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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet genomför, tillsammans med Arbetslivsinstitutet i Norrköping, ett projekt benämnt Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och
utvecklingspolitik. Arbete inleddes under 2003.
Syftet med studien är i huvudsak tvåfaldigt, dels att studera kommunernas förhållningssätt till forsknings- och utvecklingsfrågor, dels bidra till
utvecklingen av kommunernas arbete inom detta område. Bakgrunden
till projektet är det allt mer ökade intresset för kunskapsbildning som kan
skönjas i kommunerna. Östgötakommunernas satsning på CKS kan ses
som ett uttryck för detta. Utvecklingen kan också ses som ett resultat av
de förändrade villkor som kommunerna ställs inför, t.ex. i form av sämre
ekonomi. Medel till ett treårigt projekt söktes från Svenska kommunförbundets, Landstingsförbundets, Vinnovas m.fl. gemensamma utlysning
av forskningsmedel ur programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner. Medel beviljades av Vinnova och projektet inleddes med en kartläggningsfas år 2003.
Ett av inslagen i kartläggningsarbetet har varit att konkret studera
kunskapsutveckling inom tre skilda kommunala ansvarsområden, nämligen ledning och organisering av kommunal verksamhet, socialtjänstens
individ- och familjeomsorg samt kollektivtrafiken.
I denna rapport, Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt
arbete: Exemplet Östergötland, redovisas kartläggningen inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg med särskilt fokus på socialt ungdomsarbete.
Studien har genomförts under år 2004 av fil.dr. Kerstin Johansson.
Projektet leds av en styrgrupp bestående av professor Elisabeth Sundin, Arbetslivsinstitutet och professor Tora Friberg, tema Kultur och
samhälle samt vetenskaplig ledare för CKS. Därtill ingår forskaren Leif
Jonsson samt undertecknad i projektledningen.
Rapporten kommer fortsättningsvis att användas som underlag för
samtal kring de aktuella frågeställningarna med ansvariga politiker och
tjänstemän i regionen. Därtill utgör den underlag för analysarbete i vår
studie. Rapporten är den femte rapporten inom ramen för projektet.
Norrköping i juni 2005
Björn Eklund
projektledare
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Inledning
I föreliggande rapport belyses relationen mellan kommunal socialpolitik
och socialt vardagsarbete inom kommunal individ- och familjeomsorg
(IFO) i Östergötlands län.
Mer precist handlar rapporten om hur socialpolitik, specifikt frågor
om kunskapsutveckling och forskning, uppfattas, beskrivs, diskuteras,
verkar och påverkar socialt vardagsarbete inom kommunal individ- och
familjeomsorg med särskilt fokus på socialt ungdomsarbete. Rapporten
har särskilt kommit att ha öppenvårdsverksamhet i kommunal regi som
studieobjekt.
Förutom öppenvård framtonar allt oftare frivilligorganisationers och
privata utförares betydelse inom IFO-arbetet. Denna studie berör varken
frivilligorganisationer eller privata utförare, men mycket av resonemangen runt öppenvård kan och bör även kopplas till dessa verksamheters
ökande betydelse inom IFO.
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Socialpolitik
Med socialpolitik avses direkta eller indirekta statliga åtgärder
för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga
sociala problem.1

Den moderna socialpolitiken växte fram i samband med Västeuropas industrialisering under 1800-talet.2 Viss organiserad hjälpverksamhet fanns
långt tidigare, men med industrialiseringen blev flertalet människor beroende av sin arbetsinkomst för sin försörjning och av samhälleligt stöd vid
sjukdom eller på ålderdomen.3 Sverige, som fått impulser via Bismarck i
Tyskland, valde att utforma en socialpolitik som kom att omfatta i princip hela befolkningen. Utgångspunkten var beslutet om allmän folkpension 1913. Inkomstöverföringarna har senare mer och mer förändrats
från att vara en försörjningsgaranti för de sämst ställda (”grundtrygghet”)
till att bli en garanti för att alla skall få behålla en viss procent av uppnådd försörjningsnivå (”inkomstbortfallskompensation”). Vård och service har så långt som möjligt gjorts tillgängliga för alla, oberoende av inkomst och yrke. Denna utveckling har skett i många länder, men den har
ansetts särskilt utmärkande för Sverige som välfärdsstat. Den har dock
ifrågasatts under 1990-talet, och vissa ändringar i motsatt riktning har
gjorts.4
Socialpolitiken kan sägas ha två huvudformer: inkomstöverföring
(transferering) samt vård och social service. Inkomstöverföringarna kan
ske genom socialförsäkringar eller ha formen av direkt understöd. Socialförsäkringarna kan administreras av staten eller baseras på statligt reglerad försäkring i fristående kassor (t.ex. svensk arbetslöshetsförsäkring).
Understöden ges i allmänhet av offentliga organ, i Sverige huvudsakligen
1 Nationalencyklopedin <http://www.nationalencyklopedin.se> 2005-01-13, sökord Socialpolitik
2 Om socialpolitikens och socialhistorians framväxt i Sverige se även Roddy Nilsson
(2003) Kontroll, makt och omsorg: sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780–1940.
3 Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige: en översikt 2003. Se även Verner Denvall
m.fl. (1997) Välfärdens operatörer. Ulla Pettersson (2001) Socialt arbete, politik och professionalisering: den historiska utvecklingen i USA och Sverige.
4 Nationalencyklopedin samt Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson & Jan Petersson (2000) Svensk socialpolitik.
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kommunerna. Det finns också mellanformer mellan försäkring och understöd; Sverige har t.ex. statliga barnbidrag, bidragsförskott och bostadsbidrag.
Vård/behandling och social service kan ges direkt i statlig eller kommunal regi eller i enskild regi, helt eller delvis bekostad och reglerad av
staten. I Sverige ligger sjukvården under landstingen, medan övrig vård/
behandling och service ingår i kommunernas socialtjänst, i båda fallen
med möjlighet att ge bidrag till och utöva viss kontroll av enskild verksamhet på området.
Socialpolitiken finansieras dels genom vanliga skatter till stat och
kommun, dels genom försäkringsavgifter från arbetsgivare och försäkrade.
Socialstyrelsen är den myndighet som skall tillse att bl.a. socialpolitikens intentioner genomförs. Socialstyrelsen lyder under regeringen och
sorterar under Socialdepartementet.
Socialstyrelsen
1600-talets Collegium Medicum är ursprunget till dagens Socialstyrelse.
År 1912 gav riksdagen klarsignal för ett nytt ämbetsverk, Kungliga Socialstyrelsen, som skulle samla alla de utspridda ”arbetarfrågorna”: fattigvården, nykterhetsvården, de vanartade barnen och arbetarskyddet. Den
nuvarande Socialstyrelsen bildades 1968 genom en sammanslagning av
Medicinalstyrelsen och den tidigare Socialstyrelsen. Socialstyrelsens roll
har dels varit tillsyn och kontroll av socialvård och sjukvård, dels har
man haft ansvar för och drivit t.ex. ungdomsvårdsskolor. Från 1981 har
kontrolluppgifterna minskats och först överförts till bl.a. kommunerna
för att sedan, 1993, återföras till staten bl.a. under Statens institutionsstyrelse (SIS).
Socialstyrelsen har idag fyra avdelningar med verksamhetsansvar:
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Socialtjänstavdelningen, Tillsynsavdelningen och Epidemiologiskt Centrum, samt verksövergripande funktioner.
På Socialstyrelsens hemsida5 beskrivs Socialtjänstavdelningens tre huvuduppgifter. Den första är att på nationell nivå ha överblick över situationen för äldre, för personer med funktionshinder, med olika missbruksproblem, med socialbidrag samt barn och ungdomar som är socialt
utsatta. Det sker främst genom att följa upp och utvärdera insatser, men
5

<www.socialstyrelsen.se>

8

också genom att ta in uppgifter som ligger till grund för den officiella socialtjänststatistiken. För det andra har socialtjänstavdelningen ansvar för
statens normering inom socialtjänstområdet vilket främst sker genom
allmänna råd och handböcker som ger rekommendationer om hur lagstiftning på området bör tillämpas. Ett tredje huvudområde som anges är
tillsyn över kommunernas socialtjänst. I landet finns 21 länsstyrelser som
har ansvar för den operativa tillsynen i sitt län, medan Socialstyrelsen anges ha ansvar för utveckling och samordning av tillsynen på nationell
nivå.
En, av flera, enheter under socialtjänstavdelningen är Individ- och
familjeenheten. Målet med dess arbete beskrivs vara att stärka förmågan
till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt
stärka skyddet för utsatta barn. Den huvudsakliga inriktningen är myndighetsuppgifter, normering och nationell uppföljning. Individ- och familjeenheten anger i fem punkter vad man svarar för. I två av dessa
punkter anges explicit kunskapsutveckling som centrala uppgifter:
− Ge stöd i sakfrågor och rättstillämpning inom områdena; barn och
ungdom, familjerätt, våld och övergrepp, ekonomiskt bistånd och
missbruk
− Initiera och stödja en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten
− Stimulera samt följa utvecklingen inom socialtjänsten på nationell
nivå
− Stimulera och stödja uppbyggnad av lokala/regionala FoU-miljöer
och nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling
− Samla in och sprida erfarenheter och goda exempel.6
Kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Frågor om kunskapsutveckling inom socialtjänsten är inte nya frågor.
Behovet av forskning och systematiserad kunskap har varit aktuella frågor i flera decennier.
Socialtjänstens verksamhet och kunskapsutveckling diskuteras och
ifrågasätts ständigt. Många menar att arbetet bedrivs mer eller mindre på
känn och att metoder för utvärdering och nyttjandet av forskning är dåligt utvecklade.7 Sedan 1990-talet har Socialstyrelsen via olika initiativ
uppmärksammat frågor om kunskapsutveckling. Exempel på olika initiativ är dels Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS), dels sats6
7

<http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organisation/Socialtjanst/Enheter/IF/>
Verner Denvall (2001) Viljen vi veta, viljen vi förstå …: kunskapsbildning inom socialtjänsten.
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ningen på lokala och regionala FoU-miljöer. Trots satsningar såg man
brister och 1999 uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att ta fram ett särskilt utvecklingsprogram – Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. I direktiven betonades nödvändigheten av att arbeta mer för en
systematisk prövning och utvärdering av metoder och arbetssätt än vad
som sker i dag. Syftet med programmet var att skapa och förstärka strukturer för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv kunskapsspridning inom olika områden av högre utbildning, forskning och praktik.
Ett ytterligare skäl till programmets tillkomst var att man inom det
sociala arbetets praktik upplevde en misstro mellan s.k. forskare och
praktiker. Forskare sägs syssla med forskning utan tillämpningsvärde och
praktiker sägs vara måttligt benägna att ta till sig forskning.8
Att den vetenskapligt förankrade kunskapen om vilka effekter socialtjänstens åtgärder får för brukarna har stora brister, menar även författarna av den tematiska översynen, Socialtjänsten i Sverige – En översikt 2003.
Det finns, enligt författarna, kunskapsluckor inom i stort sett varje område – social barnavård, missbrukarvård, handikappomsorg, äldreomsorg
m.m. En av orsakerna till detta som de, liksom Denvall (2001), visar på
kan vara att socialtjänsten fram till relativt nyligen kan sägas ha haft karaktären av en lekmannastyrd verksamhet, där insikten om behovet av
systematiserad kunskap sällan varit framträdande.
Det fanns och finns dock även kritik från praktikernas håll. En analys, med titeln Socialt arbete, en nationell genomlysning av ämnet, genomförd av
Högskoleverket 2002–20039 visar att forskningens svårighet att nå ut
snarast är en organisationsfråga. Det är svårt för praktiker att möta och
tillgodogöra sig forskning vid t.ex. seminarier och konferenser. Ett delprojekt inom utvecklingsprogrammet Nationellt stöd för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten var just att via FoU-miljöer underlätta dessa möten. Vidare visar den svenska forskningen att arbetsmetoder inom socialt arbete
även påverkas av mode och att omorganisationer samt brist på utvärderingar påverkar kunskapsutveckling. Det är även rimligt att anta att kunskaps- och kompetensutveckling, i alla fall initialt, påverkas negativt av
minskade resurser.
I takt med att professionaliseringen av det sociala arbetet ökat har
kunskapsbehovet allt mer kommit att uppmärksammas, vilket bl.a. be-

8 Åke Bergmark & Tommy Lundström (2000) ”Kunskaper och kunskapssyn: om socialarbetare inom socialtjänsten”.
9 Bergseth, Brita (red.) (2003) Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet.
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skrivits i det s.k. välfärdsbokslutet över 1990-talets välfärdsutveckling i
Sverige.10
Syfte
Denna studie är en delstudie i projektet ”Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik”.11 Delstudien
är inriktad mot området forsknings- och utvecklingspolitik (socialpolitik)
och avgränsad till kommunal individ- och familjeomsorg (IFO) i Östergötland.
Syftet med föreliggande studie är att belysa relationen mellan kommunal socialpolitik och socialt vardagsarbete inom kommunal Individoch familjeomsorg. Inom området forsknings- och utvecklingspolitik
(socialpolitik) uppmärksammas särskilt kunskapsutveckling, med näraliggande begrepp samt forskning och FoU-verksamhet.
Mer precist är syftet att studera hur socialpolitik, specifikt frågor om
kunskapsutveckling, forskning och FoU-verksamhet, uppfattas, beskrivs,
diskuteras, verkar och påverkar socialt vardagsarbete inom kommunal
individ- och familjeomsorg, med särskilt fokus på socialt ungdomsarbete.
Studien strävar efter att ha fokus på ett individperspektiv där ett antal
strategiskt utvalda – politiker, respektive tjänstemän och verksamma
inom IFO i Östergötlands kommuner – kommer till tals via enkäter och
intervjuer.
Frågeställningar
Föreliggande delstudies frågeställningar utgår från frågeställningarna i
projektet ”Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik”, vars övergripande syfte och frågeställningar handlar om

Välfärdsbokslut för 1990-talet: slutbetänkande, SOU 2001:79.
för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet har sökt
och beviljats medel av Svenska kommunförbundets FoU-råd och Vinnova för en studie
med namnet: ”Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och
utvecklingspolitik”. Studien uppmärksammar framväxten av en kommunal forskningsoch utvecklingspolitik som ett exempel på ”Innovationssystem med fokus på offentlig
sektor”. Studien genomförs i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet (ALI) i Norrköping
och CKS.
10

11 Centrum
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både att studera och stödja hur kommunerna formar en lokalt
förankrad forsknings- och utvecklingspolitik och omsätter den
i handling.12

I föreliggande studie har detta kommit att formuleras dels som enkätfrågor dels som intervjufrågor (intervjuguide) av karaktären: Hur lär man
nytt inom IFO?, Hur utvecklas kunskaper?, Hur sprids kunskaper i organisationen (lodrätt, horisontellt)?, Hur ser man på Socialstyrelsens roll?,
Hur beskrivs relationen enskild IFO – forskning – socialpolitik –
vardagsarbete. Enkätfrågorna och intervjuguiden återfinns i sin helhet
som bilagor längst bak i rapporten.
Metod och urval
Arbetet med delstudien inleddes under våren 2004 och den sista intervjun genomfördes i oktober 2004. Arbetet inleddes (2004-03-19) då projektet presenterades och diskuterades vid en nätverksträff i Norrköping
för länets samtliga socialnämndsordföranden (13 stycken).
I april 2004 sändes två, delvis olika, enkäter ut till länets samtliga socialnämndsordföranden respektive till länets samtliga socialchefer/ motsvarande, (se bilaga). Totalt skickades 26 enkäter ut. Enkäterna sändes ut
via e-post eller via vanlig post i de fall personerna saknade e-postadress.
Efter några veckor sändes en påminnelse ut till samtliga och efter ytterligare en tid sändes en riktad påminnelse ut till dem som ännu ej hade besvarat enkäten.
Svarsfrekvensen är relativt låg. Endast fyra av tretton socialnämndsordförande eller motsvarande, respektive nio av tretton socialchefer eller
motsvarande, har besvarat enkäten. Den låga svarsfrekvensen har säkerligen flera orsaker. En socialnämndsordförande har angett att enkäten
var alltför svår att svara på. Flera har hört av sig och sagt att de har ont
om tid men skall besvara enkäten snarast; dessa har sedan inte inkommit
med något svar. Jag tror att en bidragande orsak till att svarsfrekvensen
är låg, främst hos socialnämndsordförande, är kopplat till deras uppdrag
som fritidspolitiker där denna typ av enkäter inte prioriteras. Trots att
jag, för att försöka presentera och förankra enkätens syfte, träffade samtliga socialnämndsordförande innan enkäten delades ut, blev svarsfrekvensen låg. Den låga svarsfrekvensen måste beaktas då man drar slutsatser av svaren. Den kan även ses som ett resultat i sig och kan möjligen
Ur projektbeskrivningen för projektet ”Östergötlands kommuner formar en lokalt
förankrad forsknings- och utvecklingspolitik”, CKS (2003).
12
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tolkas som att frågor om kunskapsutveckling prioriteras lägre eller bortprioriteras gentemot annat i det politiska arbetet.
Jag har vidare genomfört intervjuer med två strategiskt utvalda socialnämndsordförande. Vid dessa intervjutillfällen har jag utgått från enkäterna och vi har under intervjun diskuterat frågeställningar och svar.
Dessa intervjusvar har jag sedan transkriberat och vävt in i redovisningen
av enkätsvaren från socialnämndsordförandena.
Delvis parallellt med enkätarbetet, då jag hade preliminära resultat,
tog jag kontakt med, och genomförde gruppintervjuer med, två strategiskt utvalda personalgrupper. Dessa jobbade inom IFO med öppenvårdverksamhet riktad mot ungdomar. Jag valde en arbetsgrupp i ”småkommun” och en i ”storkommun”. Jag valde just öppenvårdsverksamhet
då dess betydelse i de preliminära enkätresultaten framträtt som central.
Studien kan beskrivas som explorativ och bygger på kvalitativ metod.13 Metodvalet kan närmast beskrivas som triangulering, där enkätstudien kombinerats med olika former av intervjuer och dokumentanalys.14
Jag har använt s.k. halvstrukturerade intervjuer och utgått från en
frågeguide. Jag har dock strävat efter att intervjun skall likna ett samtal.
En sådan halvstrukturerad intervjuform ger möjlighet att följa upp trådar
som informanterna tar upp.
Urvalet av informanter (gäller såväl enkäterna som intervjuerna) har
varit strategiskt, eller s.k. ändamålsenligt urval (operational construct
sampling).15 Detta för att nå bredd i perspektiven och för att fånga just
relationen mellan kommunal socialpolitik och socialt vardagsarbete och
hur detta framträder via enkäter till och intervjuer med politiker, chefer
och yrkesverksamma inom IFO. Till detta har jag även genomfört viss
dokumentanalys och tagit del av nationell forskning och liknande material.
Analys och tolkning har utvecklats ur min, över tid fördjupade, förståelse för materialet. Det har också varit så att jag vid flera tillfällen
övergivit ”analytiska och teoretiska planer” då jag under analysen gjort
”upptäckter”. Den teoretiska förståelsen har utvecklats successivt under

Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun.
Michael Quinn Patton (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods. Robert C.
Bogdan, & Steven J. Taylor (1984) Introduction to Qualitative Research Methods, samt Steinar
Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun.
15 Michael Quinn Patton, (2002), Qualitative Research & Evaluation Methods.
13
14
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arbetes gång.16 Analysen av intervjuerna har inspirerats av Grounded
Theory traditionen17 och således delvis följt ”upptäcktens väg”18. Arbetet
har sökt följa etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning.19
Rapportens uppläggning
I inledningen har begreppet socialpolitik diskuterats. Vidare har Socialstyrelsens bakgrund och uppdrag, särskilt beträffande kunskapsutveckling, kort redovisats. Studiens metod, syfte, avgränsningar och fokus
samt frågeställningar har redovisats. De enkäter som ingår i studien och
intervjuguiden till studien återfinns i sin helhet som bilagor längs bak i
rapporten.
I studiens bakgrund diskuteras kommunernas socialtjänst, barn och
ungdomsvård och särskilt öppenvård. Vidare beskrivs Socialstyrelsens
stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och FoU-miljöers betydelse. Avslutningsvis riktas blicken mot Östergötland och miljöer för
kunskapsutveckling i länet.
I resultatgenomgången redovisas resultatet från enkäterna och intervjuerna. Resultatgenomgången innehåller ordagranna citat från enkäterna
och intervjuerna med de två arbetsgrupperna verksamma inom öppenvård.
I redovisningen av enkäterna redovisas svaren från socialchefer och
socialnämndsordföranden var för sig. Redovisningen innehåller analytiska kommentarer. Som ett resultat av att man i enkäterna unisont framhöll öppenvård valde jag att intervjua två personalgrupper vilka arbetar
inom två olika öppenvårdsenheter. En personalgrupp arbetar i en liten
kommun och den andra personalgruppen arbetar i en stor kommun.
Dessa två personalgrupper arbetar i öppenvårdsverksamheter som liknar
varandra men som också på flera punkter skiljer sig åt, t.ex. ser arbetsgruppernas uppdrag och den kommunala organisation där de verkar olika ut.
För en diskussion om relationen mellan objektiv empirisk data, analys, tolkning och
resultat se t.ex. Anna-Liisa Närvänen (1999) När kvalitativa studier blir text.
17 Anselm Strauss & Barney Glaser (1967) The Discovery of Grounded Theory. Se även
Anselm Strauss & Juliet Corbin (1998) Basics of Qualitative Research och Jan Hartman
(2001) Grundad teori.
18 Bengt Starrin m.fl. (1991) talar om ”upptäcktens väg” i Från upptäckt till presentation: om
kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund, s. 17 ff.
19 Dessa etiska principer antogs av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
i mars 1990 och reviderades i april 1999 <www.hsfr.se/Humsam/etikregelr.html>.
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I resultatdiskussionen görs avslutningsvis en återkoppling till studiens
syfte och resultat. Resultatdiskussionen redovisas under rubrikerna Socialpolitik och socialt vardagsarbete, Institutionsvård kontra öppenvård, kunskapsutveckling och Slutord.
Avgränsningar och fokus
Jag har valt att inte presentera informanternas namn eller kommuntillhörighet. Detta då det för rapportens syfte inte har betydelse. Syftet är ju
inte att jämföra olika kommuner utan att belysa och problematisera fenomenen socialpolitik och kunskapsutveckling. Det skulle även lämna ut
enskilda individer på ett sätt som ej är till gagn för rapportens syfte.
I föreliggande studie har jag försökt ha kopplingen mellan socialpolitik och ”socialt vardagsarbete” i centrum. Socialpolitiken studeras genom
intervjuer med och en enkät riktad till länets socialnämndsordförande.
Det ”sociala vardagsarbetet” studeras genom en enkät till länets samtliga
socialchefer samt intervjuer med personal vid olika institutionella praktiker i länet. I de tidigare studier jag tagit del av är just denna koppling i liten utsträckning belyst.
Gällande de yrkesverksamma så representeras de, i de studier jag tagit
del av, i princip uteslutande av socionomer varför jag valt att även intervjua andra yrkesgrupper inom IFO. Jag valde att intervjua yrkesgrupper
som på något sätt arbetar med ungdomar; detta för att dels få tydligt fokus i dialogen, dels för att ungdomars sociala situation allt mer är i fokus
både i media och i det sociala arbetet.
Det sociala området som praktik och forskningsfält är väl ”genomlyst
och beforskat”. Det har varit mycket svårt att avgränsa denna studies alla
möjliga aspekter och mer eller mindre relevanta spår och sidospår. Jag
har försökt att inte uppfinna hjul som redan finns, varför jag framför allt
i bakgrundstexter och redovisningar av statistik valt att hämta material
främst från Socialstyrelsens hemsida och medvetet återgett detta relativt
nära originaltexterna. Det är viktigt att peka på att denna studie, precis
som alla andra, har haft tidsmässiga och uppdragsmässiga avgränsningar.
Jag gör därmed inte anspråk på att ha gjort en fullständig genomgång av
relevanta studier eller att jag skaffat mig en fullständig bild av begreppet
kunskap, och andra begrepp inom fältet kunskapsutveckling. Syftet med
denna studie är inte att generalisera utan snarare har jag strävat efter att
vara explorativ och diskuterande. Trots den stora mängd studier som genomförts inom det sociala arbetets fält har jag haft svårt att finns studier
om öppenvård inom IFO. Jag har heller inte lyckats hitta någon studie
som behandlat olika yrkesprofessioner och utbildningsbakgrund bland
15

personal inom IFO. Ovan nämnda iakttagelser kan antingen vara korrekt
och ha relevans och därmed finns utrymme och behov av ytterligare studier eller så handlar det om att jag inte lyckats hitta redan befintlig kunskap.
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Bakgrund
Kommunernas socialtjänst
I den tematiska översynen Socialtjänsten i Sverige – En översikt 2003, beskrivs kommunernas socialtjänst som en central del av det svenska välfärdssystemet. Målen för verksamheten finns i socialtjänstlagen (SoL),
där står att socialtjänsten ska inriktas på att ”frigöra och utveckla enskilda
och gruppers egna resurser”, samtidigt som hänsyn ska tas till människans ansvar för sin och andras sociala situation. I SoL framgår även att
”insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans
med honom eller henne”.20 Vid behov ska samverkan ske med andra
samhällsorgan samt med organisationer och föreningar. När en åtgärd
rör ett barn, ska barnets inställning klarläggas så långt det är möjligt.
Socialtjänsten kan delas in i två huvudområden: individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Individ- och familjeomsorgen ger bl.a. individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsätts för våld m.fl. Insatserna kan t.ex. gälla råd, stöd och motivation,
vård och behandling, ekonomiskt bistånd (”socialbidrag” även kallat försörjningsstöd), ekonomisk rådgivning, familjerätt eller familjerådgivning.
Vissa insatser kan i speciella fall ges utan samtycke från den enskilde.
Detta gäller vård av barn och unga samt vård av vuxna missbrukare. Den
insats som berörde flest personer 2001 gällde ekonomiskt bistånd. I den
tematiska översynen21 framgår att närmare 470 000 personer, både vuxna
och barn, fick sådant stöd någon gång under året.
Kommunernas kostnader för socialtjänsten 2001 var ca 126 miljarder
kronor – vilket motsvarar 36 procent av de samlade driftkostnaderna.
Därav stod individ- och familjeomsorgen för 24 miljarder kronor.
Socialtjänsten är den sektor i kommunerna som har det största antalet årsarbetare. Totalt fanns det 215 000 årsarbetare den 1 november
2001. En stor majoritet (9 av 10) av de anställda inom socialtjänsten arbetade med vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Övriga
20
21

Socialtjänstlagen, 1 kap 1 § och 3 kap 5 §.
Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige: en översikt 2003.

17

(1 av 10) tillhörde individ- och familjeomsorgen. Åke Bergmark och
Tommy Lundström22 konstaterar att ”mängden personal som kommunerna tillhandahåller för det sociala arbetet varierar högst påtagligt”23 de
efterlyser såväl kvantitativa som kvalitativa studier för att ytterligare studera personaltäthet och prioriteringar avseende personalresurser inom
socialt arbete.24
Personalen inom socialtjänsten domineras av kvinnor och det gäller
alla personalgrupper. År 2001 var hela 89 procent kvinnor, och könsutjämningen på detta område går mycket långsamt, skriver Socialstyrelsen.
I den statistik jag tagit del av har varken yrkesfördelning eller utbildningsbakgrund varit möjlig att hitta.
Några stora reformer på 1990-talet innebar ett kraftigt utökat ansvar
för socialtjänsten på handikapp- och äldreomsorgens områden. Genom
revideringar av socialtjänstlagen har ytterligare uppgifter tillkommit och
ansvarsförhållandena skärpts. En faktor som kraftigt kommer att påverka
socialtjänstens utveckling är den demografiska utvecklingen. En åldrande
befolkning kommer sannolikt att öka behovet av vård och omsorg, samtidigt som det kan uppstå en obalans (nationellt, regionalt och lokalt)
mellan dem i förvärvsaktiv ålder och dem som på grund av ålder lämnat
arbetsmarknaden. Finansieringen av de sociala välfärdstjänsterna kan
därmed påverkas, liksom det offentligas möjligheter att tillgodose behovet av vård och omsorg.25
Barn och ungdom

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har det bra när det gäller hälsa, stöd från föräldrar och omgivning samt ekonomiska och materiella
villkor, enligt Socialstyrelsen.26 Det finns dock sprickor i välfärden som
präglar barns uppväxtvillkor och som påverkar socialtjänstens möjligheter att hjälpa de mest utsatta. Den psykiska ohälsan bland barn och unga
tycks ha ökat, liksom boendesegregationen. Även utvecklingen av ungdomarnas alkoholvanor och narkotikamissbruk väcker oro. Att utsättas
för eller bevittna våld i familjen kan också få svåra konsekvenser för
Åke Bergmark & Tommy Lundström (2004) ”Det sociala arbetets viktigaste resurs?:
om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, i Socialvetenskaplig tidskrift 2004;11(2), s. 119–135.
23 Ibid., s. 132
24 Ibid., s. 134
25 Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige: en översikt 2003.
26 Socialstyrelsen (2004) Barn och unga - insatser år 2003.
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barn, liksom att bli utsatt för sexuella övergrepp. Därutöver kan föräldrars egna problem med psykisk ohälsa eller missbruk göra att barnen inte
får den omvårdnad de behöver.
Vanliga insatser vad gäller barn och ungdom är samtalskontakt, vårdplacering eller kontaktperson. Det kan ibland uppstå en konflikt mellan
ett familjeperspektiv och ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete, när
barns och föräldrarnas behov kolliderar. Detta kan leda till ett svårt ställningstagande mellan frivillighet och tvång i insatserna. Barn kan behöva
skyddas från sina föräldrar, likaväl som samhället och familjen kan behöva skyddas från ungdomar som lever ut sina problem på ett destruktivt
sätt, fortsätter Socialstyrelsen.
Socialsekreteraren ska bedöma vad som är bäst för barnet. Barnet har
också rätt att komma till tals, utifrån ålder och mognad. Vårdplaner ska
upprättas när barn och ungdomar vårdas utanför det egna hemmet. Detta skedde för nästan 20 000 barn och ungdomar någon gång under 2001.
De flesta av dessa, 72 procent, togs om hand i familjehem, de övriga på
institutioner av olika slag. Drygt 1000 av ungdomarna vårdades någon
gång under året på särskilda ungdomshem.27
Kritik har riktats mot socialtjänstens sätt att utreda och genomföra
insatser gentemot barn och ungdomar. Projektet Barns behov i centrum har
tillkommit för att öka strukturen på och dokumentationen av det arbete
som genomförs.28 En bristfällig statistik över de öppna insatserna för
barn och ungdomar gör det dock svårt att följa upp socialtjänstens insatser över tid. Vidare efterlyses en mer enhetlig tillsyn från kommunernas
sida när det gäller vården av barn och unga, liksom nya sätt att ta itu med
allvarliga problem för berörda barn och ungdomar.
Statistik29 från socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU, 1990:52), visar att under
2003 påbörjade ungefär 6900 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL
och/eller LVU. Av dem var cirka 4700 barn och unga nytillkomna, dvs.
de hade inte varit föremål för någon av de redovisade heldygnsinsatserna
Ibid
Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra
barn. Det är visionen i projektet Barns Behov i Centrum (BBIC). Projektet syftar till att
stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s
barnkonvention. Målet med BBIC är att utveckla ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet på sikt ska få tillgång till. (se vidare
<www.socialstyrelsen.se>).
29 Socialstyrelsen (2004) Barn och unga – insatser år 2003.
27
28
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under föregående fem år. Närmare 20 000 barn och unga var någon gång
under 2003 föremål för heldygnsinsatser.
Enligt samtliga mått var vård enligt SoL den insatstyp som flest barn
berördes av 2003. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland
barn och unga med vård enligt SoL eller LVU den 1 november 2003. 75
procent av de SoL-vårdade och 66 procent av de LVU-vårdade barnen
var familjehemsplacerade den dagen.
Öppenvård

Med öppen vård avses ofta: Strukturerade öppenvårdsprogram enligt
SoL, behovsprövat personligt stöd enligt SoL, kontaktperson/-familj enligt SoL , kontaktperson eller behandling i öppna former enligt LVU.
Vanligt är också icke behovsprövad verksamhet. Ungefär 28 000 barn
och unga hade varit berörda av en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2003.30 Öppenvårdsinsatser var vanligast bland 13–17-åringarna. I denna åldersgrupp hade 17 barn per 1000
beslut om öppenvård den 1 november, jämfört med 11 per 1000 barn i
åldern 0–12 år och 18–20 år.
Av de tre SoL-insatserna var kontaktperson/-familj den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av 2003. Cirka 23 000 barn
och unga fick sådan insats någon gång under året. Ungefär 20 000 barn
och unga fick behovsprövat personligt stöd och cirka 5700 var någon
gång under 2003 föremål för strukturerade öppenvårdsprogram. Bland
de yngre barnen, 0–12 år, var kontaktperson/-familj vanligast, medan de
äldre ungdomarna, 18–20 år, i större utsträckning fick personligt stöd.
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Arbetet med ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten” pågick under åren 2001–2003. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra programmet vilket skulle verka för att skapa och
förstärka strukturer för systematisk kunskapsutveckling och effektiv informationsspridning. Åtgärderna inriktades såväl på praktiken inom socialt arbete som på forskning och utbildning. Genom satsningen ville Socialstyrelsen skapa förutsättningar för att socialtjänstens insatser i större
utsträckning skulle kunna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Den som behöver stöd och hjälp befinner sig ofta i ett starkt
beroendeförhållande till socialtjänsten. Han eller hon har sällan
möjlighet att avstå från insatsen och kan oftast inte söka den
30

Ibid.
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någon annanstans. Därför är det viktigt att man får veta på vilken kunskap ett visst beslut grundar sig.31

Vidare menade man att det idag finns kunskapsbrister när det gäller att
bedöma vilket resultat socialtjänstens insatser har för den enskilde. Kunskapsbildningen och det kontinuerliga lärandet bör därför ges en starkare
ställning inom socialtjänsten. Programmet genomfördes genom ett tiotal
delprojekt, bl.a.: Försöksverksamhet med en systematisk koppling mellan
socialtjänst, högre utbildning och forskning; Kompetensbeskrivningar
för socialtjänstpersonal och Samordning av litteratur, tidskrifter och informationsförsörjning inom socialtjänstområdet.32 Det omfattande projektet redovisades i rapporten För en kunskapsbaserad socialtjänst. Redovisning
av ett regeringsuppdrag åren 2001–200333, samt på en konferens i april 2004.34
För en kunskapsbaserad socialtjänst
I rapporten anges en rad utvecklingsområden som man prioriterat. I rapporten skriver man bl.a. att:
Frågan om kunskaps- och professionsutveckling inom socialtjänsten är i mycket hög grad en fråga om organiseringen av
kunskapssökandet. Frågan sätts på sin spets när kunskapsutvecklingen berör ett område som är rättsligt reglerat och nära
knutet till en demokratisk styrning av verksamheten. Då gäller
det att finna gynnsamma villkor, inte bara för kunskapsutvecklingen utan också för det praktiska sociala arbetet. Kunskapsutvecklingen skall prioriteras och befrämjas på olika sätt och
inte ses som en konkurrerande verksamhet i förhållande till det
praktiska arbetet.35

I sammanfattningen redovisas ett antal sammanfattande slutsatser och
förslag. För det första talas om Modellförsök, med en närmare integration mellan socialt inriktad forskning, utbildning och praktik. Man menar
bl. a. att:
… Socialstyrelsen anser att framtida struktursatsningar kommer att vara nödvändiga. Detta dels för att upprätthålla de utSocialstyrelsen (2001) Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Ur bakgrunden till satsningen
32 <www.socialstyrelsen.se>
33 Socialstyrelsen (2004) För en kunskapsbaserad socialtjänst: redovisning av ett regeringsuppdrag
åren 2001–2003: slutrapport.
34 Som en del i detta projekt deltog jag i denna konferens.
35 Socialstyrelsen (2004) För en kunskapsbaserad socialtjänst: redovisning av ett regeringsuppdrag
åren 2001–2003, sammanfattning, s. 9 ff
31
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vecklingsprocesser som kommit igång, dels för att långsiktigt
garantera att det sociala området får den kunskapsproduktion
som är nödvändig och relevant för praktiken för att utveckla
kvaliteten och innehållet i verksamheterna.36

Man säger att dessa satsningar ska gälla såväl modellförsök som regionala
och lokala FoU-miljöer. För det andra talar man om betydelsen av framtida kunskapsproduktion och man skall bl.a. utveckla ett förslag till en
nationell forskarskola med inriktning mot utvärderingsforskning och interventionsstudier. För det tredje har Socialstyrelsen startat (2004) ett
nytt institut, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS).
Institutet skall arbeta med fyra huvuduppdrag; nationellt samordnade utvärderingar och interventionsstudier, systematiska kunskapsöversikter,
stöd till utveckling och användning av behovsbedömningsinstrument
samt frågor om kommunikation, spridning och införande av relevant
kunskap när det gäller effektiva metoder och arbetssätt inom socialt arbete.37 För det fjärde vill man fortsätta stödja arbete med struktur för informationsförsörjning, och med pedagogiska insatser för att stödja professionen i strategisk och kvalificerad informationsanvändning. Utifrån
ett av de nu avslutade delprojekten, Kompetensbeskrivningar för socialtjänstpersonal, avser Socialstyrelsen att i sin ordinarie verksamhet fortsätta arbetet med kompetensbeskrivningar med sikte på att ge ut allmänna
råd eller handböcker som beskriver nödvändig och fördjupad kompetens
inom olika strategiska områden.
Idag saknas enhetliga och väl grundade beskrivningar på nationell
nivå av vad som är rimlig kunskapsnivå för hela och delar av socialtjänstens arbete, menar man. Enligt SoL 3 kap 3 § skall insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vad som menas med lämplig utbildning och erfarenhet har dock inte preciserats närmare i lagar, förarbeten eller av Socialstyrelsen. En allmän beskrivning om personal finns i LSS (Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade). Enligt 6 § skall det finnas
den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och
omvårdnad skall kunna ges. Tanken är då att grundläggande krav på utbildning och kompetens skulle kunna anges i föreskrifter och att ytterligare krav anges i allmänna råd. Arbetet med kompetensbeskrivningar ska
också samplaneras med riktlinjearbetet för socialtjänsten och har inletts
Ibid.
Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen upphörde vid
årsskiftet 2003/2004 och motsvarande resurser har överförts till det nya institutet.

36
37
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när det gäller riktlinjer för missbrukarvården. Målet är att ha kunskapsöversikter som beskriver kompetenskrav och allmänna råd färdiga någorlunda samtidigt som riktlinjer för området. Fler områden där tydliga
kompetenskrav är nödvändiga ska identifieras. Kompetensbeskrivningarna ska vara organisationsobundna, ha stöd i lag, inte vara för detaljerade eller rikta sig till för smala områden eller grupper.
För det femte har Socialstyrelsen deltagit i Högskoleverkets översyn
av socionom- och sociala omsorgsprogrammen vid svenska universitet
och högskolor. Utredningen föreslår att socionom- och social omsorgsexamen slås ihop till en ny examen: socionomexamen (Social omsorgsutbildning och socionomutbildning).38 För det sjätte menar man att ledningsfrågor avseende både utbildning och forskning för socialtjänsten
här är viktiga och man kommer att inleda särskilda diskussioner om
forskning på detta område med Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
Begreppsanvändning

Denna bakgrund ger en mångfacetterad bild av socialpolitikens syfte och
innehåll, socialtjänstens uppgifter och inte minst kunskapsbildningen
inom det sociala arbetets arena. Viktigt för socialpolitiken och socialtjänstens utveckling är självklart teoribildningen inom området. Denna
studie behandlar dock inte teori inom socialt arbete. Teori kan systematisera och förklarar fenomen39 men det skulle leda alldeles för långt (och
delvis utanför denna studies syfte) att belysa och diskutera teori i praktiskt socialt arbete kontra teori inom socialt arbete som forskningsfält.
Det finns dessutom olika teorier och synsätt som användes olika inom
socialt arbete beroende på syftet.40 Denna studie behandlar kunskap
inom socialt arbete och inom detta område används en rad begrepp, som
kunskapsutveckling och kompetensutveckling.
Jan-Håkan Hansson talar om en vetenskapligt grundad kunskap (jämför
s.k. evidensbaserad kunskap41) med det yttersta syftet att förbättra hjälp
Therese Ahlqvist (2003) Social omsorgsutbildning och socionomutbildning: en översyn.
Thomas Brante (2003) ”Konsolidering av nya vetenskapliga fält – exemplet forskning
i socialt arbete”, i Bergseth, Brita, red., Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet.
40 T.ex. talar Malcolm Payne (1997/2002) om reflexivt-terapeutiskt synsätt, socialistisktkollektivistiskt synsätt och om individualistiskt-reformistiskt synsätt i Modern teoribildning
i socialt arbete, s. 24 ff.
41 Karin Tengvald (2003), ”Evidensbaserad praktik om strävan att öka kunskaperna om
verkningsfulla insatser”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi, s. 25 ff.
38
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och stöd till medborgarna.42 Den vetenskapligt grundade kunskapen kan
ställas mot mer erfarenhetsbaserad kunskap och ett vardagligt kunskapsbehov,
där efterfrågan på metod, effektiva behandlingsformer, kompetensutveckling, organisation och ledarskapsfrågor helt dominerar kunskapsutvecklingen.43 I Socialstyrelsens kunskapssatsning talas om att ”… skapa
förutsättningar för att socialtjänstens insatser i större utsträckning skulle
kunna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Här antar jag att
med beprövad erfarenhet avses erfarenhetsbaserad kunskap som är utvärderad och/eller kvalitetssäkrad.
Denvall (2001) menar att förslagen att det sociala arbetet i högre grad
skall utgå från akademisk forskning och bygga på evidensbaserad kunskap står mot uppfattningen att kunskapen skall utgå från praktikers erfarenhet och att man därmed bör öka inslagen av reflektion i det sociala
arbetets praktik.44 Om man till denna uppfattning lägger diskussionen
om att misstron mellan akademisk forskning och det sociala arbetets
praktik är en organisationsfråga45, vilket man i Socialt arbete, en nationell genomlysning46 hävdar, har vi ytterligare en aspekt ur vilken vi kan närma oss
”fenomenet” kunskapsutveckling. Frågan om kunskapsutvecklingens organisering tas även upp av Socialstyrelsen.47
I denna rapport har jag valt att använda just begreppen vetenskapligt
grundad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap och ett vardagligt kunskapsbehov för att på ett konkret sätt tydliggöra två, som denna rapport
visar, centrala och ofta motsatta/konkurrerande sett att se på kunskap.
FoU-enheter

Bilden av det sociala arbetets forskning och kunskapsutveckling domineras av forskning och studier om och från FoU-miljöer.48 FoU-miljöer är
Jan-Håkan Hansson (2003) ”Kunskapsutveckling inom socialtjänsten: om några utmaningar”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi,
s.11.
43 Bergseth, Brita (red.) (2003) Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet, s. 7–33.
44 Denvall (2001) Viljen vi veta, viljen vi förstå …: kunskapsbildning inom socialtjänsten, s. 11.
45 I denna studie diskuteras frågor om organisering pragmatiskt. För en mer genomgripande diskussion se vidare t.ex. Socialstyrelsen (2004) För en kunskapsbaserad socialtjänst:
redovisning av ett regeringsuppdrag åren 2001-2003. s. 13-16 samt kapitel 8.
46 Bergseth, Brita (red.) (2003) Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet.
47 Socialstyrelsen (2004) För en kunskapsbaserad socialtjänst. Redovisning av ett regeringsuppdrag
åren 2001–2003.
48 Nämnas kan: Mats Ekermo (2002) Den mångtydiga FoU-idén: lokala FoU-enheters mening
och betydelse, Socialstyrelsen (2002, ) Utvärdering av FoU: en studie av FoU-enheter inriktade på
individ- och familjomsorg.
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enligt Socialstyrelsen en samlad benämning för de nya arbetsformerna
och områdena för kunskaps- och verksamhetsutveckling med forskarstöd.
I många kommuner (och landsting) finns FoU-miljöer (enheter). De
kan sägas verka mellan den vetenskapligt grundade kunskapen och den
praktiskt grundade kunskapen.49 I visa fall utgör de bryggor mellan den
vetenskapligt grundade kunskapsutvecklingen, i andra fall är de betydligt
mer vardagsnära inriktade.
Kunskapsutveckling i Östergötland

På nationellt plan framhåller man socialhögskolor och FoU-miljöer som
betydelsefulla för kunskapsutveckling. I Östergötland finns exempel på
en rad ”kunskapsförmedlare”. Vid Linköpings universitet (LiU) finns sedan hösten 2003 socionomutbildning. På socionomprogrammet har arbete inletts med att ge praktikhandledare utbildning samt att erbjuda seminarier för verksamma inom socialt arbete. I länet finns en uttalad (men
avgränsad) FoU-miljö. Vid LiU finns Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS) och regionen genomför även ”kunskapssatsningar” via
Östsam. Via CKS och Östsam drivs flera projekt vilka på olika sätt skall
främja kunskapsutveckling. Inom LiU, bl.a. via Institutionen för tematisk
utbildning och forskning (ITUF), har även flera påbyggnadsutbildningar
erbjudits socialarbetare i länet. Dessa poänggivande utbildningar genomfördes på uppdrag av Norrköpings kommun och var kopplade till Norrköpings kommuns s.k. kompetenstrappa för löneutveckling bland kommunens socialarbetare.
FoU-Centrum för vård och omsorg i Linköping
Östergötlands län har en uttalad FoU-enhet. Det är FoU-Centrum för
vård och omsorg i Linköping som är en samverkan kring forskning och
utveckling mellan Linköpings kommun (som är huvudman), Linköpings
universitet och kommunerna Kinda, Ydre, Åtvidaberg, Motala och Mjölby samt alternativa utförare. På verksamhetens hemsida anges målen: att
med utgångspunkt i aktuell och framtida samhällsutveckling skapa förutsättningar för en långsiktig kunskapsutveckling, samt att genom samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet stärka förutsättningar för
och stimulera till utveckling av kunskap och verksamhet inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Som centrala
uppgifter ser man: Att stödja FoU-projekt; Att utveckla arenor och for49

Ang. FoU-enheters roll i det sociala arbetet se t.ex. i föregående not nämnd litteratur.
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mer för utbyte och överföring av kunskap, erfarenheter och idéer (t.ex.
seminarier, utbildningar); Att verka för samordning och samverkan mellan forskning och verksamheter t.ex. genom projekt och nätverksbyggande..50 Som exempel på studier från FoU-centrum finns en pilotstudie
från Linköpings FoU-enhet i samverkan med Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.51 I studien kartläggs hur kommunerna
i Östergötland organiserar individ- och familjeomsorgen.
Östsam
Regionförbundet Östsam anger på sin hemsida52 att man ska verka för en
uthållig ekonomisk, social och kulturell utveckling av Östergötland och
bidra till att ge invånarna ett gott liv. Vidare på hemsidan står att läsa att
Östsam bildades 1 juli 2002 och fungerar sedan 1 januari 2003 även som
ett s.k. regionalt samverkansorgan, som har övertagit vissa uppgifter som
tidigare var statliga. De nya uppgifterna består främst av ett planeringsoch utvecklingsansvar, där Östsam ska utveckla den regionala planeringen tillsammans med andra aktörer.
Östsam har fått i uppdrag av sina medlemmar – Östergötlands 13
kommuner och landstinget – att arbeta med regional utveckling utifrån i
första hand fyra verksamhetsområden: Kommunikationer och IT; Livslångt lärande; Kultur, folkbildning, natur och fritid samt Näringslivsutveckling och turism.
CKS
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är en centrumbildning
inom Linköpings universitet.53 Verksamheten är lokaliserad till Campus
Norrköping. Centrumbildningen är resultatet av ett mångårigt samarbete
mellan universitetet och de 13 östgötakommunerna kring forskningsoch utvecklingsfrågor.
Syftet med verksamheten är att: främja framväxten av för kommunerna relevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet; stimulera intresset
för kommunforskning såväl hos praktiker som forskare; stödja framväxten av strukturer som underlättar spridning av forskningsinformation;
bidraga till nya former av samverkan mellan forskning och kommunalt
Se vidare <www.linkoping.se>.
John Boman & Stefan Johansson, (2004) Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i
Östergötlands län: en pilotstudie.
52 <www.ostsam.se>
53 <www.isak.liu.se/cks/startsida>
50
51
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utvecklingsarbete; utveckla formerna för kunskapsutveckling av såväl
förtroendevalda som anställda i kommunerna; skapa mötesplatser mellan
forskare och praktiker inom det kommunala verksamhetsfältet.
Verksamheten drivs i skilda former, t.ex. årlig utlysning av forskningsmedel till projekt inom universitetet; delfinansiering av tjänster för
uppbyggnaden av kommunrelevanta forskningsmiljöer; samplanering
och samfinansiering av projekt samt medverka i utformningen av en lokal och regional FoU-politik.
Sammanfattningsvis är CKS uppgift att etablera en kommunrelevant
forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Linköpings universitet. CKS
strävan är att långsiktigt bygga upp kunskapsmiljöer inom universitet
som på strategiska områden kan vara till stöd och nytta för kommuner.
Visionen är att CKS skall utvecklas till en kommunernas akademi; en
akademi som kan bidra till att det demokratiska arbetet i kommunerna
håller hög kvalitet; en akademi som utvecklar kunskapsinnehållet i den
kommunala verksamheten. Kort sagt en mötesplats mellan forskare och
praktiker.
CKS befinner sig i en utvecklingsfas och man menar att det finns en
beredskap att utöka samarbetet såväl utanför Östergötland som på regional nivå.
Qvalitet Öst
Qvalitet Öst är ett projekt kring kvalitetsarbete som startade år 2001. Syftet är att etablera en kvalitets- och utvecklingskultur inom kommunerna i
Östergötland. Projektet omfattar både politiker och tjänstemän och drivs
framförallt i nätverksform. Qvalitet Öst är ett samarbete mellan kommunerna i Östergötland, CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) vid
Linköpings universitet och Regionförbundet Östsam. Idag arbetar ett antal kommunstyrelser, ordföranden i kommunernas socialnämnder samt
första ledets chefer inom individ- och familjeomsorgen med att utveckla
kvalitetsarbete inom de olika verksamheterna. I arbetet ingår även att
mobilisera kommunerna i samarbetet med den nya socionomutbildningen på Linköpings universitet. En del av projektet innebär att kommunerna utsett representanter – kvalitetssamordnare – för att leda utvecklingsprocessen i hemkommunen. Kvalitetssamordnarna ingår i ett regionalt
nätverk som stöds av Växtkraft Mål 3. Erfarenhet visar att framgångsrikt
förändringsarbete baseras på bred och djup kompetens. För att erbjuda
kommunerna kontinuerlig kompetenshöjning i det fortsatta utvecklings-
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arbetet, pågår en 40-poängs uppdragsutbildning ”Ledarskap och förändringsarbete inom kommunal verksamhet” vid Linköpings universitet.54
Projekt Gothia
Qvalitet Öst, som riktas till all kommunal verksamhet har föregåtts av ett
projekt kallat Gothia med samma syfte men med fokus på socialtjänsten
(1996–2000).55

54

Se vidare CKS hemsida, <www.isak.liu.se/cks/startsida>.

55

En sammanfattande utvärdering finns i rapporten Kommunalt kvalitetsarbete i samverkan: en sammanfattande utvärdering av ett regionalt utvecklingsprojekt av Maria Arvidsson (2003).
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Resultat
I resultatgenomgången redovisas resultatet från enkäterna och intervjuerna. Resultatgenomgången innehåller ordagranna citat från enkäterna
och intervjuer med två arbetsgrupper. De två intervjuer jag gjort med två
socialnämndsordföranden redovisas inte för sig utan är invävda i resultatet från enkäterna.
I redovisningen av enkäterna har jag valt att redovisa svaren från socialchefer och socialnämndsordföranden var för sig. Redovisningen innehåller mina analytiska kommentarer. Under rapportens sista huvudrubrik, Resultatdiskussionen, kopplas resultaten till en diskussion på en
övergripande nivå.
Enkäterna
Enkäterna skickades ut till länets samtliga tretton kommuner. I något fall
är det inte socialnämndsordföranden respektive socialchef som besvarat
enkäten utan den politiker/tjänsteman som närmast kunde sägas ansvara
för IFO-området. Det finns få generella skillnader i svaren. De generella
skillnader jag funnit beror på kommunens storlek och organisation.56
Svarsfrekvensen är relativt låg; endast fyra av tretton socialnämndsordförande eller motsvarande och nio av tretton socialchefer eller motsvarande har besvarat enkäten. Flera påminnelser har inte ökat svarsfrekvensen nämnvärt. Jag träffade samtliga socialnämndsordförande innan
enkäten delades ut för att försöka presentera och förankra dess syfte.
Trots detta blev svarsfrekvensen väldigt låg – vilket är att beklaga. Jag har
valt att tämligen noggrant gå igenom svaren trots den låga svarsfrekvensen, men detta måste beaktas då man drar slutsatser av svaren. Man bör
därför se enkäten som underlag till reflektion och diskussion snarare än
att använda den som ett underlag för generella slutsatser. Den låga svarsfrekvensen får nog ändå anses som ett resultat i sig, vilket möjligen kan
tolkas som att frågor om kunskapsutveckling prioriteras lägre eller bortprioriteras gentemot annat i det politiska arbetet.

För en genomgång av kommunernas organisering se John Boman och Stefan Johansson (2004) Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län.
56
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Enkäten handlade om synen på kunskap inom individ- och familjeomsorg (IFO), hur man skaffar sig ny kunskap, varifrån man får nya idéer och inspiration att utveckla arbetet, vilka möjligheter man anser sig ha
att omsätta dessa i strategier för förnyelse, etcetera. Enkäten omfattade
femton frågor med ett antal delfrågor. Några frågor hade svarsalternativ,
andra var så kallade öppna frågor.
Jag har valt att redovisa resultatet i löpande text. Enkätfrågorna i sin
helhet återfinns som bilaga längst bak i rapporten. Resultatet av vissa frågor redovisas inte. Detta beror på att ingen svarat eller att man hänvisat
till en annan fråga i sitt svar. Trots att svarsfrekvensen var låg har enkäten utgjort en grund för de frågor jag sedan hade med mig i intervjuerna.
Då jag nedan redovisar svaren är frågans nummer markerad inom parentes ( ) och direkta citat hämtade ur svaren har markerats med indragen
text. Mina kommentarer finns med löpande i texten. Då enkätsvaren redovisas är vissa formuleringar direkt hämtade från enkäten och är då kursiverade. I citaten förekommer parenteser ( ), dessa är direkta avskrifter
från de svarande. I något fall förekommer även hakparentes [ ] och är då
en kommentar från författaren.
Enkätsvar från socialnämndsordföranden eller motsvarande

Den första enkäten vände sig till ordföranden i socialnämnden/eller
motsvarande. Endast en av de fyra svarande anger att man har en uttalad,
eventuellt skriftlig, strategi för kunskapsutveckling och/eller förnyelsearbete inom den nämnd/organisation man företräder (fråga 1). Det är en
stor kommun som beskriver att man har en strategi såtillvida att en man
sedan flera år tillbaka driver FoU-centrum inom bl.a. IFO-området tillsammans med fem mindre kommuner. För denna kommun är FoUsamarbetet betydelsefullt.
Den andra frågan (2) handlade om på vilka grunder man fattar beslut
i nämnden. Här är man, bland de fyra svarande, enig om att den viktigaste grunden för hur besluten fattas är en sammantagen bedömning. Som
minsta grund för beslutfattande anger man tillgängliga resurser (t.ex. lediga
institutionsplatser). Beslut fattade utifrån ekonomiska förutsättningar
hamnar som nummer tre och fyra i rangordningen. En person påpekar
att:
Det är svårt att skilja på de olika delarna. Rekommendationer
från tjänstemännen görs ju också från en sammantagen bedömning av vad som är möjligt. Har man ett gott förhållande
till tjänstemännen och litar på deras bedömningar, underlättas
arbetet som ordförande!
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Följande fråga (3), som handlade om synen på åtgärder i ungdomsärenden och vilka strategier som finns, ger en samstämmig bild. Samtliga svaranden menar att man strävar efter öppenvårdsalternativ.
Öppenvård är att föredra. Då är ungdomen kvar i sin hemmiljö

Här pekar man på hemmiljön som skäl till varför man föredrar öppenvård. Hemmiljön kan man här tolka som en pedagogisk fråga, alltså att
hemmiljön är viktig för vården. En annan informant förordar också öppenvård men av mer pragmatiska skäl.
Vi vill i största möjliga mån undvika placeringar och har därför
inlett arbetet på att ”klara mer på hemmaplan”. Något som jag
misstänker de flesta kommuner har som målsättning. En viktig
orsak till detta är att vi måsta använda resurserna på bästa sätt
och då är det inte är säkert att en extern placering, till höga
kostnader, är bättre än det vi kan göra hemma i kommunen för
samma pengar.

I citatet ovan lyfts två andra skäl än pedagogiska fram. Här poängteras
resurser och kostnader. Implicit finns även ett ifrågasättande av resultatet
av placeringar. De lyfter fram att det inte är säkert att en extern placering
ger bättre resultat än åtgärder i hemkommunen. Man utvecklar dock inte
mer konkret förhållandet mellan extern placering och vård i hemkommunen.
Den politiska inriktningen är att skapa så bra insatser i öppenvård som möjligt. Bakgrunden till det är att resultaten av slutenvården när det gäller t ex placering på behandlingshem eller
placering i familjehem inte är särskilt goda. Om institutionsvård behövs är målsättningen att placera på institutioner som
använder strukturerade program som visat goda resultat och att
göra så korta placeringar som möjligt för att ungdomarna ska
kunna vara med sin familj och gå i sin vanliga skola igen.

I detta citat finns ett explicit ifrågasättande, eller snarare ett konstaterande, att resultatet av placeringar av ungdomar på behandlingshem och familjehem inte är goda. I detta citat utvecklar informanten något av det
som möjligen kan definiera vad som är en ”bra placering”. Man menar
att institutioner bör ha strukturerade program vilka visat goda resultat,
alltså utvärderats. Informanten talar även om betydelsen av att inte skilja
ungdomen från sitt nätverk under lång tid.
Att öppenvård är en allt mer dominerande vårdform inom IFO framstår som ett viktigt resultat, även om detta inte tillhörde studiens syfte att
undersöka. Då förordandet av öppenvård kopplas till kompetens- och
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kunskapsutveckling blir ämnet ytterst relevant, varför jag i ett andra led
valde att intervjua två personalgrupper inom två öppenvårdsenheter (se
nedan). Öppenvårdens betydelse inom IFO återkommer jag till som en
huvudpunkt i resultatdiskussionen.
Socialpolitikens roll inom IFO (5) har förändrats de senaste åren menar de svarande. Samtliga beskriver ökade krav och mindre resurser. En
person menar att:
Under de senaste åren har kraven ökat på att socialtjänsten
(bl.a. IFO) har ett tydligare klient/brukarperspektiv. Detta har
bl.a. lett till ett starkare fokus på att göra de sociala tjänsterna
mer lättillgängliga. Här i vår kommun erbjuder vi sålunda nästan all öppenvård på service, dvs utan krav på föregående biståndsbeslut/utredning. Även viss slutenvård erbjuds på samma sätt. Det är viktigt att se på Xborna som myndiga och med
resurser att själva ta ställning till vad man behöver även om
man är i en utsatt livssituation. Det gamla ”fattigvårdstänket”
där en myndighet vet bäst är förlegat.

Informanten beskriver ökade krav på s.k. klient/brukarperspektiv. I detta
lägger informanten krav på tillgänglighet och anger ett nytänkande vad
gäller att tillhandhålla socialservice efter brukarens uppfattade behov.
Man beskriver också hur krav på valmöjligheter kräver uppföljning av
insatser.
Även kraven på valmöjligheter och en större mångfald med
fler utförare än den kommunala har ökat. Detta ställer också
större krav på att nämnden är duktiga på att följa upp och utvärdera olika typer av insatser.

Informanterna pekar på flera kommande utmaningar (6) inom fältet.
Dessa utmaningar handlar om resurser och därmed ökande krav på utvärdering och effektivitet.
Utvärderingar av placeringar, vad blev resultatet?

Flertalet informanter uttrycker ett behov av att utvärdera placeringar av
unga. Det är ingen som anger att man idag gör detta på ett systematiskt
och tillfredställande sätt. Man förefaller i stället vara enig om att det är
svårt att utvärdera en placering.
Att resurserna inte räcker till! IFO får svårt att konkurrera om
de minskande resurserna, där äldreomsorgen växer.

I citatet nämns äldreomsorgen explicit. I flera andra citat nämns äldreoch handikappomsorgen mer implicit som områden som på grund av
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lagstiftningens utformning ibland prioriteras före ungdomsvård.
I citatet nedan nämns det förebyggande arbetets betydelse och man
beskriver hur nya arenor och verksamheter för det sociala arbetet blir
nödvändiga.
Att lyckas i det förebyggande arbetet. En del av detta är att
lyckas med ett ännu bättre samarbete med förskola/skola, primärvård etc. IFO kommer att behöva finnas på andra och nya
arenor. Ett exempel i vår kommun är gemensamt arbete inom
gymnasiet och arbete i s.k. familjecentraler.

Vad gäller förnyelse- och kunskapsbehovet (7) i förhållande till dessa
utmaningar pekar man på lite olika områden: En informant menar att;
det behövs ny kunskap, ”att tänka nytt”, nya grepp

En annan person fokuserar mer på vikten av att man tar till sig kunskap.
Kanske behövs det mer information till överordnade led,
kommunstyrelser etc. Jag tror att kunskaperna finns men det är
kanske inte alltid så att man tar dem till sig. Kanske vill man
blunda för verkligheten?

Här efterlyser informanten bättre samverkan mellan politiker och tjänstemän. Och en tredje person lyfter fram hur viktigt det är att olika aktörer arbetar gemensamt.
Att gemensamt med andra aktörer ta del av aktuella forskningsresultat, delta i gemensamma utbildningsinsatser och delta
i FoU-arbete tillsammans är några viktiga arbetsformer som
kan stödja utvecklingen av IFO inför framtiden.

Exakt vilka olika aktörer som åsyftas framgår inte, men en möjlig tolkning är ju att aktörer kan vara såväl olika institutionella praktiker (t.ex.
skola, socialtjänst, polis) som politiker.
Den kommun som har FoU-enhet framhåller dess betydelse, medan
de andra två kommunerna som svarade på denna fråga ger mer allmänna
svar .
Då man specificerar inom vilka områden förnyelse/kunskapsbehovet
är som störst (8) så anger man metoder och dess effekter som viktiga
områden
Jag skulle vilja vet mer om vilka effekter olika behandlingsformer har. Det är ju viktigt att man vet vad man får ut av de resurser vi satsar. Vi bara inte får skicka iväg ungdomar (vuxna
missbrukare) på behandlingar om det inte är dokumenterat rätt
form av vård de får.
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Informanter gör en tydlig koppling mellan ekonomi (resurser) och vårdens effekter och att det skall vara rätt form av vård. Citatet ger återigen
implicit bilden av frustration och att man har liten kontroll över resultatet av de institutionsplaceringar man beslutar om och satsar på.
Både metodutveckling och ett gränsöverskridande organisationsperspektiv är viktigt. Det är hela tiden viktigt att utgå från
den enskilda människan/brukaren då utvecklingsarbete diskuteras.

En annan informant formulerar sig mer övergripande vad gäller de områden där förnyelse/ kunskapsbehovet är som störst (8). Informanten
menar att metodutveckling är viktigt och lägger samtidigt in vikten av att
både ta hänsyn till den enskilde samt att ha ett grepp om hela organisationen.
På frågan (9) i vilken grad håller Du dig à jour med pågående forskning och nya idéer inom IFO-området, anger flertalet svarande Samverkan och diskussion samt Nya idéer i hög grad eller i ganska hög grad. Man
anger Forskning som varken eller, eller i låg grad som källa för att hålla sig à
jour.
Kommunen som har FoU-enhet anger flera och återkommande kontakt
med forskare medan de andra kommunerna svarar att de inte har kontakt
med någon forskare (10). På frågan (11) i vilken grad man känner till
projektet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, som Socialstyrelsen driver på uppdrag av regeringen, anger man varken eller, eller i låg
grad. Ingen har varit i direkt kontakt med projektet.
Nästa fråga (12) handlar om att rangordna tio angivna påståenden
(från 1-5, där 1 är mest angeläget och 5 är minst angeläget) angående i
vilken mån man instämmer i påståenden med bäring på relationen mellan
praktik och forskning inom IFO-verksamhet. Som nummer 1 (mest angeläget) angav tre svarande (av fyra) att praktiker måste göras mer delaktiga i
den forskning som pågår. Kommunen med FoU-enheter angav att FOUenheten förser fältet med nya idéer och ny kunskap och att dessa verksamheters kunskap förstärks ansågs som mest angeläget. Som minst angeläget
(5 och 4) angav man vara att forskare vid universitet/högskola förser fältet med nya idéer och ny kunskap och att dessa verksamheters kunskap
förstärks.
Fråga (13) handlade om huruvida man någon gång de senaste två
åren deltagit i seminarier, kortare eller längre utbildning, nätverk eller
konferenser med vetenskapliga inslag. Här angav de svarande att de deltagit i temadag respektive nätverk arrangerade av Östsam. Informanterna
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anger alltså lokalt (i länet) arrangerade, i tid mycket begränsade (1 dag)
arrangemang. Man anger främst nätverket för socialnämndsordföranden
i länet som viktigt och då främst som en mötesplats och en källa för utbyte av kunskap och idéer.
I näst sista frågan (14) fick man ange om man under de senaste månaderna läst någon vetenskaplig tidskrift, doktorsavhandling, rapport eller t.ex. någon facktidskrift. Här svarade två att de inte läst något inom
de uppräknade områdena, en person angav en rapport från länsstyrelsen
och en person hade läst flera facktidskrifter, såsom Statens institutionsstyrelses tidskrift SiStone, Socionomen och Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift. Man anger alltså olika facktidskrifter som källa till kunskap.
Noterbart är att ingen anger att man läst eller tagit del av vetenskapliga
rapporter eller avhandlingar.
Allra sist ställdes frågan (15) om man hade några allmänna reflektioner om kunskap och förnyelse inom IFO. De svarande i exemplen nedan
skrev t..ex.:
Det är oerhört viktigt att kunskaperna inom IFO utvecklas så
vi kan arbeta med begreppen ”erfarenhet och beprövad vetenskap”. Idag går mycket av arbetet ut på att flytta problemen …

En informant använder formuleringen ”erfarenhet och beprövad vetenskap”. Denna formulering kan jämföras med begreppsparet vetenskapligt
grundad kunskap57 (jämför s.k. evidensbaserad kunskap58) och erfarenhetsbaserad kunskap och ett vardagligt kunskapsbehov. Ett sätt att tolka informanten är att tänka sig att hon efterlyser samverkan mellan forskning och
praktisk erfarenhet men att hon betonar beprövad vetenskap vilket möjligen kan förstås som att vetenskapligt grundad kunskap är viktigt men
att den skall vara ”prövad och fungerande i praktiken”.
FoU-arbete dvs ömsesidigt utbyte och gemensamt arbete, forskare och praktiker som ger stöd till lärande i vardagen.

Genomgående och här återigen så framhålls FoU-miljön som en viktig
mötesplats av en informant som har tillgång till en FoU-miljö .

Jan-Håkan Hansson (2003) ”Kunskapsutveckling inom socialtjänsten: om några utmaningar”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi.
s. 11.
58 Karin Tengvald (2003) ”Evidensbaserad praktik om strävan att öka kunskaperna om
verkningsfulla insatser”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi. s. 25 ff.
57
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För att lyckas i behandlingsarbetet krävs samverkan och gränsöverskridande samarbete kring barn och ungdomar i skolan
och socialtjänsten. Kompetensutveckling genom gemensamma
utbildningar (ex. nya forskningsrön) tror jag skulle kunna förnya behandlingsarbete och metoder inom IFO.

Denna informant framhåller samverkan och kompetensutveckling som
ett krav för att lyckas i behandlingsarbete.
Enkätsvar från socialchefer eller motsvarande

Svarsfrekvensen bland socialchefer/motsvarande var betydligt högre än
bland socialnämndsordföranden/motsvarande; nio av tretton har besvarat enkäten. Liksom i föregående enkätredovisning redovisas flertalet
svar via citat och löpande text som även innehåller kommentarer. I resultatdiskussionen återkommer jag sedan till enkätsvaren.
På frågan (2) om det inom din nämnd/organisation finns en uttalad,
eventuellt skriftlig, strategi för kunskapsutveckling och/eller förnyelsearbete, svarade fem personer att det inte finns någon sådan plan. Fyra svarade ja och några gav exempel på planer för kunskapsutveckling:
Vi håller på med å skapa ordning och reda – typiskt kvalitetssäkringsarbete. Dessutom har vi snart en strategisk kompetensplan med individuella kompetensplaner för var och en
medarbetare.

Här använder informanten begreppet kvalitetssäkring och anger hur man
för varje enskild medarbetare arbetar med att ta fram kompetensplaner.
En person angav ett utarbetat sätt att arbeta med kompetens- och kunskapsutveckling:
Kompetensplan/trappa finns antagen för Socialkontoret.

Fråga (4) handlade om hur man ser på åtgärder i ungdomsärenden; vilka
strategier som finns (t.ex. öppenvård kontra institutionsvård) och varför
en viss åtgärd väljs? Här angav åtta av nio explicit öppenvård som första
strategi:
Förebyggande och tidiga insatser prioriteras, vård på hemmaplan i stället för extern vård, vård i öppenvård före dygnsvård
dvs samma prioriteringar som görs på alla andra håll där det
finns ett visst utbud av öppenvårdsresurser på hemmaplan.

Här rangordnar informanten strategierna för olika insatser. Som första
strategi anger man förebyggande och tidiga insatser. Prioritet två har vård
på hemmaplan (öppenvård) och i sista hand tillgriper man extern vård
(dygnsvård). Informanten menar också att man på andra håll (länets öv36

riga kommuner) har precis samma prioriteringsordning. En ytterligare informant uttrycker en liknande strategi
… Socialnämnden har en uttalad ambition att ”växla dyr externvård mot billigare vård på hemmaplan med bibehållen kvalitet”. Sedan 2003 arbetar nämnden med att utveckla hemmaplanslösningar.

Denna informant kopplar även denna prioriteringsordning till ekonomiska resurser.
En fråga (6) lydde: ”Hur skulle du vilja beskriva att socialpolitikens
roll inom IFO förändrats de senaste åren?” Här ges flera exempel:
Märker inte mycket av någon socialpolitik inom IFO. I verksamheten kämpar vi på för att hålla nere skenande kostnader
samtidigt som vi försöker vara noggranna med kvaliteten i den
vård som ges. Där har vi blivit bättre över åren. Från Socialstyrelsens sida är man mycket passiv när det gäller IFO-frågor. I
övrigt märks inte av någon debatt …

Här finns också en kommentar till frågeställningen:
Kommentar: Upplever att frågan är otydlig.

En person tar upp öppenvård som en socialpolitisk förändring:
Man arbetar mer aktivt med öppenvårdsinsatser.

Huvudsakligen pekar man på sambandet mellan det ekonomiska läget
och förändringar i socialpolitiken.
Allt kärvare ekonomiskt. Vi tvingas i allt högre utsträckning
prioritera verksamheten. Det som prioriteras är generellt den
lagstyrda verksamheten ex myndighetsutövning. Inom IFO är
barn- och ungdomsvården prioriterad.

Gemensamt för informanterna är att man inte talar om och/eller uppfattar sitt arbete på kommunal nivå i termer av socialpolitik. En informant
kopplar ihop socialpolitik med Socialstyrelsen men menar att man från
deras sida inte är särskilt aktiv i IFO-frågor. Informanterna gör vardagsoch verksamhetsnära kopplingar, som att få ekonomi och resurser att gå
ihop, snarare än att prata i termer av övergripande och långsiktig strategi
kopplat till socialpolitiska ställningstaganden.
På frågorna (7 och 8) som handlade om vilka utmaningar man ser
under de närmaste åren inom sitt fält, beskrev samtliga utmaningen
”minskade resurser”. Återigen anges öppenvård som ett ekonomiskt realis-
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tiskt alternativ till institutionsvård. Man beskriver också kompetensbehovet och ett behov att utveckla arbetet:
Att ha kompetens för allt mer komplexa behov speciellt i en liten kommun med få personer som arbetar.

En informant pekar på komplexa behov och den lilla kommunens resurser medan en annan informant lyfter fram samverkan.
Att fortsätta att utveckla öppenvården på alla områden. Att
samverkan med landstinget utvecklas när det gäller arbetet med
barn och ungdomar.

Informanterna pekar vidare på ekonomi men även på behovet av evidensbaserad kunskap och nu kunskap.
Få en budget i balans. Integrera ett evidensbaserat synsätt hos
personal och politiker. Utveckla en förvaltningskultur (gemensamt övergripande synsätt för IFO.s myndighets- respektive
utförardelar.
Vi kommer att behöva nya kunskaper för att kunna utveckla
öppenvårdsinsatserna. Dessa kunskaper måste samordnas
inom socialtjänsten, skolan och landstinget.

I nästföljande fråga (9) bad jag de svarande specificera inom vilka områden förnyelse/kunskapsbehovet är som störst? Här anger man i första
hand metodutveckling som det största området för förnyelse och kunskapsbehov:
Metodutveckling för att nå en effektivare verksamhet.

En informant talade om kunskapsbehov inom alla områden
Kunskapsbehov inom alla områden.

De avslutande frågorna (10–15) handlade på olika sett om relationen
mellan ”praktik och forskning”. Här varierar svaren mycket. Fem av nio
anger t.ex. att de under det senaste året inte haft kontakt med någon
forskare. Vad gäller egen utbildning/kompetensutveckling anges deltagande i nätverk och ledarskapsutbildning. Generellt kan man se att avståndet är långt mellan Socialstyrelsens satsning Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och ”vardag” i IFO-arbete.
I den sista frågan (16) gavs möjlighet till allmänna reflektioner om
kunskap och förnyelse inom IFO. Här inkom tre svar, vilka jag återger i
sin helhet. Den första informanten menade att:
Ja, mer tid och pengar behövs på fältet; men jag ser tyvärr inga
förutsättningar för att det ska bli bättre inom överskådlig fram-
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tid. Tycker det är mycket olyckligt att vi i Östergötland splittrat
upp våra kommunala FOU-resurser på Norrköping och Linköping. Min dröm är en FOU-enhet modell Kalmar eller Blekinge. Så behövs betydligt mer aktivitet från Socialstyrelsens
sida. Det stora Socialstyrelseprojektet till trots upplever jag inte
myndigheten som någon motor i utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen borde synliggöras mer även ute hos oss i små kommuner
på landsorten. Lägg ner de sociala enheterna och låt dem återuppstå som regionala Socialstyrelsekontor runt om i landet,
stimulera slagkraftiga FOU-enheter modell Kalmar och Blekinge genom att styra utvecklingsmedel så att de inte splittras
upp på så många aktörer. Prioritera forskning som handlar om
områden som känns viktiga för praktiker och politiker!
En större bredd av människor med olika utbildningsbakgrund
och ett multiprofessionellt tänkande tror jag kan stimulera utvecklingen inom området. Det är inte bra att vi som i min
kommun har en del personal som ej har högskoleutbildning
och inte bra att t ex myndighetsutövare ej är socionomer, men
annars är det mycket bra att t ex i behandlingsarbetet har personer med olika utbildningsbakgrund. Bra med vårdutbildade
som jobbat inom hälso- och sjukvården då de har en positiv
inställning till FOU-arbete.

Denna informant tar särskilt upp behovet av och efterlyser en läns/ regiongemensam FoU-miljö. Informanten tar även upp och är kritisk mot
Socialstyrelsen och menar att deras verksamhet bör vara mer synlig i länen. Vidare tar informanten upp behovet av forskning som då skall vara
relevant för både praktiker och politiker. Denna informant är också den
enda som tar upp yrkesprofessionerna inom IFO-området och förordar
olika utbildningsbakgrund inom det sociala fältet. Nästa informant tar
upp behovet av evidensbaserad socialtjänst och den tredje svarande informanten uttrycker behov av forskning.
En ökad satsning på kunskapsutveckling och en evidensbaserad socialtjänst är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla
och stärka IFO, dess politiker, tjänstemän och inte minst brukarna.
Det finns stort behov av forskning inom IFO.

Enkätsvaren från socialcheferna ger bilden av en till största delen gemensam och liknande situation i IFO-arbetet. Man uttrycker liknande ekonomiska och resursmässiga situationer. Enigheten är stor avseende satsningar på öppenvård istället för institutionsplaceringar. Det framkommer
även att mindre och riktigt små kommuner har svårare att hitta en flexi39

bel verksamhet. Resultatet från enkätsvaren från det två olika grupperna
(socialnämndsordföranden och socialchefer) ger också sammantaget en
homogen bild av läget inom IFO och framtida behov av t.ex. kunskap.
Resultatredovisningen nedan handlar om intervjuerna med de två olika personalgrupperna.
Intervjuerna
Som ett resultat av att man i enkäterna unisont framhöll öppenvård valde
jag att intervjua två personalgrupper, vilka arbetar inom två olika öppenvårdsenheter. Den ena personalgruppen arbetar i en liten kommun med
en form av öppenvårdsverksamhet. Den andra personalgruppen arbetar i
en stor kommun där organisationen och deras uppdrag ser annorlunda ut
än för arbetsgruppen i den mindre kommunen. Då dessa två verksamheter ser olika ut och har olika förutsättningar är mitt syfte inte att jämföra
varken kommunerna eller de två olika verksamheterna. Syftet är att problematisera socialpolitik och kunskaps- och kompetensutveckling och relatera detta till en vardaglig social praktik, som blir allt vanligare, nämligen öppenvård.
Intervjuerna kan närmast beskrivas som ett samtal. Jag har haft en
frågeguide (se bilaga) till min hjälp och använt enkätfrågorna som utgångspunkt. Samtalet har i båda fallen fungerat bra. Jag har ibland ställt
konkreta frågor men ofta har vi (informanterna och intervjuaren) naturligt kommit in på de områden jag velat fråga om. Den, ibland intensiva,
dialogen gjorde att intervjuerna blev långa och tidsödande att transkribera. I redovisningen nedan finns ordagranna citat från respektive intervju.
I redovisningen finns också mina kommentarer och viss analys som sedan fördjupas i resultatdiskussionen.
Arbetsgruppen ”Öppenvård i småkommun”

Öppenvårdsverksamheten i den mindre kommunen är till för ungdomar,
13–21 år. Genom nätverksarbete stödjer och hjälper man ungdomar som
har det trassligt i skolan, i hemmet eller på fritiden. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Målet
är att ungdomen ska fungera i skolan, eller på arbete/praktik, ha meningsfull fritid och goda relationer till familj och för ungdomen övriga
viktiga personer. Stödet utformas tillsammans med ungdomen och dess
nätverk. Inom verksamheten arbetar en professionell personalgrupp bestående av 2 socionomer, 2 pedagoger och 1 fritidsledare.
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Vi träffas en eftermiddag i deras lokaler. Hela personalgruppen (fem
personer) deltar och vi börjar prata om vad öppenvård kan vara.
Det här med kommunal öppenvård … alltså att det finns en
instans att vända sig till kan ju resultera i att man kan komma
in med tidiga insatser vilket gör att man kanske kan hinna göra
nåt innan det blir så stort att det kräver kostsamma insatser.
Annars så väntar man ju …

Öppenvård, och den här arbetsgruppens uppdrag, är alltså delvis att jobba förebyggande och helt enkelt förhindra placeringar. Gruppen menar
att den skapades just därför. De menar också att man inom den egna
kommunen försöker ersätta institutionsvård med öppenvård.
Sen försöker man ju också helt ersätta institutionsvård med
öppen vård och då måste det ju komma något nytt.

Om öppenvårdens syfte, förutom att jobba förebyggande, även är att ersätta institutionsvård anser de att man måste ha verksamhet anpassad för
detta. Gruppen menar att denna del av verksamheten inte är särskilt uttalad och att verksamheten bör utvecklas och anpassas även för detta uppdrag. De anser att man i vissa fall kan ersätta/förhindra placering men
också att institutionsvård kan vara nödvändig ibland.
Öppenvård är ju inte allenarådande, ibland kanske det krävs institutionsvård för det är så svårt.

Gruppen uttrycker en farhåga för att man i allt för stor utsträckning ersätter institutionsplacering med öppenvård. Man menar att
… man ibland måste bryta ett mönster under en period.

Även om en institutionsplacering bedöms nödvändig menar man att öppenvården skall finnas med som en kompletterande del.
Vi tänker väl så att man inte ska stoppa undan någon utan att
man jobbar även med att komma hem så fort som möjligt till
den verklighet man har.

Man har även jobbat med ärenden som övergått i institutionsplaceringar
och då, menar gruppen, är det viktigt att
vi finns med under placeringen så att man kan komma hem till
något … och jobbar man på hemmaplan så ökar man ju också
chansen att dom människor som är del i problemet jobbar med
sin bit, inte bara att man tar bort den som visar symtomen.

Personalgruppen uttrycker en stor flexibilitet vad gäller verksamheten.
Samtidigt pekar man på att verksamheten behöver utvecklas och anpas41

sas just till att uppdraget i allt större utsträckning kommit att ersätta institutionsbehandling.
Vi fortsätter diskussionen och jag leder in samtalet på frågor om kunskap och kompetens. Min inledande fråga handlar om gruppens olika
professioner och det visar sig att utbildningsbakgrunden varierar: två är
utbildade socionomer, två är utbildade lärare medan fritidsledaren saknar
formell utbildning:
Jaa, du ska få höra. Jag är simlärare! Jag har läst ekonomi på
universitetet 2 år och jobbat som fritidsledare i femton år. Innan vi öppnade här gick vi nätverksarbete grundutbildning 10
dagar /…/ Sen har jag ju gått en massa kurser utan poäng,
som egentligen inte gett något.

Den här personen beskriver sig själv som outbildad. Han arbetar som fritidsledare, men har inte någon formell grundutbildning. Han beskriver
också hur han förutom en gemensam nätverksutbildning gått ”en massa
kurser utan poäng, som inte gett något”. Han jämför sin utbildningsbakgrund med de övriga fyra i gruppen.
Vi uppehåller oss en hel del vi kunskaps- och kompetensutveckling
och gruppen beskriver att deras metod (och uppdrag) bl.a. är att arbeta
nätverksinriktat, varför samtliga har gått kortare nätverksutbildningar.
Man är dock kritisk till att kommunen inte kunskapsutvecklar personalen
genom poänggivande utbildningar.
som kommunalanställd har man ju gått en massa diplomutbildningar, typ ”jobba med killar i grupp”.

Gruppen har också handledning var fjärde vecka och det ser de som en
form av kompetensutveckling. Men, understryker de, handledningen är
ju helt nätverksbaserad. En i gruppen läser just nu en magisterutbildning
och de menar att det finns möjlighet till utbildning men att det åligger
individen att själv driva detta.
Vi har ju också ok att gå … att söka utbildningar. Jag går ju nu
en poängs utbildning. Jag går en dag i veckan på arbetstid men
litteratur och övrig tid får jag ju ta av egen tid.
… Jag skrev liksom en ansökan men fick ett muntligt ok.

Gruppen upplever att det finns en positiv inställning från chefshåll om
man vill gå någon utbildning, men uttrycker samtidigt att det inte finns
någon egentlig strategi, och att utbildning av olika slag ofta sker ad hocmässigt.
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Vi pratar om huruvida det finns någon skriftlig strategi vad gäller
kompetensutveckling. Inledningsvis svarar alla att det inte finns, men efter en stund drar de sig till minnes att:
Vi har ju som arbetsgrupp skrivit ner det. Vi har ju diskuterat
att någon i personalgruppen alltid ska gå någon utbildning

En annan person bryter in och menar att:
Men sa inte vår chef … . Att det finns någon forma av policy?
… jo [svarar en tredje person] det har hon nog sagt … .
Kommunen som arbetsgivare använder ju inte gängse utbildningssystem. Det kanske är en rädsla. Man kan ju gå en datautbildning på universitetet, t.ex. Windows 1 poäng, men här [i
kommunen] går man ju datakurser hela tiden men det man går
här [i kommunen] generar ju ingen fortsatt kunskap. Man får
diplom … men det är ju inget.

Gruppen är kritisk mot kommunens val av utbildningsanordnare och
framhåller betydelsen av högskolepoänggivande kurser. Gruppen beskriver att deras behov av kunskaps- och kompetensutveckling främst gäller
metodutveckling.
En sak är väl metod … att bli bättre på det man är tänkt att
göra

Man tar dock också upp forskning och betydelsen av att ”hänga med”
och då kopplat till att veta om ”det är rätt saker vi gör”, alltså det som
kallas kvalitetssäkring.
Hänga med i forskning, är det rätt saker vi gör?

Ingen i gruppen tar upp mer generella kunskaper om ungdomars villkor i
dagens samhälle. Efter att jag initierat detta som kunskapsutveckling uttrycker man ett behov
Det vi inte gör är ju det där du sa [syftar på intervjuaren], att ta
reda på hur det är att vara förälder 2004. Finns det föreläsningar om sånt?

Vi pratar också mycket om mer grundläggande kunskap om hur unga
människor har det i dagens samhälle. Här nämns exempelvis behov av
kunskap om flickor som skär sig och om droger. De menar att det finns
ju i och för sig specialkompetens man kan skaffa sig, men samtidigt är
gruppen enig om att man t.ex. mycket väl skulle kunna ha föreläsningar
tillsammans med skolan.
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Det är först efter att jag öppnat för det som samtalet om kunskap tar
form som en dialog om vetenskapligt grundad kunskap (jämför s.k. evidensbaserad kunskap59) respektive mer erfarenhetsbaserad kunskap och
ett vardagligt kunskapsbehov. 60 Efter att ha initierat dessa ”olika” kunskapsformer blir dialogen lång och gruppen lyfter bl.a. annat fram behov
av att reflektera, och göra detta mer medvetet och strukturerat.
Ibland sitter vi ju själva och analyserar vad vi gjort och det är ju
en viktig bit att ha tid att fortsätta med.

Betydelsen av reflektion i det sociala arbetet är ju något som även tex.
Denvall (2001) pekar på och som han menar bör ske i högre grad. Gruppen lyfter också fram andra/kollegor som en källa till kunskapsutveckling. De är eniga om att det är viktigt att man försöker åka på de metodkonferenser (nätverksmetod) man brukar delta i.
Att vi träffar andra ute i landet det känns ju viktigt, så då försöker vi åka på konferenser.

Vi pratar också om utvärdering. Gruppen berättar att de gärna skulle vilja
utveckla den biten. Inledningsvis konstaterar gruppen att de inte utvärderar verksamheten.
Vi har diskuterat det i omgångar men det har vi inte gjort.
Nu har vi ju fått pengar [från kommunen] för att en extern
person skall utvärdera oss men vi har ju liksom inget särskilt vi
följer.

Då samtalet fortsätter framkommer dock att man använder en rad arbetssätt i verksamheten, vilka handlar om kvalitetssäkring och utvärdering.
Vi för ju journaler där vi ser om målen är uppfyllda …
Och sen … intervjuar vi ju en familj … efteråt.
Vi sitter ju en del med statistik också … varje halvår skriver
man ju verksamhetsrapport.

Karin Tengvald (2003) ”Evidensbaserad praktik om strävan att öka kunskaperna om
verkningsfulla insatser”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi, s. 25 ff.
60 Jan-Håkan Hansson (2003) ”Kunskapsutveckling inom socialtjänsten: om några utmaningar”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi,
s. 11.
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Efter en stunds diskussion, som citaten ovan visar, kommer gruppen
fram till att man faktiskt utvärderar en hel del. Men gruppen använder
inte begreppen utvärdering och kvalitetssäkring och de menar att de inte
gör det systematiskt. Verksamheten har ju metodologiskt ett tydligt uppdrag, menar gruppen, men de efterlyser en kommunal gemensam dialog
och helhetssyn.
Man behöver ta ett helhetsgrepp på hur man vill jobba i kommunen … Så här vill vi att innevånarna i den här … kommunen skall ha det

Generellt menar gruppen att den största källan till kunskapsutveckling är
dialogen med varandra. Gruppen känner inte att det finns någon mer
genomarbetad plan för socialpolitiken och kunskapsutvecklingen. Socialstyrelsen har man aldrig någon direkt kontakt med (förutom en gång då
man sökte pengar) och man känner inte att det finns något flöde mellan
beslutsfattare och makthavare (såväl på statlig som kommunal nivå) och
”fotfolk”.
… det är långa avstånd mellan beslutande och fotfolk.

Jag frågar vidare mer konkret om vad man känner till om Linköpings
universitet. Alla i gruppen kände till det nya socionomprogrammet men
man har inte haft någon direkt kontakt.
Utbytet är väl lite ensidigt, hit kommer mest praktikanter. Så
utbytet borde ju utvecklas … .

De menar att de flera gånger frågat (genom att försöka ringa till universitetet) om råd och om möjlighet till att få olika studier gjorda, men alltid
blivit hänvisade vidare eller fått nej. Gruppen tar särskilt upp CKS och
menar att detta (otillgängligheten) även gäller för CKS.
Vi har ju aldrig fått del av något, eller någon, från CKS, aldrig
någonsin. De verkar ju vara på en helt annan nivå.

Man känner till att CKS driver nätverksgrupper inom socialt arbete och
man framhåller avslutningsvis en önskan att få möjlighet att delta i någon
form av nätverk.
Vi skulle gärna jobba med nätverk på tvären vi som arbetar socialt. Socialchefer, nämndordföranden o dom … Många gånger händer det ju att nämnden tar ett beslut och inget händer …
folk jobbar ju inte annorlunda för det … Man behöver sitta ner
och prata.
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Som en andra grupp att intervjua söker jag en arbetsgrupp som arbetar
med öppenvård i en stor kommun. Det visar sig att det inte är helt lätt
att hitta en verksamhet som är klart definierad som öppenvård, men efter
lite olika kontakter hittar jag en lämplig verksamhet.
Arbetsgruppen ”Öppenvård i storkommun”

Verksamheten, som jag benämner ”Öppenvård i storkommun” vänder
sig till 65 ungdomar mellan 18–25 år, vilka behöver stöd för att komma
igång och fungera i arbete eller utbildning. Målsättning är att tiden i verksamheten ska ge ungdomarna en grund till: meningsfull sysselsättning,
vara självförsörjande, fungerande boende, ha fungerande relationer till
viktiga närstående (föräldrar, sambo, syskon m.fl), självkänsla, fysisk och
psykisk hälsa (må bättre), ett liv utan drogberoende, förståelse och acceptans för samhällets normer och värderingar. Arbetssättet bygger på samarbete och dialog mellan ungdomarna och personalen – att stötta i förändringar men inte förändra åt ungdomarna. Ungdomarna och personalen planerar tillsammans, steg för steg, vad som skall hända under tiden
han/hon är med i verksamheten, utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Den här personalgruppen består av sex personer. De beskriver att de
tillhör två olika nämnder och har tre olika uppdrag. Under samtalet återkommer vi ofta till begrepp som uppdrag och avtal. Dessa begrepp har
stor inverkan på gruppens arbetssituation och upplevs som ett problem.
Gruppen menar att individuella arbetsbeskrivningar saknas. I personalgruppen finns en lärare, en fritidsledare utan formell utbildning, en fritidspedagog; två socialsekreterare; den ena är utbildad socionom, den
andra saknar formell utbildning. Verksamheten är stor och ingår i en än
större organisation. De olika arbetsgrupperna/professionerna träffas i
olika grupper och olika ofta från en gång per vecka till en gång per månad. Då vi pratar om hur man arbetar i denna arbetsgrupp framkommer
att man har olika uppdrag.
Det finns tre olika uppdrag här i huset och jag jobbar dessutom mot en annan nämnd.

En informant säger att:
Dom [personal] möten vi har rör ju inte våra arbetsuppgifter.
Utan mer huset … Mina arbetsuppgifter samtalar jag ju inte
om i den här gruppen.

Personalgruppen beskriver sig inte som en grupp, utan man beskriver sitt
uppdrag individuellt. Min upplevelse är att deras känsla av att ha ett
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gemensamt uppdrag är relativt svag. Till detta kommer att de arbetar
med en mycket heterogen grupp ungdomar.
Många ungdomar här är ju hittvingade från ekonomisektionen,
och vill ju inte gå hit plus, och det måste vi ju komma ihåg, vi
har ju många ungdomar här som kommunen plockat hem från
institution, mer och mer skall ju ungdomar hem.

Här visar man på hur ungdomarna i verksamheten finns där av olika skäl
och ibland inte alls vill vara där utan är ”hittvingade” som ett krav från
kommunens sida för att de skall få försörjningsstöd.61 Till samma verksamhet kommer också ungdomar som varit placerade på institution.
Det är ju viktigt att de skall hem, en god tanke. Men de måste
ju ha hjälp och ett program när de kommer

En informant håller med
Ja men vissa måste ju vara en period på institution … Det är ju
bra med ett mellanled.

Jag uppfattar att personalgruppens sätt att beskriva sitt uppdrag påminner om hur gruppen ”öppenvård i småkommun” beskriver sitt uppdrag.
Bl.a. har gruppernas syn på öppenvårdens olika syften och målgrupper
likheter.
Jag tänker på det här att man tar hem ungdomar, då tänker jag
att man ser det här som en besparingsåtgärd. Det handlar om
pengar. Skall man satsa på att hjälpa dem på hemmaplan som
ju är bra då måste det ju få kosta. Man måste utveckla nya arbetsmetoder, människor måste få utbildning gemensamt i det
man skall jobba med. Det måste ske en satsning på nya arbetsmetoder och det är det som saknas tycker jag.

Samtliga kollegor håller med och en person konstaterar att
Annars är dom ju tillbaka på institutionen

och
Här jobbar vi ju med dem som behöver mycket stöttning.
Många klarar inte kraven som AF ställer och då kommer de hit.
61 I denna verksamhet finns alltså ungdomar vars placering i öppenvård kan ses som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Inom ramen för detta projekt har jag inte närmare studerat gränsdragning mellan öppenvård som ”social- respektive arbetsmarknadspolitisk
åtgärd”, vilket i sig vore en viktig studie, dvs. relationen mellan arbetslöshet som sociala
problem eller strukturellt problem. Se vidare Kerstin Johansson (2003) Bli vuxen i arbetarstad.
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Det här är en stor kommun så personalen i den här gruppen beskriver att
de egentligen inte vet vilka ytterligare verksamheter som finns för denna
målgrupp i kommunen. Personalgruppen menar att man inte har någon
överblick utan endast utför ett uppdrag. Personalgruppen utför en avskiljd del i en helhet, och varje ungdom har en egen plan. Det individanpassade arbetet är vanligare än gruppverksamhet.
Personalgruppen har arbetat tillsammans i ett år, men flera har arbetat i denna verksamhet så länge som tio år. En person som arbetat i verksamheten i tio år kommer ihåg att man gått en gemensam utbildning.
För tio år sedan fick vi gå en utbildning. Den var utmärkt, vi
fick gå hela personalgruppen tillsammans.

Det är två som genomgått en annan utbildning
Vi är två som har gått en nätverksterapi
Sen får man ju gå kurser om man vill. Yrkesrollerna är ju lite
olika så …

Här bryter en person in och poängterar något som blir inledningen på en
längre diskussion
… fast jag tror ju ändå att det vore den stora skillnaden. Att ha
en gemensam grund att stå på. Som det här stället med många
olika uppdrag. Det skulle man ju ha en gemensam utbildning,
både en egen plan men samtidigt, vad har gruppen för gemensam plan?

Flera andra i gruppen håller med och det blir ett samtal där flera i gruppen deltar:
… det finns ingen gemensam syn på vad vi skall göra i det här
jobbet

En annan person menar att arbetssätten gått i vågor
Under en period skulle det vara lösningsfokuserat sen blev det
ART, det här går ju i vågor.
Och det vi kan se här, … dom blir fler och fler de unga som
mår dåligt. Det är ju det här med psykiatrisk utbildning vi ser ju
mycket mer. Vi behöver öka vår kunskap om ungar som mår
psykiskt dåligt.

Man är enig om att många ungdomar idag mår allt psyksikt sämre och att
man behöver kunskap och en gemensam grund.
Någon slags gemensam grund måste finnas. Jag behöver inte
känna till allas avtal men något gemensamt
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Nedan framkommer att de menar att ungdomen kan ha vissa insatser via
denna verksamhet, samtidigt som ungdomen har andra insatser från
andra verksamheter i kommunen.
… en ungdom kan ju har hur många insatser som helst som vi
inte känner till.
Dom är ju myndiga så det är ju upp till dem att berätta. Uppdraget är ju skriftligt tydligt men en del berättar ju mer, andra
inget. Så en del vet vi ju inte något om utom vad vi skall göra
egentligen, bara liksom begränsat.

Det gruppen här diskuterar och ger uttryck för är både ett behov av metodutveckling (kompetensutveckling) och kunskapsutveckling. Framförallt framstår behovet av en minsta gemensam grund stort.
Vad gäller socialpolitik och utveckling av verksamheten generellt menar man att:
Helhetsgrepp finns på en helt annan nivå
Från våra chefer kommer det aldrig något om vad som händer
vad gäller forskning o sånt
Det är alldeles för långt avstånd mellan det som händer och
oss

De skaffar sig individuell kunskap genom kurser eller tidskrifter
… nu har jag gått en endagskurs via ett studieförbund.
Tidskrifter har vi ju inga här men vi är ju med i olika fack så vi
får ju facktidningar.

Samtidigt som de efterlyser stöd i kunskapsutveckling så påpekar någon
att det är ett eget ansvar
Det ligger väl i ens eget intresse att veta vad som händer

Vad gäller utvärdering så görs detta då man avslutar det uppdrag man
fått.
Vi gör ju avslutning med ungdom eller handläggning
Vi har också en blankett som vi jobbat fram sista året. En plan
som vi håller oss till
Vi utvärderar vårt jobb i stort sett varje dag
Utvärderingarna sparar vi i en pärm (fniss). Det kan vara till
forskning om tio år.
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Här är man självkritisk och menar, som jag tolkat fnisset, att man egentligen inte gör något av utvärderingarna utom att samla dem i en pärm.
Men precis som i den andra gruppen kommer man, vart efter diskussionen fortsätter, ihåg flera saker man gör som är av utvärderings- och kvalitetssäkringskaraktär.
Vi gör ju månadsstatistik också … .
Man kan ju t.ex. se att det varit många under tjugo år inskrivna
… det är ju kvalitetsarbete. Vi har ju haft en kvalitetssamordnare här som tittat på vår verksamhet.

Gruppen pratar om kompetensutveckling mer utifrån ett individbehov
än ett gemensamt behov i gruppen. Man pratar om ekonomi och rättvisa;
om någon går en lång utbildning blir det ju inte något kvar till andra.
Gruppen har via uppdragsgivaren (kommunen) gått kurs i första hjälpen
men någon egentlig kompetensutveckling i det man gör det finns inte.
Personalgruppen känner till Linköpings universitet och socionomprogrammet men man menar att det främst handlar om att man skall
ställa upp och ta praktikanter snarare än ett ömsesidigt utbyte av tjänster:
på vår nivå finns ju inget samarbete, förutom att vi tar praktikanter, men i det avtalet skall vi ju få föreläsningar och viss utbildning.

Här säger någon att ”det har vi aldrig sett …” men personen som berättade om avtalet tar åter ordet och menar att
Jodå, det visade visst vår chef och hon satte upp föreläsningarna så det finns.

Men, fortsätter hon:
Det måste ju finnas tid och utrymme till allt sånt här … Det får
ju inte gå ut över annat … Vi har inte något nätverk det är frustrerande, inget samverkan. Vi har ingen input alls

De andra i gruppen håller med. Vi fortsatte prata en del om det här med
behov av kompetens- och kunskapsutveckling. På min fråga om man i
gruppen upplever ett behov av kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling, svarar man:
Det är klart att det har man väl, men just här i vårat avtal finns
det andra saker att ta tag i … Här har vi ju haft mycket med
personal, mycket tjafs. Man måste fokusera basen först. Var
finns problemet? Det måste redas ut först.

Här bryter en kollega in igen och menar:
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Fast jag tror … det finns en vits med att ta del av den socialpolitik som skall styra vårt arbete men också forskning och
kunskapsutveckling, vad man jobbar med i andra professioner
runt oss, för på det sättet får man det här helhetsgreppet som
vi menar finns i andra kommuner men inte här. Det är lättare
att påvisa, lättare att kräva saker om man har saker, alltså argumenten … man kan kräva information. Det är ett viktigt
verktyg för att kräva saker … Sitter man bara här med vardagen hela tiden kan det vara svårt att få argumenten …

Avslutningsvis håller gruppen med och man menar att: ”Det behövs
båda delarna”.
De båda personalgrupper som jag intervjuat har mycket som förenar
dem, men också en hel del som är olika men kanske framför allt uppfattas olika. Verksamheternas målgrupp, syfte och innehåll har flera likheter,
men skillnader finns. Den största och mest betydelsefulla skillnaden ligger, menar jag, i att den första personalgruppen arbetar i en liten kommun och uttrycker att de har ett uppdrag som jag tolkar som gemensamt
och ”greppbart” för gruppen. De har även en uttalad arbetsmetod för att
utföra sitt arbete. Den andra gruppen verkar i en stor kommun vilket kan
påverka upplevelsen av att inte ha ett gemensamt, samlat uppdrag.
Gruppen uttrycker också tydligt hur organisationen i sig medför att men
inte tydligt uppfattar ett gemensamt uppdrag.

51

Resultatdiskussion
Avslutningsvis försöker jag nu återvända till studiens syfte som var att
att studera hur socialpolitik, specifikt med frågor om kunskapsutveckling forskning och FoU-verksamhet, uppfattas, beskrivs, diskuteras, verkar och påverkar socialt vardagsarbete
inom kommunal Individ- och familjeomsorg, med särskilt fokus på socialt ungdomsarbete.

Denna diskussion sker under rubrikerna Socialpolitik och socialt vardagsarbete, Institutionsvård kontra öppenvård, Kunskapsutveckling och Slutord.
Socialpolitik och socialt vardagsarbete
Under 1970-talet fullbordades det svenska välfärdsbygget och socialförsäkringssystemet kunde ses som komplett. Socialvårdens verksamhet utökades kraftigt. Ulla Petterson citerar Bergmark och Oscarsson (2000)
och konstaterar att de behandlingshem (inom missbrukarvården) som
utvecklades under 1970-talet var
uppbyggda mer på ideologi än på vetenskap och har beskrivits
som »ett professionellt fält utan professionella«.62

Detta kan ses som en (av flera) möjlig förklaring till socialtjänstens, ofta
uppmärksammade, ansträngda situation idag. Pettersson menar dock att
den ekonomiska utvecklingen är det som främst påverkat det sociala arbetet under 1990 talet. Den ekonomiska utvecklingens betydelse för
IFO-arbetet framgår ju tydligt även i denna studie.
Föreliggande studie ger en bild av att socialpolitikens roll inom IFO.
I den mån man använder begreppet socialpolitik, ges den en mycket
konkret verksamhetsnära och relativt kortsiktig betydelse, samt kopplas i
allt större utsträckning till huruvida man lyckas hantera ökande krav och
minskande resurser. Man gör få, eller inga, kopplingar till statlig socialpolitik och jag uppfattar att man har lite kunskap om Socialstyrelsens
många olika projekt. Pettersson skriver också att

Ulla Pettersson (2001) Socialt arbete, politik och professionalisering: den historiska utvecklingen
i USA och Sverige, s. 270.
62
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Det går inte att förstå det sociala arbetets utveckling i Sverige
utan att sätta det i relation till vad som händer i politiken och
samhällets institutioner i övrigt.63

Därmed har Pettersson identifierat tre faktorer som påverkar det sociala
arbetet, vilka kan sammanfattas som det sociala arbetets ideologi, ekonomiska
resurser och samhällsutveckling. I denna studie är det i första hand, och ofta
helt uteslutande, ekonomiska resurser som tas upp och diskuteras av
mina informanter. Någon explicit koppling till samhällsutvecklingen och
dess betydelse för det sociala arbetet görs inte.
Möjligen finns denna koppling hos mina informanter, men man förefaller vara så fokuserad på att med minskade resurser klara av det dagliga
sociala arbetet att man bortser från kopplingen till det sociala arbetets
ideologiska bakgrund och samhällsutvecklingen. Redan 1998 uppmärksammade Socialstyrelsen socialtjänstens arbete med ungdomar och kommunernas yttersta ansvar för ungdomar som hamnat i svårbemästrade situationer och gör följande kommentar i inledningen av sin rapport.
Dessa risker för nedskärningar inom socialtjänsten framträder
samtidigt som det finns flera tecken på att behoven av dessa
insatser ökar. En allt större andel ungdomar är arbetslösa och
det finns signaler om ett ökat missbruk bland ungdomar. Den
stora flyktingströmmen under senare delen av 1980-talet och
början av 1990-talet har medfört att alltfler ungdomar med
flyktingbakgrund behöver hjälp och stöd i det nya samhället.64

Rapporten visar att de mest frekventa problemområdena är störda relationer inom familjen, vilket som resultat också ger övergivna eller utstötta ungdomar. Ett allt mer ökande problem är missbruk och då i synnerhet alkoholmissbruk. Ofta har ungdomarnas problem ackumulerats kraftigt innan samhället ingriper, deras livsstil och situation är då sådan att de
hamnar i det som benämns som en marginaliserad tillvaro, menar Socialstyrelsen. Detta är ju den samhällsförändring som skett men varken politiker, socialchefer eller verksamma inom öppenvård relaterar den ansträngda situationen till socialtjänstens grundprinciper eller till samhällsläget i övrigt. Detta beror säkerligen på många faktorer; en kan möjligen
vara att man inom socialtjänsten har det yttersta ansvaret och en lång

Ibid., s. 269
Socialstyrelsen (1998) Individ- och familjeomsorgens arbete med ungdomar: en uppföljning av utvecklingen sedan 1993, s. 9.
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tradition av att fokusera mot interventioner65 dvs. att ”lösa problem”
snarare än att reflektera över orsakerna till dessa. Detta är en central fråga. Den kan kopplas vidare till den eventuella lösningen på situationen
(hur man skall hantera minskade resurser) som mina informanter framhåller. Man framhåller och efterfrågar i första hand metodutveckling och
utvärdering, alltså det som finns inom begrepp som erfarenhetsbaserad
kunskap och ett vardagligt kunskapsbehov, som ett verksamhetsbehov
och en lösning på en ofta ansträngd arbetssituation. Man gör inte kopplingen som Pettersson ovan visar på och efterfrågar inte (utan att jag initierar det) vetenskapligt grundad kunskap.
Att kunna sätta in sin egen verksamhet i en (samhällsaktuell) kontext,
kritiskt reflektera och utifrån denna gemensamma (från politiker till yrkesverksamma) reflektion ta fram strategier för verksamhetsutveckling,
uppfattar jag utgör en viktig grund för det sociala arbetets utveckling och
effektiviserande. Till denna gemensamma reflektion bör även kunskap
om olika kunskapers roll och betydelse kopplas. Frånvaron av en sådan
gemensam grund riskerar, enligt min mening, att förhindra en önskad utveckling.
En strategi man i denna studie unisont uttrycker och iscensätter är
olika öppenvårdsalternativ som resursbesparande och möjligen effektivare än (eller lika effektiva som) institutionsvård.
Institutionsvård av ungdomar – vad säger forskningen?

Både forskning och erfarenheter från praktiken har gett en mörk bild av
institutionsbehandling av ungdomar: resultaten är generellt sett dåliga,
även om variationerna är stora mellan olika metoder.66
Kunskapsöversikten Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen?67 beskriver vilka faktorer som krävs för att lyckas. Sammanfattningsvis menar författaren att generellt sett bör endast kriminellt belastade ungdomar med allvarliga beteendeproblem placeras på institution, eftersom de behöver institutionens fasta ramar. Författaren menar bland
annat:

65 Dagmar Lagerberg & Claes Sundelin (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn:
forskningsmetoder och resultat, s. 267.
66 Tore Andreassen (2003) Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen?
67 Ibid.
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att vissa behandlingsmodeller visar generellt bättre resultat än
andra, betyder inte att de ger goda resultat under alla förhållanden och för alla ungdomar.68

Viktiga förutsättningar för att få goda resultat är att:
− välja behandling som fokuserar på rätt förändringsmål, dvs. de riskfaktorer som är avgörande för ungdomens problematik
− metoderna anpassas efter ungdomarnas individuella särdrag och inlärningsstil, metoderna genomförs så som de ska genomföras
− personalen har rätt utbildning och träning samt är eniga om hur ungdomarna ska behandlas och bemötas.
Den mest effektiva behandlingsmodellen för kriminalitet och beteendeproblem fokuserar på riskfaktorer för utveckling och upprätthållande av
sådana problem. Dessa riskfaktorer finns hos ungdomen själv, men också i ungdomens omgivning: vänner, familj, skola och fritid. För att uppnå
varaktig effekt måste behandlingen riktas mot förändring inom alla dessa
områden, menar man vidare i översikten.
Riskfaktorer hos ungdomen själv är framförallt antisociala värderingar, antisocialt beteende och bristande sociala färdigheter. Den mest effektiva behandlingen för detta är kognitiv beteendeterapi.
För att förändra riskfaktorer i ungdomens omgivning är det viktigt
att: etablera kontakter och färdigheter som är nödvändiga för att fungera
i en prosocial ungdomsmiljö; etablera färdigheter som är nödvändiga för
att lyckas i skolan, både vad gäller beteende och ämneskunskaper; familjen dras in i behandlingen och att relationen till föräldrarna förbättras.
Men författaren pekar på risker med en negativ ungdomskultur på institutioner och menar att behandling i små enheter med ett litet antal
ungdomar; öppna institutioner och kontakter med samhället i övrigt; att
ungdomarna får möjlighet till kontroll och inflytande över vardagen på
institutionen utan att ge avkall på säkerhet och trygghet; att personalen är
överens om hur de ska behandla och bemöta ungdomarna, är viktiga åtgärder för att uppnå en positiv ungdomskultur.
Viktiga faktorer för att förhindra sammanbrott i vården är: öppna institutioner med personal som förmår hantera våldsamt beteende; att personalen är överens om hur de ska behandla och bemöta ungdomarna; att
positiv ungdomskultur utvecklas på institutionen.

Ur sammanfattning av Tore Andreassen (2003) Institutionsbehandling av ungdomar: vad
säger forskningen? från Socialstyrelsens hemsida, <www.socialstyrelsen.se>.
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Flera delar i denna sammanfattande bild av hur, och för vem, god institutionsvård kan bedrivas kan också rimligen sägas gälla för god öppenvård.69
Institutionsvård kontra öppenvård
Sammanfattningsvis anger i föreliggande studie såväl socialnämndsordföranden som socialchefer öppenvård som en strategi och ett alternativ till
institutionsvård och familjehemsvård. Öppenvård lyfts fram som en pedagogisk fråga men framför allt som en ekonomisk strategi då placeringar är kostsamma och resurserna inom IFO är allt mer begränsade. Det
finns också ett ifrågasättande av resultaten av institutionsvård. Dock är
det ingen av mina informanter som direkt kopplat detta ifrågasättande till
forskningsresultat. Detta betyder inte att man har fel utan snarare handlar det ju om att man fattar inriktningsbeslut (att ofta satsa på öppenvård
i stället för institutionsvård) grundade på ekonomi snarare än vetenskapligt grundad kunskap. Dock finns det forskning som visar på ett välgrundat ifrågasättande av institutionsvårdens användning och resultat.
Öppenvård med tydligt syfte

De båda personalgrupperna problematiserar begreppet öppenvård och
menar att det kan vara många olika verksamheter. Man menar att man
idag ofta arbetar med flera av de övergripande uppdrag som öppenvården kan ha. Öppenvård kan vara en förebyggande verksamhet, där man
arbetar med ungdomar och deras nätverk just för att förebygga eventuella institutionsplaceringar. Uppdraget är också ibland att ersätta placeringar, att jobba parallellt under en placering eller att ta vid efter en placering.
Öppenvård inom IFO kan således var många olika saker och den dagliga
verksamheten kan se olika ut. Det man gemensamt pekar på är att denna
komplexitet inom den växande arenan öppenvård måste synliggöras.
Öppenvård, oavsett hur den definieras, utgör en allt viktigare del av
IFO-arbetet i Östergötland idag. Öppenvård är många gånger en flexibel
verksamhet med många uppdrag. Personalgrupperna förefaller bestå av
flera olika professioner och ibland ej adekvat eller tillräckligt utbildad
personal.
Jag efterlyser inte en homogen personalgrupp, men anser att en
gemensam grund – vilket förordas inom institutionsvården – är nödvändig även för öppenvårdsverksamhet. En gemensam grund kan t.ex.
69

Ibid.

56

handla om att diskutera och eventuellt enas om synen på en vetenskaplig
grundfråga som: vad är ett socialt problem och hur det skall förstås?70
Föreliggande studie visar att man inom länets samtliga kommuner
har öppenvård som en klar strategi (bl.a. inom IFO), vilken innebär att
öppenvården i allt högre grad skall arbeta med ungdomar som man tidigare bedömde vara i behov av institutionsvård.
Ingen av mina informanter kopplar öppenvårdsstrategin till att ungdomars situation idag skulle vara mindre vård- (eller insats-) krävande,
utan strategin mot öppenvård har uteslutande två grunder: resursbrist
och tveksamhet gentemot huruvida institutionsvård ger goda resultat.
Om man nu menar att öppenvård skall kunna ge goda resultat där institutionsvård misslyckas anser jag att man måste klargöra och utveckla öppenvårdsarbetet både avseende verksamheternas innehåll, mål och syfte.
Man bör då ta till sig och utnyttja den kritik jag redovisat ovan angående
institutionsvård, och möjligen även länsgemensamt utveckla öppenvården inom IFO. Jag menar också att kunskapen generellt om öppenvård
bör stärkas. Socialstyrelsen pekar på hur en bristfällig statistik över de
öppna insatserna för barn och ungdomar gör det svårt att följa upp socialtjänstens insatser över tid. Uppföljning är ju särskilt viktig då statistik
visar att ungefär 28 000 barn och unga hade en eller flera öppenvårdsinsatser 200371, och då denna studie visar att öppenvårdsinsatser ökar i Östergötland.
Det finns visserligen en rapport Utvärdering av öppenvårdsprojekt 1994–
2002, gjord av länsstyrelsen i Östergötland, vilken sammanfattningsvis
visar att beviljade medel för projekt inom öppenvårdsområdet varit en
framgångsrik satsning.72 Men jag menar att öppenvård, såväl i länet som
nationellt, förfaller vara en ”tabula rasa”, som kan innehålla i princip allt
som inte är dygnsvård, och vars verksamhet kan utföras av flera olika yrkeskategorier som, vilket denna studie pekar på, mer eller mindre kan
sakna en egentlig hållbar gemensam grund och en vetenskapligt grundad
kunskap.73

Se t.ex. Anna Meeuwisse & Hans Swärd (red.) (2003) Perspektiv på sociala problem.
Socialstyrelsen, (2004) Barn och unga – insatser år 2003.
72 Länsstyrelsen i Östergötland, (2004) Utvärdering av öppenvårdsprojekt 1994 – 2002.
73 I denna studie berör jag varken frivilligt socialt arbete eller öppenvård i privat regi.
Hur dessa två olika vårdgivares personals kompetens ser ut torde utgöra ytterligare en
central fråga viktig att studera.
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Kunskapsutveckling
När man inom socionomyrkeskåren diskuterar professionen lyfts kunskapsutveckling fram som viktigt. Kunskap, och hur man inhämtar och
tillgodogör sig kunskap, är viktigt för utvecklingen av professionen.
Forskning visar att det idag saknas en enighet vad gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för socialtjänstpersonal.74 Detta påverkar
förhållandet till den enskilde som får svårt att bedöma insatsen. Det har
visat sig svårt att hitta en genomgripande strategi för hur individ- och
familjeomsorgen kan lyckas med att kunskapsbaserat arbete.75
Lagstiftarens krav på att det sociala arbetet ska vara av god kvalitet
och fortlöpande utvecklas och säkras76 ställer nya krav, vilka man idag
inte vet hur de kommer att påverka socionomprofessionen. I den här
studien är det inte bara socionomer vi mött utan socialarbetare med olika
utbildningsbakgrund från två olika personalgrupper som inte har en vetenskapligt kunskapsbaserad gemensam grund att stå på.
Till en början uttrycker (i alla fall inte utan viss ”påtryckning”) varken
politiker, socialchefer eller de två personalgrupperna jag intervjuat avsaknaden av detta som ett problem, utan den kompetens- och kunskapsutveckling man främst efterfrågar är specifika områden som metodutveckling och metoder för att mäta effekter av åtgärder.
Arbetsgrupperna beskriver ett stort behov av kompetensutveckling
men man efterfrågar i första hand ökad metod- och utvärderingskunskap.
Båda arbetsgrupperna består av personer med mycket olika grundkompetens. Den ena gruppen har en tydlig gemensam och förenande arbetsmetod, medan den andra gruppen uttrycker avsaknad av gemensam
grund. Dock är det först efter viss initiering från min sida som en informant börjar fundera över kunskap på ett mer generellt plan:
Fast jag tror … det finns en vits med att ta del av den socialpolitik som skall styra vårt arbete men också forskning och
kunskapsutveckling, vad man jobbar med i andra professioner
runt oss, för på det sättet får man det här helhetsgreppet som
vi menar finns i andra kommuner men inte här. Det är lättare
att påvisa, lättare att kräva saker om man har saker, alltså argumenten … man kan kräva information. Det är ett viktigt
Bergseth, Brita (red.) (2003) Socialt arbete: en nationell genomlysning av ämnet.
Berit Sundgren-Grinups (red.) (2003), KUST – systematisk kunskapsuppbyggnad i ungdomsärenden inom socialtjänsten: beskrivning och resultat från KUST-projektet.
76 Socialtjänstlagen, 3 kap 3 §.
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verktyg för att kräva saker … Sitter man bara här med vardagen hela tiden kan det vara svårt att få argumenten …

Man efterfrågar kompetensutveckling men vad man, enligt min mening,
behöver i lika stor, eller större utsträckning, är s.k. vetenskapligt grundad
kunskap. Det är t.ex. oerhört viktigt, såväl för yrkesverksamma, som för
politiker och chefer, att förstå, eller i alla fall ha kunskap, om ungdomars
vardagssituation om man ska kunna bemöta ungdomar utifrån deras villkor. Men, som tydligt framgår ovan, det är inte det man efterlyser; man
försöker hela tiden lösa en i grunden oklar arbetsuppgift med metodlösningar.
Kompetenskrav

Vad gäller kompetenskrav och riktlinjer för området har man även från
Socialstyrelsens sida arbetat med detta.
Socialstyrelsen menar att all personal inom IFO skall ha lämplig utbildning och erfarenhet. Målet är också att kunskapsöversikter som beskriver kompetenskrav och allmänna råd ska vara färdiga någorlunda
samtidigt som riktlinjer för området.
Fler områden där tydliga kompetenskrav är nödvändiga ska, enligt
Socialstyrelsen, identifieras. Ett sådant område som nämns är öppenvård
inom IFO. Denna studie bekräftar detta. Föreliggande studie tyder på att
”fenomenet” öppenvård inom IFO (och ungdomsvård) växer och är i
stort behov av utveckling och forskning med olika fokus.
I ett underlag från experter, Kompetens i de sociala professionerna (Socialstyrelsen 2004)77, framkommer att det i flera europeiska länder pågår
samtal om det sociala arbetets kvalitet och personalens kompetens. På
likartat sätt som i Sverige genomförs i både Storbritannien och Finland
mer eller mindre omfattande utvecklingsprogram. Trots programmens
delvis olika inriktning och karaktär finns några tydliga likheter. En sådan
är att programmen riktar intresse mot det sociala arbete som utförs inom
såväl offentlig, privat som ideell sektor. En ytterligare gemensam nämnare är konstaterandet att bilden av vilka kompetenser som finns inom de
olika sektorerna är tämligen diffus. Rapporten visar att det i dagsläget
inte existerar någon preciserad bild av utbildningsnivåer och yrkeserfarenhet hos de socialt yrkesverksamma inom någon av sektorerna. Inom
de ideella och privata sektorerna är avsaknaden total. Varken Svenska
Kommunförbundets statistikenhet eller Statistiska centralbyrån kan ta
fram några sådana uppgifter. I fråga om den offentliga sektorns sociala
77

Ulf Hammare (2004) Kompetens i de sociala professionerna.
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professioner är statistiken om inte frånvarande så bristfällig. Vid en samkörning av uppgifter är det möjligt att fastställa en högsta utbildningsnivå
hos landets socialsekreterare, men några mer exakta uppgifter om socialtjänstens olika personalkategorier kan inte lyftas fram, menar författarna.78
Även den svenska forskning som bedrivits kring kartläggning av
kompetens visar på kunskapsluckor.
Med beaktande av de skilda formella kompetenskrav som finns för
personal inom den offentliga socialtjänsten och personal inom behandlingshem – som ofta utgör socialt inriktade verksamheter inom privat
och ideell sektor – visar studien bland annat att 94 procent av de som
svarade på enkäten inom offentlig sektor har en grundexamen från högskola, 62 procent inom privat sektor har motsvarande högskolekompetens och 43 procent inom ideell sektor. Vad gäller olika examina visar
undersökningen att knappt 50 procent inom offentlig sektor, 19 procent
inom den privata sektorn och 12 procent av de svarande i ideell sektor
har en socionomexamen.79
Arbetsmetoder
och professionalisering av öppenvård inom IFO-området

Vad utgör då öppenvård för kompetensarena? Jag menar att man bedriver arbete inom en rad områden. Områden som behöver klargöras vad
gäller kompetens, metoder och mål.
Socialsekreterarna (de utbildade socionomerna) inom de öppenvårdsenheter jag studerat arbetar med socialt arbete. Denna personalkategori
är förhållandevis trygg i sin yrkesroll då den är väl definierad och avgränsad. Personal inom öppenvården tycks även arbeta som, vad man skulle
kunna benämna, administratörer eller ”socialadministratörer” då de även
har uppföljande samtal med ungdomar. Thomas Öhlund (1997) talar om
”socialadministrativt ungdomsarbete”.80 Med detta syftar han på en praktik där personalen organisatoriskt finns under socialförvaltningen och
vars arbete innefattar såväl ”socialt stödjande sysslor” som administrativa
och myndighetsutövande uppgifter. Jag kan inom de öppenvårdsenheter
jag studerat se en liknande praktik. Under intervjuerna framkom att man
inom öppenvård ofta arbetar med (eller strävar efter och önskar arbeta
Ulf Hammare (2004) Kompetens i de sociala professionerna, s. 10.
Ibid. s. 10.
80 Öhlund, Thomas (1997) Normaliseringspraktiker i det moderna samhället: en diskursanalys av
åtta sociala ungdomsprojekt.
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med) ”helheten”. Detta överensstämmer väl med vad Frykman kallar
”den person-orienterade pedagogiken”.
Den person-orienterade pedagogiken lämpar sig bäst för handledning eller individualiserad undervisning, för informella och
terapeutiska relationer. Den ställer nämligen krav på att eleven
bemöts som en hel människa med all möjlig hänsyn tagen till
individuella egenskaper, läsbegåvning och kulturell och social
bakgrund. (…) Konsensus mellan läraren och eleven är då själva villkoret för att mönstret skall fungera.81

I denna form av pedagogik är relation det centrala begreppet. Genom
den man är, en ”viktig vuxen”, har man möjlighet att påverka den man
arbetar med.
Öppenvårdsarbete tycks även kunna liknas vid socialpedagogiskt arbete.
Socialpedagogik (…) syftar till att lära elever/klienter att
handskas med sina sociala resurser och sin livssituation. Det
socialpedagogiska arbetet går ut på att hjälpa elever/klienter att
tillägna sig sådana kunskaper och färdigheter, värderingar och
normer att de kan etablera, bibehålla, utveckla eller avveckla
sociala resurser, inklusive relationer till andra.82

Christer Stensmo uttrycker det så här:
Att vara pedagog är att vägleda lärande. Att vara socialpedagog
är att vägleda inlärning, emotionell/affektiv inlärning och personlig/social inlärning.83

Betoningen ligger inom socialpedagogiken alltså på den personliga relationen till och empatin för den människa man undervisar. Detta sätt att
arbeta med och möta ungdomar framstår tydligt i de öppenvårdsprojekt
jag mött.
När man bedriver socialpedagogiskt arbete finns det ofta en problemformulering. Vanliga problemdefinitioner inom socialt arbete är
missbruk, kriminalitet och andra ”sociala handikapp”, som fokuserar på
problem kopplade till livsstil och sociala livsvillkor.84 En viktig fråga blir
då vad man egentligen ser som ungdomarnas problem inom öppenvård,
och vems ansvar det är att åtgärda problemet och hur detta skall ske?
Jonas Frykman (1998) Ljusnande framtid, s. 34.
Christer Stensmo (1991) Socialpedagogik, s. 18–19.
83 Ibid., s. 18.
84 Ibid., s. 28
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I en studie om socialsekreterares yrkeskunskap påvisas vikten av att
ha en klart definierad yrkesidentitet. Man måste veta:
− Vari består mina arbetsuppgifter?
− Vilka medel har jag till mitt förfogande för att utföra mina arbetsuppgifter?85
Frågan är dock om personal inom öppenvård har förutsättningar (avseende kompetenser, grundsyn, tydligt uppdrag) att arbeta inom ett yrke
som definieras någonstans i gränslandet mellan administrativt, socialt,
pedagogiskt och socialpedagogiskt arbete?
Då man så tydligt framhåller öppenvård som strategi inom IFO i Östergötland måste man fråga sig hur ”öppenvårdsarbetarnas” yrkesroll och
yrkesidentitet utvecklas i förhållande till detta?86 Jag menar att man parallellt med verksamhetsutveckling bör arbeta med personalens yrkesroller
och yrkesidentitet. Till en god kompetens hos personalen bör självklart
genomtänkta arbetsmetoder, tydliga mål och kvalitetssäkring kopplas.
Socialt arbete med ungdomar bör ha en ”nyfiken” syn på ungdomar.
Sernhede (1995) diskuterar socialpedagogiska metoder som utgår från
detta slags nyfikenhet. Detta tillsammans med en vilja hos socialarbetarna att tillsammans med ungdomarna skapa insikt om det moderna samhället, dess krav på ungdomar och dess möjligheter för ungdomar. Sernhede menar att
det socialpedagogiska ungdomsarbetet kräver därför en principiellt öppen yrkesroll med stort utrymme för flexibilitet och
improvisation.87

Om en socialarbetare (”öppenvårdarbetare”) skall kunna skapa en sådan
öppen yrkesroll krävas att personen är säker i den yrkesroll som han/hon
har. En grundläggande god yrkeskompetens att falla tillbaka på är avgörande för att man skall våga och klara av att arbeta som Sernhede förordar, och en förutsättning för att öppenvård skall kunna utvecklas till en
ersättning för (eller komplement till) institutionsplaceringar.
Kerstin Johansson (1994) Socialsekreterares tysta kunskap – borde höras, s. 34 ff.
Med yrkesroll avses roll som en person använder sig av för att hantera den arbetssituation hon för tillfället befinner sig i. Med yrkesidentitet avses den allmänna uppfattning
som en människa har av vem hon är i sin yrkesutövning. Yrkesidentiteten är sammansmältningen av de olika yrkesroller en person haft under sitt arbetsliv. Formandet av en
yrkesidentitet är nära förbundet med de erfarenheter en person skaffar sig även utanför
sin yrkesutövning. Två personer, som arbetat inom identiska verksamheter, måste därmed inte skapa identiska yrkesidentiteter.
87 Ove Sernhede (1995) Modernitet, adolescens & kulturella uttryck, s. 129.
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Genus i socialt arbete

Denna studie har inte ett uttalat genusperspektiv88 men jag vill ändå
mycket kort koppla denna studie till genusbegreppet. I den statistik och
de rapporter etc. jag använt till denna studie återfinns mycket sällan ett
genusperspektiv.89 Jag har i denna rapport diskuterat behovet av att utveckla öppenvård inom IFO. I ett sådant arbete bör genus (såväl som
klass och etnicitet) uppmärksammas. I vårt samhälle råder ett genussystem och en genusordning mellan könen och det råder ingen tvekan om
att denna ordning är till det manliga könets fördel.90
Vi socialiseras in i det rådande genussystemet91; genus är en viktig del
av identiteten och genusaspekten är därmed en viktig aspekt i ungdomarnas vuxenblivande.92 Dessutom har genusordningen betydelse för
kunskapsutveckling och professionalisering inom IFO (och inom socialt
arbete generellt) och är en fråga om makt. Inte minst är det ju en viktig
och konkret fråga kopplad till metoder inom socialt arbete och hur dessa
bör utvecklas med ett tydligt genusperspektiv. Som jag visat på i texten
domineras socialtjänsten idag av kvinnliga anställda och inom öppenvård
torde det vara angeläget att ha en tydlig genusmedvetenhet.
Slutord
Syftet med föreliggande studie har varit att belysa relationen mellan
kommunal socialpolitik och socialt vardagsarbete inom kommunal individ- och familjeomsorg. Inom området socialpolitikens forsknings- och
utvecklingspolitik har jag strävat efter att särskilt uppmärksamma kunskapsutveckling, med näraliggande begrepp samt forskning och FoUverksamhet.
Mer precist har jag sökt belysa hur socialpolitik, specifikt frågor om
kunskapsutveckling forskning och FoU-verksamhet, uppfattas, beskrivs,
diskuteras, verkar och påverkar socialt vardagsarbete inom kommunal

Med genus avses här sociala och kulturella könsaspekter. Vad som uppfattas som
manligt och kvinnligt kan alltså inte enbart förstås utifrån biologiska olikheter utan även
utifrån ett samhälles sociala och kulturella kontext.
89 Detta gäller även klass- och etnicitetsperspektiv.
90 Yvonne Hirdman (2001) Genus: Om det stabilas föränderliga former.
Inger Berggren, (2001), Identitet, kön och klass: hur arbetarflickor formar sin identitet, s. 21.
91 Yvonne Hirdman (1990) ”Genussystemet”, i Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens huvudrapport, s. 14 ff .
92 Kerstin Johansson (2003) Bli vuxen i arbetarstad..
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individ- och familjeomsorg med särskilt fokus på socialt ungdomsarbete
via exemplet öppenvård.
I dessa slutord skall jag nu kort återkoppla till studiens syfte och resultat. Avslutningsvis kommer jag, med hjälp av Bengt Börjeson, att visa
på hur viktig kunskapsutveckling inom socialt arbete är, såväl den s.k. vetenskapligt grundade kunskapen som den erfarenhetsbaserade kunskapen.
Kunskapsutveckling är en viktig utmaning. Via begreppen vetenskapligt grundad kunskap93 (jämför s.k. evidensbaserad kunskap94) och erfarenhetsbaserad kunskap samt ett vardagligt kunskapsbehov har jag visat
på att man såväl bland politiker och socialchefer som yrkesverksamma i
Östergötland oftast talar om erfarenhetsbaserad kunskap och ger uttryck
för ett s.k. vardagligt kunskapsbehov (exempelvis metodutveckling). Den
mer vetenskapligt grundade kunskapen tycks ”produceras” av forskare
och doktorander och stanna inom den akademiska miljön. Dessa två
”kunskapssorter”, menar jag, varken kan eller skall ses som skilda kunskapsformer, vilket de ofta gör idag.
Kunskap är lika med handling medan effektivitet uppstår när
man kopplar ihop vetenskap och praktik.95

Orsakerna till den misstro som finns idag mellan vetenskapligt grundad
kunskap och mer erfarenhetsbaserad kunskap, mellan praktiker och forskare, har studerats och analyserats. En mångfald av projekt och satsningar har gjorts och görs. Föreliggande studie behandlar en lokal kontext
(Östergötlands län) och det är, menar jag, i den lokala kontexten arbetet
med att skapa möten mellan vetenskapligt grundad kunskap och den mer
erfarenhetsbaserade kunskapen, mellan praktiker och forskare, måste ske.
Studiens resultat visar att det som måste till är just mötet; när man hittar
former för dessa möten så sker också kunskapsutveckling. Det handlar
därmed om kunskapsutvecklingens organisering och om möjligheten till
reflektion.

Jan-Håkan Hansson (2003) ”Kunskapsutveckling inom socialtjänsten: om några utmaningar”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi,
s. 11.
94 Karin Tengvald (2003) ”Evidensbaserad praktik om strävan att öka kunskaperna om
verkningsfulla insatser”, i Varg, Nils (red.) Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten: en antologi, s. 25 ff.
95 Sylvia Petersson (1988) ”Kvinnor vid universitet”, i Liedman, Sven-Eric & Olausson,
Lennart (red.) Ideologi och institution: om forskning och högre utbildning 1880–2000.
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De kunskapsmöten som mina informanter beskriver som väl fungerande är de som sker i de nätverk som arrangeras via Östsam och CKS
och erbjuds bl.a. länets socialnämndsordföranden. De som beskriver
”avsaknad” av möten är de yrkesverksamma jag mött via de två gruppintervjuer jag genomfört. Östsam och CKS har i de befintliga nätverken
tagit på sig en initierande och samordnande roll. Ett sådant initiativ skulle också behövas för olika yrkesgrupper inom socialt arbete och varför
inte, ”ett nätverk på tvären” med politiker, chefer och ”fotfolk”.
Jag tror att det är viktigt för det sociala arbetets utveckling att just
kunskapsutveckling och kritisk reflektion sker kontinuerligt inom ramen
för den dagliga verksamheten, men att man kan vinna mycket på att den
också sker i nära samverkan med forskarvärlden.
Hur kunskapsutveckling kan organiseras

Kunskapsutveckling kan organiseras på många olika sätt. Naturligtvis är
universiteten viktiga. Ibland framhålls att forskare är lite motvilliga till att
möta praktiker denna delvis riktiga situation bör dock förstås i sitt sammanhang.
På 1970-talet ålades högskolorna att informera om forskningens resultat och i högskolelagen 1997 ges den tredje uppgiften – samverkan
med det omgivande samhället – betydligt större tyngd.96 Rapporten Framgångsrik forskningskommunikation – en dialog mellan forskare, finansiärer och informatörer visar att forskarna i grunden är positiva till forskningskommunikation, men det låga meriteringsvärdet för forskningskommunikation
pekas ut som ett hinder. 97 Detta är ett skäl, naturligtvis finns även den
enskilde forskaren intresse som ett ytterligare skäl.
Ett vanligt sätt är att man inrättar FoU-miljöer. I Östergötland finns
inte någon länsgemensam uttalad FoU-enhet. Denna studie visar dock en
rad exempel på FoU-liknande miljöer i länet.
FoU-miljöers betydelse
Socialstyrelsen har tagit initiativ till satsningar för att inrätta FoU-miljöer.
Den mer formaliserade (som en rumsligt avgränsad enhet med anställd
personal) uttalade FoU-miljön är ett sätt att organisera arbetsformerna
för kunskaps- och verksamhetsutveckling med forskarstöd. I Östergötland finns exempel på en sådan miljö. Östsam och CKS definierar sig
96 Thomas Tydén (1994) Morgondagens forskningsinformation: ett brobygge av forskare och praktiker.
97 Erica Almberg & Jan Nyberg (2004) Framgångsrik forskningskommunikation: en dialog mellan forskare, finansiärer och informatörer.
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däremot inte som uttalade FoU-miljöer även om de till en del arbetar
FoU-inriktat.
Som viktiga kunskapskällor för att hålla sig à jour inom IFO-området
anger socialnämndsordföranden och socialchefer i denna studie samverkan och diskussion snarare än att ta del av forskning. Flera anger Qvalitet
Öst och projektet kring kvalitetsarbete som startade år 2001 via ett samarbete mellan kommunerna i Östergötland, CKS vid Linköpings universitet och Östsam. Projektets syfte var att etablera en kvalitets- och utvecklingskultur inom kommunerna i Östergötland. Projektet omfattade
både politiker och tjänstemän och drivs framförallt i nätverksform. Etablerandet av en kvalitets- och utvecklingskultur förefaller upplevas positivt bland de som deltagit i nätverket, men en sådan kultur upplevs inte
av de yrkesverksamma i denna studie (om det är projektets syfte att kulturen skall föras till alla nivåer i verksamheterna).
Flera socialchefer tar också upp uppdragsutbildningen ”Ledarskap
och förändringsarbete”, 40 poäng, som positivt. Poänggivande kurser efterfrågas dock även av de yrkesverksamma i denna studie.
Generellt anser man att avståndet är långt mellan Socialstyrelsens
satsning Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och ”vardag”
i IFO-arbete. Man menar att s.k. praktiker eller verksamhetsföreträdare
måste göras mer delaktiga i den forskning som pågår.
Personalgrupperna inom öppenvårdsenheterna anger varken länets
FoU-enhet, Östsam eller CKS som kunskapskällor. Man efterlyser dock
närmare kontakt med främst CKS. Oavsett hur man i länet väljer att
fortsatt organisera kunskaps- och verksamhetsutvecklingen så finns behovet att den skall ske ”närmare verksamheterna” och att även ”fotfolk”
skall få tillgång till den. En sådan verksamhet behöver nödvändigtvis inte
vara formaliserad som en fysisk miljö utan kan möjligen formaliseras
t.ex. genom att ett nätverk av forskare kopplas till ett ”FoU-liknande”
nätverk som praktiker kan vända sig till. FoU-enhetens tanke att vara
”mellan” forskning och praktik bör dock beaktas och fortsatt diskuteras.98
Utan kunskapsutveckling – tystnad

Denna studie visar att såväl politiker och socialchef som yrkesverksam
upplever behov av kunskapsutveckling och hur viktig kunskap är för socialt arbete. Kunskapsutveckling är dock ingalunda en enkel fråga. Jag
har i denna studie belyst relationen mellan kommunal socialpolitik och
98

Se vidare Denvall (2001) och Ekermo (2002).
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socialt vardagsarbete inom kommunal individ- och familjeomsorg.
Aspekterna är många men det allra viktigast är att möten på olika sätt
och på olika nivåer samt mellan olika nivåer och funktioner inom det social arbete utvecklas.
”Debattören” Bengt Börjeson, professor emeritus i ämnet socialt arbete, skriver i en artikel på Sociala Nätets hemsida99 om förhållandet mellan forskning och praktik i socialt arbete och (med ett citat från ingressen
till artikeln) ”om den måttliga entusiasm som Socialstyrelsens projekt om
ett evidensbaserat socialt arbete bemöts av från såväl forskar som praktikerhåll. Ett evidensbaserat socialt arbete ger socialsekreterare det språk
och den säkerhet de behöver i sitt klientarbete; trots detta finns alltså tvivel. Kanske beror tvivlen på att socialarbetare ser projektet som en misstroendeförklaring mot det arbete som görs och den kunskap som redan
finns, skriver Börjeson.” Artikeln är läsvärd och avslutningsvis vill jag citera Bengt Börjeson då han skriver om kunskap som komplicerar tillvaron:
Kunskap förenklar inte tillvaron men komplicerar den. Kunskap – om vi skall tillägna oss den och införliva den inom oss –
innebär omprövning och självprövning. Smärtsamma processer! Frågan är alltså i viss mening inte hur mycket kunskap socialtjänsten behöver utan hur mycket kunskap man tål och
förmår ta emot. Och vad betyder ”man” i den föregående meningen? Inom socialtjänsten finns det inget generellt ”man”
utan olika grupperingar och nivåer för vilka kunskapsinflödet
kan ha mycket olika innebörder. Den kunskap som ger stöd åt
socialarbetarna refuserar arbetsledningen, det vetande som ger
socialarbetarnas ett språk är antagonistiskt till den politiska
ledningens diskurs. Kunskap kan aktualisera eller blottlägga
konflikter som tidigare kunnat kontrolleras genom tillämpningen av det mest effektiva instrumentet av alla som makten förfogar över – tystnaden. Ur min synpunkt är detta det viktigaste
argumentet av alla för att vi skall se positivt på projektet evidensbaserat socialt arbete! 100

Om vi – forskare, politiker, chefer och yrkesverksamma – hjälps åt att
mötas så kan det inte ”förbli tyst” och dessa möten kommer då att utveckla och kvalitetssäkra bl.a. öppenvården i länet och därmed komma
brukaren till godo.
99 Bengt Börjeson, debattinlägg 2001-08-15 <www.socialanatet.com>
<www.socialanatet.com/sn/debatt/debattoren.pml?lid=1763>
100 Ibid.
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Bilaga 1.

Enkätfrågor till socialnämndens ordförande eller motsvarande
Denna enkät vänder sig till Dig som är ordförande i socialnämnden/eller motsvarande
Ur projektbeskrivningen:
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har sökt och beviljats medel av
Svenska kommunförbundets FoU-råd och Vinnova för en studie med namnet:
Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik.
Som en del i nämnda studie ingår uppdraget:

Kartläggning av pågående utveckling vad gäller området Socialtjänsten.

Denna delstudie, som kan beskrivas som en pilotstudie, är inriktad mot området forsknings- och utvecklingspolitik (socialpolitik) och avgränsad till kommunal Individ och familjeomsorg. Syftet är bl.a. att belysa relationen mellan kommunal socialpolitik (forsknings- och utvecklingspolitik), kunskapsutveckling
och socialt vardagsarbete inom kommunal Individ och familjeomsorg.
Denna enkät vänder sig till Dig som är ordförande i socialnämnden/eller motsvarande. Enkäten handlar om Din syn på kunskap inom Individ och familjeomsorg (IFO), hur Du och dina medarbetare skaffar er ny kunskap, varifrån ni
får nya idéer och inspiration att utveckla ert arbete, vilka möjligheter ni har att
omsätta dessa i strategier för förnyelse etc.
Enkäten omfattar femton frågor med ett antal delfrågor. Några frågor har
svarsalternativ andra är sk. öppna frågor där du själv får formulera ditt svar.
Du fyller i enkäten genom att först spara den som en wordfil. Fyll i enkäten.
Använd tabfunktionen för att förflytta dig, tex. till rutorna där du fyller i svarsalternativen, i enkäten.
Återsänd enkäten så snart som möjligt till kerjo@ituf.liu.se (glöm inte bifoga filen)

040104
Kerstin Johansson
FD, Linköpings universitet/CKS
kerjo@ituf.liu.se
011-363143
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1. Finns det inom din nämnd/organisation en uttalad, eventuellt skriftlig,
strategi för kunskapsutveckling och/eller förnyelsearbete?
Om ja: vad går den ut på?, alternativt skicka mig gärna dokumentet.
Svar:
2. På vilka grunder fattas beslut i nämnden?
(rangordna 1-6, där 1 är den viktigaste grunden)
besluten fattas utifrån tjänstemännens rekommendation i utredningar
beslut fattas utifrån politiska ställningstagande
beslut fattas utifrån ekonomiska förutsättningar
beslutfattas utifrån tillgängliga resurser (t.ex. lediga institutionsplatser)
beslut fattas utifrån ungdomars behov
besluten fattas utifrån en sammantagen (utifrån ovan nämnda skäl) bedömning
Kommentar:
3. Hur ser ni på åtgärder i ungdomsärenden och vilka strategier finns?
(tex. öppenvård kontra institutionsvård) varför väljs en viss åtgärd?
Svar:
4. Vilka ställningstaganden av forskningspolitisk karaktär gör socialnämnden?
Svar:
5. Hur skulle du vilja beskriva att socialpolitikens roll inom IFO förändrats de senaste åren?
Svar:
6. Vilka utmaningar ser du under de närmaste åren inom ditt fält?
Svar:
7. Hur ser du på förnyelse/kunskapsbehovet i förhållande till dessa utmaningar?
Svar:
8. Kan du specificera inom vilka områden förnyelse/kunskapsbehovet är
som störst? (handlar det tex. om metodutveckling, organisationsutveckling, trender i samhället, ungdomars villkor.
Svar:
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9. I vilken grad håller Du dig
à jour med pågående forskning och nya idéer inom
IFO-området?
Samverkan/
(kryssa i ett alternativ för var- Forskning Nya
diskussioner
je för Dig aktuell kolumn)
idéer
mycket hög grad
ganska hög grad
varken eller
ganska låg grad
ganska låg grad
mycket låg grad
Kommentar:
10. Har du under senaste året haft kontakt med någon forskare?
Nej
Ja (om ja)
Vem
I vilken fråga
Socialt arbete
Från FoU-enhet
Annat ämne
Annat
11. I vilken grad känner du till projekt: Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten som Socialstyrelsen driver på uppdrag av regeringen.
mycket hög grad
ganska hög grad
varken eller
ganska låg grad
ganska låg grad
mycket låg grad
Kan du kort beskriva hur du kommit i kontakt med projektet
Svar:
12. Rangordna fem av nedan angivna tio påståenden (från 1-5, där 1 är
mest angeläget och 5 är minst angeläget) i vilken mån du instämmer i följande påstående med bäring på relationen mellan praktik och forskning
inom IFO-verksamhet.

74

Praktiker måste göras mer delaktiga i den forskning som pågår
Mottagandet och den interna vidareförmedlingen av forskningsresultat måste förbättras inom IFO
Det bör ingå i arbetstiden att följa med i forskningen inom IFOområdet
Det behövs andra former för information om forskningsresultat
Vilka?
Svar:
Praktikernas arbetsbelastning måste minskas för att de skall kunna
följa med bättre i forskning
Det behövs mer pengar till forskning i och om IFO-området
Forskarna måste ställa andra typer av forskningsfrågor som är
bättre kopplade till praktiken
Socialstyrelsen förser fältet med nya idéer och ny kunskap och
dessa verksamheters kunskap förstärks
FoU-enheter förser fältet med nya idéer och ny kunskap och dessa verksamheters kunskap förstärks
Forskare vid universitet/högskola förser fältet med nya idéer och
ny kunskap och dessa verksamheters kunskap förstärks
13. Har du någon gång de senaste två åren deltagit i någon av nedanstående verksamhet?
Temadag eller seminarium
Vem hade arrangerat detta?
Svar :
Kort utbildning (korta än en termin)
Vem hade anordnat denna?
Svar:
Längre utbildning (en termin eller längre)?
Vem hade arrangerat denna?
Svar:
Nätverk?
Hur var detta uppbyggt?
Svar:
Konferens med vetenskapliga inslag?
Vem hade arrangerat denna?
Svar:
14. Har du under senaste månaderna läst någon?:
Vetenskaplig tidskrift:
vilken:
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Doktorsavhandling:
vilken:
Rapport eller liknande:
vilken:
Annan relevant litteratur (tex. facktidskrift)
vilken:
15. Har du några allmänna reflektioner om kunskap och förnyelse inom
IFO?
Svar:
Är du positiv till att jag eventuellt ringer upp Dig för en telefonintervju
Ja
Nej

Tack för din medverkan
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Bilaga 2. Enkätfrågor till socialchefer eller motsvarande
Denna enkät vänder sig till Dig som är Socialchef eller motsvarande
Ur projektbeskrivningen:
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har sökt och beviljats medel av
Svenska kommunförbundets FoU-råd och Vinnova för en studie med namnet:
Östergötlands kommuner formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik.
Som en del i nämnda studie ingår uppdraget:

Kartlägganing av pågående utveckling vad gäller området Socialtjänsten.
Denna delstudie, som kan beskrivas som en pilotstudie, är inriktad mot området forsknings- och utvecklingspolitik (socialpolitik) och avgränsad till kommunal Individ och familjeomsorg. Syftet är bl.a. att belysa relationen mellan kommunal socialpolitik (forsknings- och utvecklingspolitik), kunskapsutveckling
och socialt vardagsarbete inom kommunal Individ och familjeomsorg.
Denna enkät vänder sig till Dig som är Socialchef eller motsvarande. Enkäten
handlar om Din syn på kunskap inom Individ och familjeomsorg (IFO), hur
Du och dina medarbetare skaffar er ny kunskap, varifrån ni får nya idéer och
inspiration att utveckla ert arbete, vilka möjligheter ni har att omsätta dessa i
strategier för förnyelse etc.
Enkäten omfattar sexton frågor med ett antal delfrågor. Några frågor har svarsalternativ andra är sk. öppna frågor där du själv får formulera ditt svar.
Du fyller i enkäten genom att först spara den som en fil. Fyll i enkäten. Använd
tabfunktionen för att förflytta dig, tex. till rutorna där du fyller i svarsalternativen, i enkäten.
Återsänd enkäten så snart som möjligt till kerjo@ituf.liu.se (glöm inte bifoga filen) dock senast 15 april.
Kerstin Johansson
FD, Linköpings universitet/CKS
kerjo@ituf.liu.se
011-363143
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1. Vilka olika yrkesprofessioner finns inom IFO-verksamheten riktad mot
ungdomar i din kommun? (ange/beskriv yrke, uppskatta ungefärlig procentuell
fördelning samt ange könsfördelning
Svar:
2. Finns det inom din nämnd/organisation en uttalad, eventuellt skriftlig, strategi för kunskapsutveckling och/eller förnyelsearbete?
Om ja: vad går den ut på?, alternativt skicka mig gärna dokumentet.
Svar:
3. På vilka grunder fattas beslut i nämnden?
(rangordna 1-6, där 1 är den viktigaste grunden)
besluten fattas utifrån tjänstemännens rekommendation i utredningar
beslut fattas utifrån politiska ställningstagande
beslut fattas utifrån ekonomiska förutsättningar
beslutfattas utifrån tillgängliga resurser (t.ex. lediga institutionsplatser)
beslut fattas utifrån ungdomars behov
besluten fattas utifrån en sammantagen (utifrån ovan nämnda skäl) bedömning
Kommentar:
4. Hur ser ni på åtgärder i ungdomsärenden och vilka strategier finns? (tex. öppenvård kontra institutionsvård) varför väljs en viss åtgärd?
Svar:
5. Vilka ställningstaganden av forskningspolitisk karaktär gör socialnämnden?
Svar:
6. Hur skulle du vilja beskriva att socialpolitikens roll inom IFO förändrats de
senaste åren?
Svar:
7. Vilka utmaningar ser du under de närmaste åren inom ditt fält?
Svar:
8. Hur ser du på förnyelse/kunskapsbehovet i förhållande till dessa utmaningar?
Svar:
9. Kan du specificera inom vilka områden förnyelse/kunskapsbehovet är
som störst? (handlar det tex. om metodutveckling, organisationsutveckling,
trender i samhället, ungdomars villkor.
Svar:
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10. I vilken grad håller Du dig à
jour med pågående forskning
och nya idéer inom IFOområdet?
Samverkan/
(kryssa i ett alternativ för varje
Forskning
Nya idéer diskussioner
för Dig aktuell kolumn)
mycket hög grad
ganska hög grad
varken eller
ganska låg grad
ganska låg grad
mycket låg grad
Kommentar:
11. Har du under senaste året haft kontakt med någon forskare?
Nej
Ja (om ja)
Vem
I vilken fråga
Socialt arbete
Från FoU-enhet
Annat ämne
Annat
12. I vilken grad känner du till projekt:
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
som Socialstyrelsen driver på uppdrag av regeringen.
mycket hög grad
ganska hög grad
varken eller
ganska låg grad
ganska låg grad
mycket låg grad
Kan du kort beskriva hur du kommit i kontakt med projektet
Svar:
13. Rangordna fem av nedan angivna tio påståenden (från 1-5, där 1 är
mest angeläget och 5 är minst angeläget) i vilken mån du instämmer i följande påstående med bäring på relationen mellan praktik och forskning
inom IFO-verksamhet.
Praktiker måste göras mer delaktiga i den forskning som pågår
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Mottagandet och den interna vidareförmedlingen av forskningsresultat måste förbättras inom IFO
Det bör ingå i arbetstiden att följa med i forskningen inom IFOområdet
Det behövs andra former för information om forskningsresultat
Vilka?
Svar:
Praktikernas arbetsbelastning måste minskas för att de skall kunna
följa med bättre i forskning
Det behövs mer pengar till forskning i och om IFO-området
Forskarna måste ställa andra typer av forskningsfrågor som är
bättre kopplade till praktiken
Socialstyrelsen förser fältet med nya idéer och ny kunskap och
dessa verksamheters kunskap förstärks
FoU-enheter förser fältet med nya idéer och ny kunskap och dessa verksamheters kunskap förstärks
Forskare vid universitet/högskola förser fältet med nya idéer och
ny kunskap och dessa verksamheters kunskap förstärks
14. Har du någon gång de senaste två åren deltagit i någon av nedanstående verksamhet?
Temadag eller seminarium
Vem hade arrangerat detta?
Svar :
Kort utbildning (korta än en termin)
Vem hade anordnat denna?
Svar:
Längre utbildning (en termin eller längre)?
Vem hade arrangerat denna?
Svar:
Nätverk?
Hur var detta uppbyggt?
Svar:
Konferens med vetenskapliga inslag?
Vem hade arrangerat denna?
Svar:
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15. Har du under senaste månaderna läst någon?:
Vetenskaplig tidskrift:
vilken:
Doktorsavhandling:
vilken:
Rapport eller liknande:
vilken:
Annan relevant litteratur (tex. facktidskrift)
vilken:
16. Har du några allmänna reflektioner om kunskap och förnyelse inom IFO?
Svar:
Är du positiv till att jag eventuellt ringer upp Dig för en telefonintervju
Ja
Nej

Tack för din medverkan
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Bilaga 3. Intervjuguide
Följande frågor kan sägas utgöra studiens övergripande frågeställningar:
−Vilka ställningstaganden av forskningspolitisk karaktär gör socialnämnden ?
−Vad är den politiska organisationen på lokal nivå beredd att svara för?
−Hur utvecklas samspelet mellan de olika aktörerna (kommuner, region, universitet, CKS)?
−Vilken typ av fördjupade kunskaper efterfrågas?
−Hur agerar de olika aktörerna?
−Vilka vägar söker sig ”diskussionen” innan beslut fattas?
−Hur omsätts och utvecklas de övergripande idéerna?
−Vilka avgöranden anser kommunerna bör tillfalla regionförbundet vad gäller
verksamheter som kommunerna har ett utvecklingsansvar för?”
Följande något mer konkreta frågor har utgjort frågeguiden:
−Hur lär man nytt inom IFO
−Hur utvecklas kunskaper
−Hur sprids kunskaper i organisationen (lodrätt, horisontellt)
−Hur ser man på Socialstyrelsens roll
−Hur beskrivs relationen enskild IFO – forskning- socialpolitik –
vardagsarbete
−Syftet med projektet i sin helhet har angetts till ”både att studera och stödja hur
kommunerna formar en lokalt förankrad forsknings- och utvecklingspolitik och omsätter
den i handling”.
−I ansökan anges vidare att detta ”innebär att följa, dokumentera och analysera frågeställningar av följande art:
−Vilken betydelse tillmäts forskning i ett lokalt och regionalt perspektiv?
−Vilka ställningstaganden av forskningspolitisk karaktär gör aktörerna?
−Vad är den politiska organisationen på lokal nivå beredd att svara för?
−Hur utvecklas samspelet mellan de olika aktörerna (kommuner, region, universitet, CKS)?
−Vilken typ av fördjupade kunskaper efterfrågas?
−Hur agerar de olika aktörerna?
−Vilka vägar söker sig ”diskussionen” innan beslut fattas?
−Hur omsätts och utvecklas de övergripande idéerna?
− Vilka avgöranden anser kommunerna bör tillfalla regionförbundet vad gäller verksamheter som kommunerna har ett utvecklingsansvar för?”
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