vissa arbetsterapimetoder som man sett i Sverige. Utbildningen har 
också påverkat synsättet på de handikappades integrering i samhället och på 
att uppmärksamma behoven hos varje enskild individ.  

Det förekommer även användning av kunskaper från utbildningen som 
kan benämnas som sociokulturell och som tar sig uttryck i att personalen 
omprövar sitt arbetssätt. Vid en arbetsplats beskriver personalen att man har 
diskuterat betydelsen av att arbetet med äldre inte enbart kan beskrivas i 
termer av professionalism, utan att det också handlar om empati. På organisa-
tionsnivå finns det exempel på förändringar som visar hur man har implemen-
terat svenska arbetsmetoder inom hemtjänsten och inom barnrehabilitering. 
Ytterligare exempel som nämns är organisering av familjehem, krisverksamhe-
ter och dagcentraler, samt daglig sysselsättning för äldre och handikappade. 
Ett exempel på strategisk användning av kunskaper är utarbetandet av ett 
handlingsprogram mot narkotika för att åstadkomma samordning mellan 
olika förvaltningar inom en kommun.  

Användning av kunskap har också ett tidsperspektiv och kan vara ome-
delbar eller långsiktig (Nydén, 1992). En föreståndare som beskriver att perso-
nalen till att börja med ställde sig skeptiska till en del idéer som hon presente-
rade från den svenska socialtjänsten, exempelvis om att integrera olika grupper 
med olika handikapp. Samtidigt beskriver föreståndaren att personalen efter 
en tid har omprövat sitt synsätt när det gäller former för hur verksamheten bör 
bedrivas och vilka grupper som kan integreras. Från att ha varit motståndare 
till integrering mellan handikappade barn och andra barn så har en ompröv-
ning skett. I det aktuella fallet visade det sig att personalen var villig att pröva 
nya arbetsformer, men att inte oreserverat accepterar en ny idé utan att få tid 
på sig att fundera över vad den får för konsekvenser. Det är ett kritiskt förhåll-
ningssätt som inte behöver tolkas som negativism utan som en sund skepsis 
mot att kasta sig in i något som man inte har funderat igenom vad det innebär.  
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Bedömning 
Min bedömning är att användningen av kunskaper från utbildningen hittills 
främst varit av ett instrumentellt slag. På frågan om användning ger deltagarna 
många exempel på olika praktiska lösningar som man har infört efter studie-
besök i Sverige. Det är i första hand enskilda personer som beskriver hur man 
använder utbildningens resultat i sitt eget arbete. Några ger exempel på en mer 
kollektiv användning på institutionsnivå, exempelvis med införande av mer 
integrerade verksamhetsformer. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det också 
viktigt att tillvarata exempel på kollektiv och strategisk användning som kan 
bidra till mer grundläggande förändringar inom socialtjänsten. 

6.5 Har utvärderingen varit lärande? 

I detta avsnitt byter framställningen fokus från att ha handlat om utvärdering-
en av utbildningsprogrammet, till att istället handla om själva utvärderingen. 
Som framgår av den femte frågan i utvärderingens syfte är uppgiften också att 
göra en bedömning av vilka lärande- och förändringsprocesser som utvärde-
ringen bidrar till på olika nivåer inom socialtjänsten. Därför har utvärderingen 
utformats enligt en formativ modell som innebär att resultat presenteras för de 
berörda under pågående utvärdering så att man kan ta lärdom av resultatet. 
Efter varje möte med personalgrupper och andra informanter har utvärderaren 
givit en preliminär rapport om sina intryck. En mer systematisk analys har 
också genomförts efter halva projektperioden och redovisats i form av en 
delrapport med titeln ”Gränsöverskridande lärande”. Rapporten översattes till 
ryska och skickades till samtliga kommuner för synpunkter i december år 2000. 
(Se Kapitel 4, avsnitt 4.4.2).  

6.5.1 Synpunkter på utvärderingen 

Följande sex punkter är en kort sammanfattning av kommunernas synpunkter 
på utvärderingsrapportens innehåll och utformning.  

1. Utvärderingsrapporten bör kortas ned för att kunna tjäna som metod-
bok  

2. Namnen på de kommuner som deltar i fallstudien bör anges i utvärde-
ringsrapporten 

3. Beskrivningarna av de fyra fallstudierna bör vara mer detaljerade och 
beskriva mål, innehåll och arbetssätt 

4. Utvärderingen bör ange alternativa lösningar och även ge rekommen-
dationer på länsnivå  

5. Utvärderingen bör ge en tydligare kritik mot den statliga politiken i so-
ciala frågor  
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6. Utvärderingen bör ge mer utrymme åt att beskriva det ryska folkets 
mentalitet. 

Kommentarer 
Det finns ett stort behov av metodlitteratur inte minst i utvärdering. Det är 
dock viktigt att påpeka att syftet med denna rapport inte är i första hand att 
vara en lärobok i metod, även om det givetvis inte är någon nackdel om rap-
porten också kan ge sådana kunskaper.  

Beträffande namnen på de kommuner som ingår i fallstudierna är det 
viktigt att understryka att ett avgörande skäl till att inte publicera namnen är 
principen om sekretess för uppgiftslämnare. Det är också viktigt att komma 
ihåg att syftet inte har varit att göra jämförelser eller att rangordna mellan 
kommunerna. Meningen med fallstudierna har varit att få goda exempel på 
projektarbeten som ger kunskaper om hur det praktiska projektarbetet kan 
bedrivas. För att ta del av dessa kunskaper anser jag att det inte finns anled-
ning att ange vilka kommuner det rör sig om. Det kan tvärtom hävdas att ett 
namn kan göra att läsaren fastnar i att tänka på den specifika kommunen och i 
att jämföra med hur han eller hon själv anser att den fungerar. Det kan göra att 
man inte ser de generella och principiella resultatet.  

Borde fallstudierna göras mer detaljerade? Min bedömning är att detta är 
en fråga om avvägning mellan hur omfångsrik rapporten skall göras och vad 
som är nödvändigt att beskriva för att göra fallstudierna rättvisa. Om den 
valda avvägningen är den rätta kan alltid diskuteras. För de som vill har mer 
information om projekten vill jag peka på att en sådan kommer att redovisas 
från Arbets- och socialskyddskommittén bland annat genom olika konferenser 
och projektrapportering. 

Att man efterlyser förslag på konkreta lösningar på problemen i den situ-
ation som råder i kommunerna är ett önskemål som är lätta att förstå. Som 
framgår av utvärderingens resultat är det en komplex problematik som kom-
munerna har att hantera och det finns knappast några enkla lösningar på 
problemen. Det som utvärderingen kan bidra med är att visa om en av åtgär-
derna – att satsa på internationellt erfarenhetsutbyte och utbildning av social-
tjänstens personal – kan vara en strategiskt riktig väg. På den punkten visar 
resultatet av utvärderingen att det finns goda skäl för en sådan strategi. När 
det sedan gäller en rad ytterligare åtgärder som behöver göras har jag valt att 
endast peka på några mer principiella rekommendationer som redovisas i 
kapitel sju.  

Skall utvärderingen ge en tydligare kritik mot den statliga politiken i so-
ciala frågor? Min bedömning är att det ligger utanför utvärderingens uppgift 
att genomföra en mer ingående analys av den ryska kulturen och politiken. 
Det betyder inte att dessa frågor saknar betydelse för att förstå de problem som 
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utvärderingen behandlar. Ur ett politiskt perspektiv uppmärksammas makt-
frågan och förhållanden och problem som gäller behovet av minskad byråkra-
ti, ökad öppenhet och förändringar av otidsenliga regelverk i det ryska samhäl-
let för att för att underlätta arbetet med att utveckla socialtjänsten i länet och i 
landet. Några av dessa frågor tas upp i kapitel sju. 

6.5.2 Har utvärderingen uppfyllt sitt lärande syfte? 

Som konstaterades i kapitel tre så kan en utvärdering kan ha olika funktioner. 
En vanlig funktion är att producera information som ger beslutsfattarna ”feed-
back” för att kontrollera att de nya anvisningarna följs och att brister rättas till. 
En annan funktion är när utvärderingen är upplysande och förväntas stimule-
ra till kunskaps- och idéutveckling. En tredje funktion är den när utvärdering-
ens uppgift är att vara en del i denna lärande- och granskningsprocess genom 
att skapa tillfällen för möten och dialog mellan olika parter där olika åsikter 
kan brytas (van Knaap, 1995). Med dessa utgångspunkter kan denna utvärde-
ring granskas. En sådan uppgift bör givetvis helst ske av en oberoende grans-
kare och följande kommentarer får därför ses som ett diskussionsinlägg.  

Bedömning 
I genomförandet av utvärderingen har ett lärande syfte betonats i kontakterna 
med olika respondenter. Syftet har varit att utvärderingen skall fungera som 
idégivare och bidra till lärande. Det har bland annat tagit sig uttryck i att ut-
värderaren har medverkat vid samtliga utbildningsomgångar och föreläst om 
utvärdering som metod, samt informerat om den aktuella utvärderingen. Vid 
dessa tillfällen har deltagarna kunnat ställa frågor och diskutera olika utvärde-
ringsresultat och ge synpunkter på det pågående utvärderingsarbetet. Utvär-
deringen har haft en upplysande funktion för att sprida idéer mellan olika 
kommuner och deltagare. Den har också fungerat som forum för kritisk 
granskning och dialog genom att utvärderaren har pekat på vilka styrkor och 
svagheter som kan finnas i utbildningsprogrammet och hur resultatet har 
använts. Utvärderingen har så sätt stimulerat till reflektion och självkritik hos 
deltagarna och de ansvariga för utbildningsprogrammet och för den sociala 
verksamheten i Leningrads län. 
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7 DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel ska några behov av förändring inom det ryska sam-
hällssystemet diskuteras. I kommunernas synpunkter på den första utvärde-
ringsrapporten ansåg en del att rapporten borde innehålla en mer kritisk 
granskning av den statliga politiken i sociala frågor. Kapitlet kan ses som ett 
försök att delvis uppfylla det önskemålet. Med utgångspunkt från utvärde-
ringens resultat, men också från intryck vid studiebesök i olika sociala verk-
samheter och från samtal med olika företrädare för socialtjänsten i Leningrads 
län, vill jag peka på följande problem som kan vara viktiga att beakta i det 
fortsatt utveckling av samarbetet och av socialtjänsten.  

7.1 Reformering av statliga bidragssystem 

Den problembild som framträder genom utvärderingens granskning av det 
sociala reformarbetet i Leningrads län kännetecknas av en komplex problema-
tik och en allt växande sociala och ekonomiska problem. Ett stort problem som 
många upplever är uteblivna eller neddragna statsbidrag till socialtjänsten 
vilket försvårar kommunernas möjligheter att lösa situationen för utsatta 
människor. Under år 2000 har socialtjänsten i länet endast fått 1 milj. rubel i 
statsbidrag i stället för de 9 milj. rubel man skulle ha enligt det statliga regelsy-
stemet. Till de statligt finansierade institutionerna i länet som kommunerna är 
beroende av för att klara sin socialtjänst har man endast fått 79 procent av de 
planerade statsbidragen. Konsekvenserna har blivit att det har skett neddrag-
ningar inom institutionernas verksamhet, exempelvis av läkemedel och mat. 
Bristen på tillräcklig finansiering har gjort det svårt för kommunerna att bemö-
ta de växande problemen och att utveckla de sociala verksamheterna.  

Det man kan konstatera är att de statliga myndigheterna i praktiken inte 
har lyckats att fördela de funktioner som tillhör federal och kommunal nivå, 
även om det finns en uppdelning på papperet. Vissa verksamheter som ligger 
på den federala ansvarsnivån finansieras inte genom den federala budgeten 
vilket innebär att kommunerna får gå in och ta ett ansvar för dessa institutio-
ner. Kommunerna blir den sista länken i kedjan som får stå för kostnaderna, 
säger en kommunföreträdare. Det finns också oroande signaler från central 
nivå om att man planerar att övergå till en ökad kommunal finansiering av 
bostäderna. I det system som gäller idag står kommunerna för 30 procent av 
bostadskostnaderna och resterande betalas över statsbudgeten. En förändring 
med minskade statsbidrag kommer att bli mycket svår att genomföra i kom-
munerna, säger kommunföreträdarna. 

Dessa exempel ger en bild av den svåra situationen som man står inför på 
statlig, regional och kommunal nivå när det gäller att finansiera och reformera 
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de gamla sovjetiska regelsystemen som helt eller delvis lever kvar. Problemet 
kan belysas med hur regelsystemet för bostadsmarkanden fungerar. Det som 
är utmärkande för den ryska bostadspolitiken är att hyrorna, vatten och el är 
starkt subventionerade och att hyresgästen endast står för ca tio procent av den 
verkliga kostnaden. Resten betalas av staten. År 2000 betalade de federala och 
regionala myndigheterna ut 120 miljarder rubel (ca 43 miljarder svenska kro-
nor) i bostadssubventioner. Trots detta är husen illa skötta och en tredjedel av 
vattenledningarna och nära 20 procent av avloppsledningarna måste ersättas 
fortast möjligt. Att modernisera bostadsbeståndet skulle enligt presidentkansli-
ets beräkningar kosta 560 miljarder rubel (200 miljarder svenska kronor) – en 
kostnad som kommunerna och i sista hand hyresgästerna till stor del får bära 
genom slopade bostadssubventioner (Ohlsson, 2001). 

Ett annat problem i sammanhanget är ett bristfälligt rättsväsende. I en ar-
tikel som tar upp vad som motverkar möjligheterna till utveckling i Ryssland 
beskriver Berglöf (2001) att ett stort problem för ekonomisk tillväxt är att eko-
nomins aktörer inte anser att man kan lita på rättsväsendet i landet. Domstols-
väsendet fungerar långsamt och oberäkneligt. Domar verkställs ofta inte, i 
synnerhet om de går de lokala maktintressen emot, säger han. På regeringsni-
vå är man medveten om problemet och presidenten driver nu igenom genom-
gripande förändringar. Bland annat genomförs ett omfattande program för att 
få bort otaliga regleringar och övervakningssystem. Idag kan ett företag vara 
utsatt för ett tjugotal inspektioner per år för att utfärda olika tillstånd, säger 
Berglöf. Varje tillstånd och inspektion ger en möjlighet till korruption och 
godtycke, vilket i sin tur minskar viljan att investera långsiktigt.  

Det man kan konstatera är att mycket stora vinster skulle göras genom 
att effektivisera den offentliga sektorn så att existerande resurser används 
bättre. Ett problem i sammanhanget är att genomföra förändringar av invanda 
strukturer. 

7.2 Behov av minskad regelstyrning 

Eftersom sociala institutioner finansieras över statens budget och måste centra-
la myndigheter ge sitt tillstånd för att öppna nya verksamheter, vilket är en 
tidsödande och byråkratiskt process. Den svåra sociala situationen i många 
kommuner gör att man måste man finna nya lösningar för att möta behoven 
av akuta insatser. För att inte stoppas av det statliga regelverket väljer kom-
munerna att starta filialer till redan etablerade verksamheter med statliga 
tillstånd. När dessa nya verksamheter så småningom är etablerade och i drift 
ställer man statsbyråkratin inför fullbordat faktum. Åtgärder av detta slag visar 
att det finns ett stort behov av att reformera regelsystemen och minska detalj-
styrningen. Samtidigt är det inte enkelt att förändra gamla regelverk eftersom 
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det kräver en grundläggande förändring av tänkandet inom den byråkratiska 
apparaten. 

Att ett sådant förändringsarbete inte är enkelt har många orsaker. Skott 
(2001) beskriver hur den sovjetiska perioden har satt sin prägel på samhället 
och på människorna. En erfarenhet som man bär med sig från den tiden är att 
den som rapporterar om några problem riskerar att hamna i onåd med fara för 
sin framtid och kanske också sin hälsa. Det gör att viljan att öppet ifrågasätta 
och komma med förslag till nya vägar har undertryckts under många år. 
Under sådana omständigheter väljer människorna att ”ligga lågt”. Sovjetsta-
tens mentalitet är på det sättet en del av det arv som finns kvar och som påver-
kar människornas tankar när det kommer till frågor om att ta initiativ till för-
ändring och att komma med kritik mot rådande arbetsformer. Många är rädda 
att ta initiativ som gör att man bli uppmärksammad och kan uppfattas som ett 
hot mot makthavare. Detta belyser något om den mentalitet som kan finnas 
bland befolkningen och bland dem som arbetar inom socialtjänsten och som 
förklarar varför utvecklingsarbetet går långsamt.  

7.3 Ökat internationellt samarbete 

De problem som beskrivs ovan pekar på behovet av förändring och utveckling. 
Här finns anledning att framhålla betydelsen av ett ökat samarbete med väst. 
Skott (2001) pekar på att många inte har klart för sig hur avskiljt Sovjetunionen 
har varit från väst. Därför måste västvärlden öppna dörren till samarbete, 
menar han. Risken är annars att utvecklingen stagnerar och att landet hamnar i 
ett dödläge. Skott varnar för att det i sin tur ge näring åt inhemska politiska 
krafter som förordar ökad nationalism. En sådan utveckling skulle kunna 
innebära att vi om några år får möta ett Ryssland som har en utrikespolitik 
som är styrd av en hemmaopinion med begränsat tålamod och smak för natio-
nalistiska utspel, som knappast tjänar saken och som snarare kan bli ett hot i 
vår del av världen.  

7.4 Positiva tecken på utveckling  

Det är en relativt mörk bild av utvecklingen som tecknats ovan. Därför kan det 
vara viktigt att också framhålla att det finns exempel på en begynnande demo-
kratisering och reformering av de gamla strukturerna. I en av de kommuner 
som deltog i utvärderingen beskriver man hur ledarskapet i kommunen har 
förändrats under senare tid. Från att tidigare ha haft vattentäta skott mellan 
olika verksamheter i kommunen har den nya kommunledningen skapat nya 
förutsättningar som bryter med de gamla formerna. Man har infört en ny 
samarbetsordning och påbörjat ett programarbete för utveckling av kommu-
nen tillsammans med olika berörda verksamhetsföreträdare. Arbetet sker i nya 
demokratiska former med deltagare från alla kommunala verksamheter och 
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med olika intressegrupper som föreningsliv, kyrkan, samt andra sammanslut-
ningar som organiseras kring samtal om vad man behöver göra för att utveckla 
kommunen. Ledningen vill på det sättet få igång en diskussion kring alla 
sorters problem i kommunen och inte enbart om ekonomi. Man hoppas att få 
med sig personer som vill delta i ett förändringsarbete som inte styrs från 
centralt håll och som prioriterar utveckling som en lärande process för alla 
parter. Ytterligare exempel på nytänkande inom ledningen på olika nivåer i 
den offentliga sektorn kan illustreras med den beskrivning som ordföranden i 
Arbets- och socialskyddskommittén ger av vad hon själv har varit med om. 
Från att först ha reagerat med försiktighet och tvekan inför samarbetet med 
Sverige och svensk socialtjänst så blev hon övertygad om möjligheterna att 
genomföra ett reformprogram, även om det fortfarande återstår mycket arbete 
innan det är i hamn.  

En optimistisk tolkning av exempel av detta slag är att det finns tecken på 
att denna avskildhet och brist på förändringsvilja som har präglat det ryska 
samhället under kommunismen är på väg att brytas. Utvärderingen visar 
också att förändringen lätt kan stoppas om det inte finns ett ömsesidigt förtro-
ende mellan parterna i ett internationellt samarbete som detta projekt är exem-
pel på. Ett sådant förtroende tar tid att skapa och när det finns är det viktigt att 
bygga vidare på det i ett fortsatt samarbete.  
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