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Förord

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har fått i uppdrag av regeringen 
att inrätta och bedriva ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. 
Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära 
forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för 
yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Forskningsprogrammets kärna är den här 
strategiska forskningsagendan. Forskningsagendan är ett levande dokument som 
kommer revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider. 

Forskningsagendan har tagits fram av Forte i samarbete med en programkommitté 
och en referensgrupp. Programkommittén bistår Forte med utformning, genomförande 
och uppdatering av den strategiska forskningsagendan. Referensgruppen med utvalda 
aktörer har utgjort ett stöd till Forte och programkommittén. 

Synpunkter och underlag har även inhämtats vid ett flertal hearings med relevanta 
aktörer och genom analysuppdrag. Vid Forte har forskningssekreterarna Stella 
Jacobson, Staffan Arvidsson och Teresia Weinberg samt kommunikatör Therese 
Löfbom varit ansvariga för arbetet. Denna första version av den strategiska agendan 
för tillämpad välfärdsforskning antogs av Fortes styrelse vid styrelsesammanträdet 
den 19 november 2018.  

Forte vill tacka alla som har varit inblandade i processen. 

Ethel Forsberg   Stella Jacobson 
Generaldirektör    Programansvarig 
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Sammanfattning

Tillämpad välfärdsforskning är ett nationellt tioårigt forskningsprogram som drivs av 
Forte i samråd med Vetenskapsrådet och Formas. Forskningsprogrammet är en del i 
den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna 
genom en kraftfull satsning på forskning och innovation. 

Visionen för programmet är att genom forskning bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst som bättre kan möta utmaningarna i samhället, inom socialtjänsten och 
för de personer och närstående som berörs av socialtjänstens insatser. Syftet med 
programmet är att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom 
socialtjänstens verksamhetsområden genom att stärka praktik- och klientnära forskning. 
Forskningsresultaten ska komma till användning inom socialtjänsten för att utveckla 
och förbättra såväl verksamheten som brukarnas livssituation och förutsättningar. 
Programmet ska också bidra till att öka andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten 
som har en forskarutbildning, så att kompetensen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden 
inom socialtjänsten. Ytterligare ett mål med programmet är att öka samverkan mellan 
forskare, profession, brukare och anhöriga i forskningen. 

För att uppnå programmets vision och mål ska programmet arbeta utifrån följande 
strategier:
 

1 Genomföra återkommande utlysningar av forskningsbidrag
2 Använda lämpliga bidragsformer för att uppnå programmets mål
3 Finansiera en forskarskola för personer yrkesverksamma i socialtjänsten 
4 Samverka med andra forskningsfinansiärer
5 Identifiera och prioritera forskningsbehov 
6 Skapa nätverk och mötesplatser för forskare, profession och brukare 
7 Främja internationella samarbeten och utbyten 
8 Följa upp och utvärdera programmets satsningar
9 Kommunikation

I den strategiska forskningsagendan presenteras följande prioriterade områden för 
forskning inom programmet: 

• effekter av interventioner
• metoder för att utreda individers behov av insatser
• socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
• implementering, förändrings- och förbättringsarbete
• sammanhållna insatskedjor och samverkan
• brukarmedverkan/delaktighet 
• digitalisering och välfärdsteknik samt 
• ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser. 
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De prioriterade områdena har identifierats genom omfattande diskussioner med 
forskare, representanter för socialtjänsten, brukar- och intresseorganisationer samt 
andra relevanta samhällsaktörer. Prioriteringarna ska ge riktning till forsknings-
programmet och de utlysningar som Forte genomför inom programmet. 

För att bidra till programmets måluppfyllelse krävs flera olika bidragsformer, som var 
och en fyller sin funktion i olika faser av den kommande tioårsperioden. För framgång 
krävs också ett aktivt och koordinerat ledarskap av programmet vilket inte minst 
handlar om att etablera och utveckla samverkansformer mellan programmets olika 
intressenter. 

Den strategiska forskingsagendan är ett dokument som kommer att utvecklas och 
uppdateras under programmets gång. 



7

Strategisk forskningsagenda – För det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning

1. Inledning
Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet 
och kostar över 150 miljarder kronor per år [1]. Varje år får omkring 800 000 personer 
insatser från kommunernas socialtjänst, som bland annat omfattar äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättningar. 
Vissa personer och grupper får insatser från socialtjänsten under lång tid, främst inom 
omsorg för äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten är 
den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialförvaltningen lyder 
under varje kommuns socialnämnd eller motsvarande och ansvarar för att erbjuda 
insatser, stöd och hjälp till kommunens invånare. Insatser som beslutats av socialtjänsten 
kan utföras av kommunen eller av privata eller ideella verksamheter.

Målen för socialtjänsten är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet (Socialtjänstlagen 
2001:453). Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation. Socialtjänsten ska också medverka i samhällsplaneringen i syfte att förebygga 
sociala svårigheter, samt motverka diskriminering, identifiera, åtgärda och undanröja 
hinder för delaktighet, och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för full 
delaktighet i samhället oavsett funktionstillstånd (FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning; Diskrimineringslag 2008:567). 

Det svenska samhället står inför en rad förändringar när det gäller välfärdssystemet. 
Demografiska förändringar, läget på arbetsmarknaden, en ojämlik folkhälsa och den 
samhällsekonomiska utvecklingen är exempel på utmaningar som påverkar välfärds-
systemet [2]. Socialtjänsten möter flera av dessa utmaningar i sin verksamhet. Ett 
exempel är att socialtjänsten får ta ansvar för nya grupper av hjälpbehövande, som de 
många asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 och det ökade antalet 
ensamkommande barn. Förändringarna utmanar välfärdssystemet att klara kvalitet 
och kostnader och kräver en större och mer effektiv samordning mellan socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och så vidare. Samtidigt 
förändras vissa delar i välfärdssystemet till exempel på grund av omorganisationer, 
införande av nya förhållningssätt och arbetssätt, nya ledningssystem och digitalisering, 
vilket påverkar både de som arbetar i välfärdssektorn och medborgarna. Skillnader 
mellan landets kommuner är också en viktig aspekt som påverkar socialtjänstens 
förutsättningar både för personal och för klienterna. Det innebär stora variationer i 
resurser och tillgången till insatser och tjänster kan se olika ut i olika kommuner, till 
exempel när det gäller insatser till personer med missbruk och beroende [3]. 

Inom flera områden saknas vetenskaplig kunskap, till exempel när det gäller effekterna 
av metoder och insatser som används i socialtjänsten [4]. Det innebär att det i många 
fall saknas vetenskaplig kunskap om vilka utrednings- och bedömningsmetoder samt 
insatser som är mest lämpade för olika målgrupper och vilka metoder som ska undvikas. 
Sådan kunskap är viktig för att samhället ska ha förutsättningar att lägga sina begränsade 
resurser på de insatser som är säkrast och faktiskt gör skillnad för brukarna. Bristen på 
vetenskaplig kunskap kan bero på att effektutvärderingar helt saknas för många 
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insatser, att de studier som finns är för få, har bristande kvalitet eller visar motstridiga 
resultat. Det kan också bero på att studierna inte är genomförda i en svensk kontext 
och därför saknas kunskap om resultaten är överförbara. Ytterligare en problematik är 
att den kunskap som finns inte används i den praktiska verksamheten. 

För att möta detta kunskapsbehov behövs en satsning på forskning för att stärka 
kunskapsbasen och bidra till att utveckla en mer forskningsbaserad socialtjänst, det 
vill säga en socialtjänst där insatser baseras på vetenskaplig kunskap. I förlängningen 
kan det bidra till ett mer inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Utöver veten-
skapliga kunskapsunderlag krävs också annan kunskap så som beprövad erfarenhet och 
färdigheter för ett gott socialt arbete.

1.1 Nationella forskningsprogram för att möta 
samhällsutmaningar
I forsknings- och innovationspropositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft” identifierade regeringen behovet av att inrätta 
sju tioåriga nationella forskningsprogram för att skapa förutsättningar för forskning 
att möta olika samhällsutmaningar (prop. 2016/17:50). Propositionen antogs av riksdagen 
i april 2017 (riksdagsbeslut 2016/17:UbU12) och beslutades av regeringen i maj 2017 
(regeringsbeslut U2017/02404/F). De nationella forskningsprogrammen motsvarar en 
ambitionshöjning i förhållande till samhällsutmaningarna, där extra medel till forskning 
tillskjuts och uppdrag vidgas för att öka koordinering och samarbete både inom 
forskarsamhället och mellan relevanta finansiärer, myndigheter och andra berörda 
aktörer. Forskningsprogrammens tioåriga livscykel ska möjliggöra strategisk planering 
och långsiktig finansiering. 

Forte fick i uppdrag att inrätta två av de sju forskningsprogrammen, nämligen tillämpad 
välfärdsforskning och arbetslivsforskning (regeringsbeslut U2017/02404/F samt 
S2017/03058/SAM). Utöver de nationella programmen fick Forte i uppdrag i forsknings-
propositionen att genomföra en fyraårig satsning på forskning om välfärdens kvalitet, 
organisation och processer.

Utöver att generera ny kunskap om specifika samhällsutmaningar förväntas  
programmen enligt forskningspropositionen:

• skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra 
vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag

• skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan
• verka för aktiv och strategisk koordinering av forskningsfinansiering
• verka som en plattform för pågående forskning
• utgöra en länk till internationella forskningsprogram och förstärka det 

svenska deltagandet i de europeiska programmen 
• drivas utifrån en strategisk forskningsagenda
• initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor
• bidra till ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen
• bidra till jämställdhet
• bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället i form av 

utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning
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1.2 Nationellt forskningsprogram för tillämpad 
välfärdsforskning
Forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning ska enligt uppdraget finansiera 
klient- och praktiknära forskning inklusive interventionsforskning inom socialtjänstens 
verksamhetsområden. I uppdraget ingår även att finansiera en forskarskola för yrkes-
verksamma personer i socialtjänsten för att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad 
inom socialtjänsten och socialtjänstens forskningsanknytning. 

I forskningspropositionen beskriver regeringen att psykisk ohälsa är ett av våra största 
hälsoproblem som ofta innebär svårigheter och sämre levnadsförhållanden för den 
enskilde. Mellan 2010 och 2016 ökade långtidssjukfrånvaron för att minska något 
därefter [5]. De vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro är psykiska och muskuloskeletala 
diagnoser där andelen psykiska diagnoser ökat kraftigt de senaste åren både för män 
och kvinnor [6]. Med bakgrund av detta ska forskningsprogrammet enligt uppdraget 
även omfatta forskning om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling för att 
utveckla insatser som är kunskapsbaserade. 

Även om programmets fokus främst är socialtjänstens verksamhetsområden bör det 
även omfatta forskning i gränsytorna mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, 
polis, kriminalvård och ideella verksamheter. Socialtjänsten har vidare i uppgift att 
medverka i samhällsplaneringen för att förebygga sociala problem och bidra till en god 
samhällsmiljö. Forskning om socialtjänsten som aktör i förebyggande och befolknings-
inriktat socialt arbete omfattas också av programmet. 

Inom forskningsprogrammet ryms även frågor om olika verksamheters eller insatsers 
kostnadseffektivitet som inte har ett direkt klientperspektiv men som kan ge kunskap 
av värde för socialtjänstens politiker och ledning. Även mer epidemiologiskt inriktade 
kunskapsområden som omfattar frågor om olika klientgruppers sammansättning och 
orsakerna till klienternas problem är viktiga för socialtjänstens dimensionering och 
åtgärdernas inriktning och de ryms inom det breda begreppet tillämpad välfärdsforskning. 
Utmaningar för socialtjänsten och samhället så som ökande ojämlikhet i hälsa och 
skillnader i förutsättningar i landets olika kommuner bör vara en viktig utgångspunkt 
och beaktas i den forskning som finansieras av programmet.

När det gäller den forskning som finansieras ska den ha ett jämlikhets- och jämställd-
hetsperspektiv. Utöver detta är de etiska dimensionerna och etiska frågeställningarna 
viktiga. 

Forskningen som finansieras ska uppfylla höga kvalitetskrav, omfatta flera olika 
discipliner och vetenskapliga kompetenser samt användning av teknik i socialtjänsten. 
Forskningen ska utgå ifrån professionens och klienters behov. I uppdraget har Forte 
därför fått i uppgift att tillsammans med berörda aktörer utveckla ett system för att 
identifiera och prioritera forskningsbehov som grund för finansiering av forskning som 
avser möta dessa behov. 

Den nationella forskarskolan som finansieras inom programmet ska enligt uppdraget 
ledas av två lärosäten i samverkan och rikta sig till yrkesverksamma personer i social-
tjänsten. Utbildningens omfattning ska motsvara deltid under fyra år för att uppnå en 
licentiatexamen. Skolans inriktning ska svara mot prioriterade forskningsbehov och 
omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019. Efter en utlysning 
2018 beviljades Lunds universitet och Malmö universitet finansiering för att anordna 
forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. 
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I enlighet med propositionen har Forte bildat en programkommitté till programmet 
med representanter från Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Forte har även tillsatt en 
referensgrupp för att stödja programkommittén med framtagandet av den strategiska 
forskningsagendan. I referensgruppen ingår företrädare för socialtjänsten, statliga 
myndigheter och brukarorganisationer (Bilaga 1). Referensgruppen har bland annat 
bidragit med sakkunskap kring socialtjänstens förutsättningar och behov samt kunskap 
utifrån respektive organisations uppdrag och erfarenheter. 

Programmet riktar sig till:

• Forskare vid lärosäten eller inom kommuner och regionala strukturer för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten

• Yrkesverksamma inom socialtjänsten och närliggande välfärdsaktörer
• Yrkesverksamma personer som vill genomgå forskarutbildning
• Yrkesverksamma personer som har disputerat och som vill bedriva 

forskning vid ett lärosäte
• Forskare som vill bedriva forskning inom den praktiska verksamheten
• Brukare och närstående 
• Beslutsfattare för socialtjänstens verksamhet

1. 2. 1. VAD ÄR KLIENT OCH PRAKTIKNÄRA FORSKNING I SOCIALTJÄNSTEN?
Tillämpad forskning syftar till att kunskapen ska komma till användning utanför 
forskningsmiljön. Forte definierar här klient- och praktiknära forskning som forskning 
om socialtjänstens funktionssätt, resultat och effekter ur ett klient- och brukarperspektiv 
som ger underlag för utveckling av socialtjänsten. Det kan till exempel gälla forskning 
om individinriktade metoder, organisationsformer, arbetsprocesser och strukturer och 
processer i det direkta klientarbetets närhet, så som väntetider, personkontinuitet, 
samverkan mellan olika verksamheter och välfärdsaktörer samt brukar- och anhörig-
delaktighet. 

Klient- och praktiknära forskning bygger på frågeställningar som är relevanta utifrån 
socialtjänstens och klienters behov och kan leda till nytta och användbarhet för 
klienter, socialtjänstens verksamhet och samhället i stort. Forskningen bedrivs i nära 
kontakt med verksamheten inom socialtjänsten och kan generera handlings- och 
beslutsstöd. Den primära målgruppen för forskningens resultat är socialtjänstens 
personal och brukare1 och deras anhöriga men resultaten kan också vara betydelsefulla 
för lokala politiker och tjänstemän med ansvar för socialtjänsten. 

1. 2. 2. PROGRAMMETS FÄRDPLAN – EN STRATEGISK FORSKNINGSAGENDA
Forskningsprogrammets färdplan är denna strategiska forskningsagenda som Forte 
tagit fram i samverkan med Formas och Vetenskapsrådet. Forskningsagendan beskriver 
programmets vision och mål, prioriterade forskningsområden som programmet ska 
stödja forskning inom, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt 
andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål. Agendan 
ska också redovisa gemensamma och befintliga satsningar och program hos finansiärerna 

1  Det finns olika begrepp för personer som är eller har varit användare av socialtjänstens insatser och åtgärder, till exempel 
klient, kund, konsument. Alla begrepp har sina begränsningar. Vi använder här begreppet brukare eller klient och avser 
personer med självupplevd erfarenhet av socialtjänsten eller med olika typer av sociala problem. Det kan också här, i en bredare 
bemärkelse, omfatta närstående, anhöriga eller personer i risk.
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i syfte att underlätta bedömning av synergier och optimalt utnyttjande av medlen och 
motverka oönskade överlapp. 

De prioriterade forskningsområdena har identifierats genom omfattande diskussioner 
med olika samhällsaktörer och forskare i Sverige. Agendan är en viktig utgångspunkt 
för de satsningar som ska genomföras under de kommande åren inom programmet. 
Vår förhoppning är att agendan även ska kunna komma till användning inom forskar-
samhället samt av regeringen, som underlag för kommande prioriteringar av forskning. 
Utöver de prioriterade områdena och bidragsformer beskrivs socialtjänstens förutsätt-
ningar för kunskapsutveckling, tidigare satsningar på praktiknära forskning, interna-
tionella forskningsmiljöer och satsningar samt en kartläggning av befintlig forskning. 

Den strategiska forskningsagendan är ett levande dokument som kan komma att 
uppdateras och revideras under programmets gång, dels genom fördjupade analyser 
om bland annat vilken vetenskaplig kunskap som finns inom respektive forsknings-
område och resultat från den forskning som bedrivs inom programmet men också 
utifrån fortsatt arbete med att identifiera angelägna områden. 

Den första utlysningen inom forskningsprogrammet genomfördes under 2018.  
Utlysningens inriktning var personcentrerad socialtjänst, sammanhållna insatskedjor, 
effekterna av tidiga/förebyggande insatser, innovationer, implementeringsforskning 
samt brukarmedverkan. Dessa teman identifierades vid workshoppar med företrädare 
för socialtjänsten och myndigheter. I utlysningen beviljades medel till tolv forsknings-
projekt, två postdoktjänster och två praktiknära forskartjänster. Forskningsfinansie-
ringen inom programmet kommer framöver att utgå från den strategiska forsknings-
agendan och dess prioriterade områden. Fortes ambition är att satsningarna inom 
ramen för forskningsprogrammet ska skilja sig från de reguljära insatserna på Forte 
och andra forskningsfinansiärer och därigenom ge ett tydligt mervärde. I de fall där 
det finns överlapp med andra satsningar på Forte kan programmet bidra till att skapa 
mervärde och synergier till exempel genom att finansiera vissa projekt i andra utlys-
ningar som ligger i tydlig linje med forskningsprogrammet. 
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2. Forsknings
programmets vision  
och mål
Programmet ska genom forskning bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst som 
bättre kan möta utmaningarna i samhället, inom socialtjänsten och för de personer 
och närstående som berörs av socialtjänstens insatser. 

Målen för programmet är att:

• Bygga upp praktik- och klientnära forskning av hög kvalitet som kan 
komma till användning inom socialtjänsten för att utveckla och förbättra 
såväl verksamheten som brukarnas livssituation och förutsättningar. 

• Öka andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten som har en forskar-
utbildning så att kompetensen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden 
inom socialtjänsten. 

• Öka samverkan mellan forskare, profession, brukare och anhöriga i 
forskningen. 
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3. Strategier för att 
uppnå programmets 
vision och mål 
För att uppnå programmets vision och mål ska programmet arbeta utifrån följande 
strategier: 

1 Genomföra återkommande utlysningar med tydliga mål och inriktningar 
i linje med de prioriterade forskningsområden som presenteras i agendan. 

2 Använda bidragsformer och villkor inom utlysningarna som främjar att 
uppnå programmets mål. Även nya bidragsformer kan skapas vid behov. 

3 Finansiera, organisera och utvärdera en nationell forskarskola för yrkes-
verksamma personer i socialtjänsten. 

4 Samverka med andra forskningsfinansiärer för att skapa synergier till 
exempel genom gemensamma utlysningar.

5 Utveckla strukturer och arbetssätt för att identifiera och prioritera 
forskningsbehov i samverkan med berörda aktörer. Forskningsbehoven 
utgör grund för utlysningar av medel till forskning. 

6 Stödja nätverk för forskare, profession och brukare för att bidra till ökad 
samverkan genom att bland annat diskutera forskningsresultat, erfarenheter, 
samverkan, forskningsbehov och överföring av kunskap till praktiken.

7 Främja internationella samarbeten och utbyten till exempel i form av 
gemensamma utlysningar med internationella aktörer eller finansiera 
projekt som bedrivs i samarbete med andra länder. 

8 Följa upp och utvärdera resultaten av de satsningar och forskning som 
genomförs inom programmet samt kommunicera och sprida resultaten. 

9 Arbeta aktivt och integrerat med kommunikation, både för att programmet 
ska utvecklas i samspel med dess omvärld och för att möjliggöra nyttig-
görandet av de forskningsresultat som genereras av programmet.
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4. Metod för att  
identifiera och prioritera 
forskningsbehov
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20

8

Workshop för
prioritering

68 forskningsområden 
lyftes fram.

fortsättning sid 15

Inventering
Forte genomförde ett antal hearings med 
relevanta aktörer för att inventera forsknings-
behov. Totalt deltog cirka 80 personer.  

Forskare Praktikföreträdare MYNDIGHETER SAMT 
BRUKAR OCH INTRESSE 
ORGANISATIONER
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Workshop för
prioritering

Programmet ska enligt uppdraget finansiera forskning som avser att möta forsknings-
behov utifrån praktikens och brukarnas behov. Processen för att identifiera forsknings-
behov har genomförts i två steg, identifiering respektive prioritering. 

I det första steget har Forte genomfört tre hearings och ett antal enskilda möten 
mellan oktober 2017 och mars 2018 med relevanta aktörer så som forskare, representan-
ter för socialtjänsten på regional och lokal nivå (både socialchefer och Forskning och 
Utvecklings (FoU)-enheter), brukarorganisationer och andra ideella verksamheter, 
statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL), med flera2 (se Bilaga 2). 

2  Inbjudningar till Fortes hearings skickades till företrädare för socialtjänsten (via Sveriges kommuner och landstings 
nätverk), till myndigheter som arbetar med socialtjänstfrågor och/eller relevanta målgrupper, till samtliga högskolor och 
universitet i Sverige samt FoU Välfärd. Inbjudningar skickades även ut till ett antal brukar- och intresseorganisationer som 
arbetar med socialtjänstfrågor och/eller relevanta målgrupper.

De 20 högst rankade 
forskningsområdena 
gick vidare i processen.

Sammanställning till 
en slutlig lista på åtta 
forskningsområden.

fortsättning från sid 14

Arbetsgruppen enades 
om de tio viktigaste 
forskningsområdena.

Prioritering
En arbetsgrupp tillsattes 
med 21 personer från 
tidigare hearings. Varje 
deltagare i arbetsgruppen 
valde tio forsknings-
områden som de ansåg 
vara mest angelägna.
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Både samhällsutmaningar och utmaningar för forskningsprogrammet, forskningsbehov 
och vilka typer av bidragsformer och andra villkor som är angelägna har diskuterats. 
Totalt deltog cirka 80 personer vid dessa möten. I diskussionerna om forskningsbehov 
identifierades mer än 120 forskningsområden som efter en sammanställning genererade 
en lista med 68 forskningsområden (Bilaga 3). Behov av forskning har också samman-
ställts från tidigare utredningar, bland annat från olika organisationers inspel till 
regeringens forskningspolitik [7–15].

I det andra steget, prioriteringen, fick en arbetsgrupp bestående av Fortes referensgrupp, 
forskare och representanter från brukarorganisationer i uppdrag att ta fram en lista 
över de mest angelägna forskningsområden utifrån bruttolistan. Forskare och bruka-
rorganisationer som deltagit vid Fortes hearings blev inbjudna att delta i arbetsgrup-
pen. Totalt bestod arbetsgruppen av 21 personer (Bilaga 4). Metoden för att prioritera 
forskningsbehov är inspirerad av den metod som har tagits fram av den brittiska 
organisationen James Lind Alliance där brukare och profession gemensamt prioriterar 
forskningsfrågor [16] (se även avsnittet om satsningar i Storbritannien). 

Prioriteringen av forskningsbehov genomfördes i två steg: en individuell rankning och 
en workshop. I april 2018 fick varje deltagare i arbetsgruppen välja de tio forsknings-
områden från listan med de 68 forskningsområdena som de ansåg vara mest angelägna 
att lyfta fram i den strategiska forskningsagendan. Resultaten sammanställdes av 
Forte och de 20 högst rankade forskningsområdena gick vidare i processen (Bilaga 5). 
Vid en workshop i maj 2018 enades arbetsgruppen om en lista över de tio viktigaste 
forskningsområdena, som delvis överlappar varandra. Efter sammanslagning av vissa 
områden efter workshoppen blev det slutligen åtta prioriterade områden utan inbördes 
rangordning.

De prioriterade  
forskningsområdena

 Ideell och privat sektor som 
aktör i socialtjänstens 

verksamhet

Effekter av interventioner

Metoder för att upptäcka, 
bedöma och utreda problem 

och behov av insatser

Digitalisering och 
välfärdsteknik

Implementering,  
förändrings- och  

förbättringsarbete

Brukarmedverkan/-delaktighet

Socialtjänstens förebyggande 
arbete och tidiga insatser

Sammanhållna 
insatskedjor  

och samverkan

Forskningsområdena avspeglar väl de forskningsbehov som lyfts fram tidigare, till 
exempel i Fortes och andra organisationers underlag till regeringens forskningspolitik 
2017–2027 [7–15]. I en rapport publicerad 2018 lade det Nordiska ministerrådet fram 14 
förslag på hur det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn kan stärkas och 
systematiseras [17]. Flera av förslagen överlappade med agendans prioriterade forsk-
ningsområden bland annat interventionsforskning, tidiga och förebyggande insatser, 
implementering av kunskap, social innovation samt ökat fokus på brukarnas önskemål 
och behov. 
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De prioriterade forskningsområdena är breda och övergripande. Det innebär att det 
inom varje område finns många kunskapsluckor och potentiella forskningsfrågor. Vi 
har av resursmässiga skäl inte gjort några kartläggningar av kunskapsläget inom varje 
område. Vi ger istället några exempel på forskningsbehov utifrån våra konsultationer 
samt refererar till tidigare rapporter och forskningssammanställningar. Exemplen är 
ett sätt att konkretisera vilken typ av forskningsfrågor som kan vara relevanta inom 
forskningsområdena, men de är inte heltäckande eller nödvändigtvis de mest angelägna 
forskningsfrågorna. En förutsättning för forskare som ansöker om bidrag inom 
programmet är att de ska motivera sina val av forskningsfrågeställningar och visa på 
behov av mer forskning utifrån en genomgång av forskningslitteraturen. 

I avsnitt 6 ”Kartläggning av tidigare och pågående forskning” beskrivs forskning om 
socialtjänsten utifrån inkomna och beviljade ansökningar till de statliga forskningsråden. 
Kartläggningen ger en bild av forskningsaktivitet och forskarnas intresseområden 
inom socialtjänstforskningen de senaste tio åren. 

I den strategiska forskningsagendan har vi valt att inte lyfta fram någon särskild grupp 
av personer (till exempel äldre, barn och unga, personer med funktionsnedsättning) 
eller verksamhetsområden inom socialtjänsten (så som barn och familjeomsorg, 
ekonomiskt bistånd, äldreomsorg) som prioriterade forskningsområden. Detta beror 
på att det finns behov av kunskap för alla grupper och verksamhetsområden och det är 
svårt att prioritera för vem eller vilka behoven av mer kunskap är störst. Det skulle 
behövas analyser av forskningslitteraturen för att kartlägga mer specifikt vilka grupper 
som sällan inkluderas i forskning. Medverkande i konsultationerna har också framhållit 
vikten av att se socialtjänsten utifrån en bredare kontext än de traditionella verksamhet-
områdena, det vill säga utifrån att socialtjänsten är en del av hela välfärdssystemet där 
socialt arbete utförs av flera aktörer och inom olika sektorer. 

4.1 Nationell kartläggning av forskningsbehov 
i socialtjänsten
Forte har genomfört en rad workshoppar och möten för att ringa in viktiga forsk-
ningsområden och behov utifrån olika perspektiv. För att komma ännu närmare 
slutanvändarnas behov av forskning, det vill säga de som arbetar inom socialtjänsten 
och de som tar del av insatserna, genomförde Forte och Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) en gemensam enkätundersökning under hösten 2018 
bland socialchefer och brukar- och frivilligorganisationer. 

Enkäten skickades ut till landets samtliga 290 kommuner och till cirka 130 brukar- 
och frivilligorganisationer på nationell nivå. Undersökningen var den mest omfattande 
inventering av forskningsbehov inom socialtjänsten som genomförts i Sverige som vi 
känner till. Undersökningen var unik på så sätt att både socialtjänst- och brukarföre-
trädare deltog i samma behovsinventering. 

Enkätsvaren ska sammanställas och prioriteras i en liknande process som beskrivits 
tidigare för agendans prioriterade områden. Resultaten från kartläggningen ska 
användas som underlag för satsningar i programmet och som underlag till SBU:s 
verksamhet. Projektet syftar även till att utveckla och utvärdera om det här arbetssättet 
är en lämplig metod för att identifiera och prioritera forskningsbehov i socialtjänsten. 
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5. Prioriterade  
forskningsområden
5.1 Effekter av interventioner
Socialtjänsten erbjuder och genomför interventioner3 i syfte att uppnå full delaktighet 
samt förbättra livssituationen, funktionsförmåga och livskvalitet för individer i behov 
av hjälp, riskgrupper och personer i riskmiljö och medborgarna i stort. Interventioner 
kan till exempel vara åtgärder i form av behandling, ekonomisk hjälp, upplysningar, 
personlig assistens, universellt utformade boenden, samtal och rådgivning. Det finns 
många sociala interventioner som används i Sverige men vi vet lite om effekterna av 
dessa [18]. En tidigare utvärdering av forskning om sociala interventioner visade att 
ämnesdisciplinen sociologi och socialt arbete stod för cirka fem procent av social 
interventionsforskning medan medicin och psykologi stod för 46 respektive 39 procent 
[18]. Den här typen av forskning har ökat över tid men utifrån en tidigare låg nivå. 
Detsamma gäller för effektutvärderingar om psykosociala interventioner [19]. 

Den samlade bild som Forte fått utifrån de konsultationer som genomförts och utifrån 
tidigare forskning är att det behövs mer interventionsforskning samt en ökad metod-
kunskap och metodutveckling inom området. Den studiedesign som främst kan ge 
tillförlitliga resultat om insatsers effekter är randomiserade kontrollerade studier och 
kvasiexperimentella studier med en jämförelsegrupp och upprepade mätningar [20, 21]. 

De stora praxisskillnaderna samt användandet av tvångsåtgärder inom socialtjänsten 
medför även etiska svårigheter som särskilt motiverar att effekterna av åtgärderna är 
väl studerade [22]. SBU fick 2015 utökat uppdrag att utvärdera metoder och insatser 
inom socialtjänsten. I tre pågående projekt kartlägger SBU kunskapsläget för utredning 
och insatser till personer med beroende- eller missbruksproblematik, personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg. Resultaten kommer att visa var det finns 
respektive saknas vetenskaplig kunskap och kan ge underlag till kommande forskning 
inom området. 

FORSKNINGSBEHOV
De konsultationer som Forte har genomfört har tydligt visat att det finns ett stort 
behov av forskning som utvärderar effekterna (både önskade och oönskade) av inter-
ventioner som används i socialtjänsten utifrån individnära utfall. Det behövs också 
kunskap om vilka insatser som är relevanta för socialtjänstens olika målgrupper. 
Fler effektutvärderingar har efterfrågats av olika myndigheter [7, 8, 10, 11, 18, 22–24]. 
En nyligen publicerad studie undersökte den vetenskapliga kvaliteten i all svensk 
kontrollerad interventionsforskning publicerad under åren 1990–2014 [4]. Studien 
omfattade forskning som utvärderade interventioner för att förebygga eller behandla 
psykiska eller sociala problem utifrån klientnära utfallsmått. Av 302 studier handlade 
cirka 17 procent om socialtjänst: 25 studier om missbruksbehandling, 14 om barn och 
familj och 11 om äldreomsorg. En stor del av de granskade studierna hade metodolo-
giska brister vilket kan påverka resultaten och dess tillförlitlighet. Den vetenskapliga 

3 Även omnämnt här som insatser och åtgärder. Med insats avses enligt Socialstyrelsens termbank ”en handling som är 
inriktad på ett (visst) resultat”. 
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kvaliteten har förbättrats under senare år men trots det kunde flera metodologiska 
svagheter identifieras. Studien stödjer den bild vi har fått att det behövs fler kontrolle-
rade interventionsstudier inom socialtjänstens områden, vilket innebär att det finns en 
eller flera jämförelsegrupper och upprepade mätningar. Det är viktigt att dessa studier 
håller en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att besvara frågeställningen med så 
hög tillförlitlighet som möjligt. 

Forskningen bör omfatta såväl befintliga interventioner som utveckling och utvärdering 
av nya insatser. Den bör även studera vilka komponenter i en intervention som är 
verksamma, det vill säga vad som fungerar och inte fungerar i en insats. Det gäller 
även den sociala aspekten i insatser, så som metoder för bemötande, relationsskapande 
och förhållningssätt till exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar. Vissa 
områden har särskilt pekats ut: 

• Det finns behov av att studera effekterna av insatser enligt LSS och 
insatser inom äldreomsorgen [19, 22]. 

• För barn och unga finns behov av mer kunskap om effekterna av olika 
placerings- och behandlingsalternativ, till exempel familjehemsvård, där 
det saknas vetenskapligt stöd för de cirka 30 metoder som används i 
Sverige för rekrytering och utbildning av blivande familjehemsföräldrar, 
samt stöd till familjehemsföräldrar eller barn under själva placeringen [25]. 

• Det behövs forskning om öppenvårdsinsatser till familjer där barn utsatts 
för våld eller försummelse användes. Endast för två av de flertalet metoder 
som används av socialtjänsten och av barn- och ungdomspsykiatrin fanns 
det tillräckligt underlag för att dra slutsatsen att utsattheten för våld och 
försummelse har minskat [26]. 

• Det behövs även mer forskning om effekterna av Hem för vård eller 
boende (HVB) eller särskilda ungdomshem för ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem. Endast två av de 33 insatser som används har visats 
minska kriminalitet och andra beteendeproblem [27]. 

Det finns vidare behov av forskning inriktad på insatser om att öka möjligheten till 
arbete och sysselsättning [28]. Mer forskning behövs också om interventioner som 
inkluderar lagstiftning, politiska riktlinjer och sociala värderingar samt forskning om 
kostnadseffektivitet för insatser [8], vilket avser en jämförelse av kostnader och effekter 
för olika insatser som underlag för prioritering inom socialtjänsten. 

5.2 Metoder för att utreda individers behov av insatser
Insatserna som socialtjänsten erbjuder ska vara anpassade till den enskildes behov. 
Innan val av insats eller åtgärd behöver individens behov av stöd, hjälp eller skydd 
identifieras genom en utredning och bedömning. Utredningen är en process där 
relevant information insamlas för att utgöra beslutsunderlag [29]. Till hjälp i utred-
ningsarbetet finns riktlinjer som de enskilda kommunerna tagit fram samt handböcker 
från Socialstyrelsen. En utredning mynnar ut i beslut om det behövs insatser och, i så 
fall, vilka. [30]. En undermålig eller försenad utredning kan resultera i att fel beslut 
fattas eller att personen inte får rätt stöd i rätt tid. 
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FORSKNINGSBEHOV
Vid konsultationerna lyftes behovet fram av forskning om metoder för att utreda, 
bedöma och beskriva individers problem, situation och behov av insatser. En kunskaps-
översikt över barnavårdsutredningar visade bland annat att det finns behov av mer 
forskning om vad som kännetecknar bra barnavårdsutredningar och en effektiv social 
barnvård [29]. Omotiverade skillnader mellan olika grupper i befolkningen vid både 
bedömning och val av insatser behöver studeras [31]. Forskning med en kvalitativ 
ansats som undersöker bemötande, interaktioner och relationsskapande och hur detta 
påverkar bedömningen efterfrågas. Här är ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
viktigt. Utvecklingen av och forskning om metoder för bedömning och utredning är 
en förutsättning för att kunna genomföra interventionsstudier av hög kvalitet.

5.3 Socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser 
Socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen arbeta förebyggande för att förhindra eller 
motverka uppkomst av sociala problem och social utestängning [2]. Förebyggande 
arbete syftar till att färre personer behöver ta del av socialtjänstens insatser samt att 
mildra problem och undvika återfall. Förebyggande arbete syftar också till att använda 
resurser på ett mer proaktivt sätt istället för att kompensera och reparera i efterhand. 
Det kan till exempel handla om hemlöshet, kriminalitet, våld i nära relationer, missbruk 
och beroende och att barn far illa. 

Eftersom handläggning av akuta behov och individuella ärenden tar mycket tid i 
socialtjänsten läggs mindre resurser på det långsiktiga förebyggande och uppsökande 
arbetet. Några anledningar till att förebyggande arbete får ett litet utrymme inom 
socialtjänsten är otillräckligt vägledande lagstiftning, försvårande lednings- och 
styrningssystem, en instabil personalsituation inom delar av socialtjänsten men även 
brist på metoder och metodstöd [2].
 
Förebyggande arbete utförs inte enbart av socialtjänsten utan omfattar även andra 
verksamheter inom välfärdssektorn. Fokus för programmet är forskning om förebyg-
gande och tidiga insatser inom socialtjänsten, men kan också omfatta forskning i 
gränssnittet mellan socialtjänst och andra aktörer så som hälso- och sjukvård, polis, 
skola och civilsamhälle. 

FORSKNINGSBEHOV
Kunskap om effekter av socialtjänstens förebyggande, tidiga och uppsökande insatser 
har lyfts fram som särskilt angeläget av de aktörer som Forte har träffat. Enligt 
delbetänkandet av Utredningen Framtidens Socialtjänst saknas systematiska kunskaps-
översikter om förebyggande insatser och dess effekter [2]. Området omfattar till 
exempel effekterna av uppsökande och trygghetsskapande arbete i utsatta bostadsom-
råden, både på individ- eller områdesnivå. Det finns också behov av forskning om till 
exempel förebyggande arbetssätt för äldre för att minska skador till följd av exempelvis 
fallolyckor och för att öka välbefinnandet inom gruppen [13, 19]. Det behövs också 
forskning om insatser för att minska behovet av försörjningsstöd, våld i nära relationer 
och hemlöshet [19]. 

Vad fungerar för att individer ska känna sig inkluderade i samhället, vilka faktorer leder 
till en god inkludering och hur kan kommuner bistå enskilda individer för att de ska 
bli delaktiga i samhället? Det behövs forskning om vilka metoder och arbetssätt som är 
framgångsrika för integration och kunskap om barn och deras integration [7, 32]. Det 
behövs också mer omfattande kunskaper om andra länders erfarenheter av integration 
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och vilka utgångspunkter och kunskaper de bygger på [7]. Dessa behöver i sin tur 
utvärderas och överföras till den svenska kontexten. SBU har utvärderat vilka typer av 
stöd till ensamkommande barn i familjehem och andra typer av boenden som är 
effektiva för att bland annat förbättra deras sociala integrering. Slutsatsen är att det 
saknas kontrollerade studier av insatser till målgruppen, men däremot finns ett stort 
antal intervjustudier av ensamkommande och deras upplevelser och ohälsa [33]. 

Utöver ett individ- och grupperspektiv omfattar forskningsområdet även den samhälls-
baserade socialtjänsten. Det finns behov av forskning om effekter och nytta av social-
tjänstens medverkan i samhällsplaneringen för att bidra till att förebygga sociala 
problem och bidra till en god samhällsmiljö. 

Det är också mycket viktigt att det bedrivs mer forskning om förebyggande insatsers 
kostnadseffektivitet. 

5.4 Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
Ny kunskap kommer inte till nytta för brukare, profession och beslutsfattare förrän 
den implementeras i en verksamhet. Kunskapen syftar ytterst till att förbättra social-
tjänstens verksamhet och därmed brukarnas livsvillkor och medborgarnas välfärd. 
Det kan till exempel handla om att utifrån det samlade kunskapsläget införa eller öka 
användningen av insatser eller arbetssätt som är effektiva så att de kommer verksam-
heten och brukarna till del. Men det kan också handla om att minska användningen 
av insatser eller arbetssätt som är ineffektiva eller till och med skadliga. Forte har 
tidigare lyft fram att det finns betydande brister i kunskap om implementering, 
bristande mottagningskapacitet för ny evidens och luckor inom implementeringsforsk-
ning när det gäller både hälso-, arbetslivs- och välfärdsområdet [8]. Detta bekräftades 
även i de dialoger med olika aktörer som hållits. Hindrande faktorer för att implemen-
tera ny kunskap och att arbeta mer evidensbaserat kan bland annat vara tid och 
resurser. Socialtjänsten har generellt en hög personalomsättning, och det saknas också 
kunskap och färdighet gällande implementering samt bristande rutiner, ledning och 
strukturer [34, 35]. 

Implementeringsforskningen studerar införandet av nya arbetssätt i organisationer och 
omfattar särskilt förståelsen av förändrings- och förbättringsprocesser. Det kan omfatta 
hindrande och främjande faktorer och att anpassa evidensbaserad kunskap till den 
specifika kontexten och miljön. Fokus ligger på hur implementeringen görs, ledarskap, 
organisationers flexibilitet att ta till sig ny kunskap och nya metoder, samt personalens 
kompetens och attityder till förändringsarbete. Forte har tidigare av regeringen efter-
frågat en ökad satsning på området för att öka möjligheterna för forskningsresultat att 
användas och komma samhället till del, och har nyligen inlett ett internt arbete med 
att ta fram en ny satsning på implementeringsforskning.

En viktig del i socialtjänstens förändrings- och förbättringsarbete, som är en förut-
sättning för en mer lärande verksamhet och som utgör underlag för forskning, är att 
kunna följa upp och dokumentera verksamheten på ett systematiskt sätt och att 
utvärdera insatsernas nytta för brukarna [36]. Systematisk uppföljning kan användas  
i det direkta arbetet med klienter, för att utveckla verksamheten och på nationell nivå  
i form av exempelvis öppna jämförelser. Lokalt uppföljningsarbete har pekats ut som 
en av de viktigaste frågorna i evidensbaserat socialt arbete [37]. Enligt Vårdanalys är 
datatillgången i socialtjänsten bäst när det gäller vård och omsorg om äldre, ekonomiskt 
bistånd och missbruks- och beroendevården [31]. För den sociala barn- och ungdoms-
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vården är datatillgången bristfällig på nationell nivå men bättre på lokal nivå. Generellt 
rör det sig om information om biståndsbeslut medan data om utförande och resultat 
samt jämförbar information om insatser ofta saknas. Det saknas uppgifter för uppfölj-
ning av den sociala dygnsvården för barn och unga och den uppföljning som finns 
belyser inte barns och ungas perspektiv [38]. Inom LSS, stöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och hemlöshet, är datatillgången i stort sett obefintlig på både 
nationell och lokal nivå. Socialstyrelsen uttrycker i en rapport oro för att systematiska 
bedömningar görs på ett godtyckligt sätt, vilket försvårar uppföljningen av effekter av 
insatser [13]. Samtidigt finns juridiska hinder för systematisk uppföljning, till exempel 
vissa typer av registerbearbetningar och användning av personuppgifter. 

FORSKNINGSBEHOV
De aktörer som Forte har träffat har lyft fram behovet av forskning om implemente-
ring, förändrings- och förbättringsarbete i socialtjänsten. Det behövs kunskap om 
metoder för att snabbare och lättare överföra ny kunskap till praktiken för att tillämpa 
en evidensbaserad praktik [8, 11]. Det behövs även kunskap om hur verksamheten kan 
organiseras och skapa en arbetskultur för ständigt lärande och förbättring av kvalitet. 
Utöver att ta tillvara ny kunskap är en annan viktig fråga hur socialtjänsten kan 
utveckla en långsiktig förvaltning av de metoder och arbetssätt som införs. Det behövs 
vidare forskning om vad som är viktigt att följa upp i socialtjänsten, hur systematisk 
uppföljning genomförs idag, vilken kunskap den genererar och hur kunskapen används 
lokalt för utveckling och förbättringsarbete i verksamheterna. Det behövs forskning 
om metoder och arbetssätt för systematisk uppföljning, till exempel utveckling och 
forskning om planerings- och uppföljningsverktyg, både för socialtjänstens kärnverk-
samhet och för behandlingsverksamheter, grupp- och äldreboenden. 

5.5 Sammanhållna insatskedjor och samverkan
För personer med till exempel funktionsnedsättning eller olika sammansatta behov, är 
det vanligt att man har många kontakter med olika myndigheter och organisationer, 
varpå helhetssynen kan tappas bort. Det gäller till exempel insatser för utsatta barn 
och unga där både socialtjänst, skola och fritids samt polis och hälso- och sjukvård 
behöver samverka. Socialtjänsten har blivit alltmer specialiserad, vilket innebär att en 
person kan ha flera olika handläggare. Därför är även samverkan inom socialtjänsten 
och olika verksamhetsområden viktig. En fungerande samverkan kan bidra till att 
insatserna blir effektiva och kan ges tidigt, samt öka kvalitet och kompetens. Att 
individen dessutom kan känna sig trygg, sedd och förstådd utifrån hela sin livssituation 
och slipper upprepa information kan öka livskvaliteten. Ökad samverkan gör även att 
närstående inte behöver agera samordnare för att säkra informationsöverföring mellan 
berörda aktörer, vilket ofta blir en extra börda. Samverkan mellan olika delar i väl-
färdssystemet syftar också till att uppnå målen om jämlikhet – och i förlängningen 
välfärdens legitimitet och medborgarnas tillit till välfärdssystemet. En fungerande 
samverkan är också viktig för det förebyggande arbetet som omfattas av flera olika 
aktörer [2]. 

Enligt en rapport från Vårdanalys saknas forskning om hur brukare uppfattar samord-
ningen, men intervjuer med verksamhetsföreträdare pekar på att det finns brister [39]. 
Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten i de fall det behövs samordna insatser med 
olika verksamheter. Det finns dock, förutom budgetbegränsningar, både strukturella 
och kulturella skillnader som skapar utmaningar för samarbete, till exempel olika 
förutsättningar, terminologi, uppfattningar om vad som behöver göras, och lagstiftning 
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och styrningssystem. Det pågår initiativ för att samordna vård och omsorg i landsting 
och kommuner, till exempel genom att införa gemensamma nämnder och kommunal-
förbund och samordnad individuell plan (SIP), men det saknas kunskap om dessa 
initiativ leder till någon förbättring för brukarna [39]. 

FORSKNINGSBEHOV
Det behövs forskning om samordning i gränssnittet mellan socialtjänsten och till 
exempel hälso- och sjukvård och skola, men även mellan socialtjänsten och olika 
myndigheter. Forskningen behöver utvärdera vilka effekter samordning får för brukarna, 
inte bara utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Forskningsfrågor som lyfts fram vid 
konsultationerna är bland annat: Vilka är framgångsfaktorerna och hindren för 
gränsöverskridande samverkan och samorganisering över huvudmannagränser och 
också mellan kommuner? Hur kan hindren överbryggas? Vad finns för juridiska och 
praktiska förutsättningar för att dela information mellan olika organisationer? Även 
forskning om samarbete mellan kommuner och inom lokala socialtjänster samt offentlig 
sektor och det civila samhället behövs, samt forskning om kostnadseffektivitet och 
samordning. 

5.6 Brukarmedverkan/-delaktighet
Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande är breda begrepp och går på tvären över 
alla de forskningsområden som beskrivs i agendan. En utgångspunkt för brukarmed-
verkan i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten är att brukare är kunskapsbärare, 
inte bara ”mottagare”, vars självupplevda erfarenheter och kunskap kan bidra till 
verksamhetens och insatsernas utveckling, innehåll och kvalitet. Brukarens perspektiv 
är också en av pelarna inom evidensbaserad praktik, som innebär en sammanvägning 
av beprövad erfarenhet, bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och den enskildes 
situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Brukare kan delta i och 
påverka det lokala kvalitets- och utvecklingsarbetet, till exempel vid formulering av 
mål och kvalitetskriterier samt i revidering av verksamheten. Brukare kan också delta i 
forskningsprocessen på olika sätt, från val av forskningsfrågeställningar och utfallsmått, 
till datainsamling och tolkning och spridning av forskningsresultat. Brukarmedverkan 
i socialtjänstens kunskapsutveckling beskrivs mer utförligt i en rapport av Socialstyrelsen 
[40]. 

FORSKNINGSBEHOV
De aktörer som Forte har träffat har efterfrågat forskning om metoder för att skapa 
delaktighet och inflytande, eftersom det är viktigt att utveckla och utvärdera metoder 
utifrån brukarnas behov och att organisera arbetet och arbetssätt i socialtjänsten 
utifrån ett brukarperspektiv. Till exempel kan nämnas utveckling av metoder för 
brukarmedverkan inom äldreområdet. När det gäller systematisk uppföljning på 
nationell nivå behövs mer kunskap om vad brukare har för uppfattningar, perspektiv 
och behov samt ett brukarperspektiv vid utveckling och utformning av samordnings-
initiativ. Det behövs forskning om vilka effekter och följder brukarmedverkan får, till 
exempel om och hur delaktighet bidrar till socialtjänstens verksamhetsutveckling och 
kvalitet. Vidare är brukarperspektivet en viktig aspekt även i forskning inom de andra 
prioriterade områdena. 
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5.7 Digitalisering och välfärdsteknik
Den tekniska och digitala utvecklingen går snabbt framåt och kan möjliggöra ökad 
trygghet, aktivitet, service, delaktighet och självständighet för individen. Enligt 
regeringens vision för e-hälsa ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att 
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för 
ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Digitalisering kan skapa lösningar 
för socialtjänsten när det gäller arbetssätt och processer, till exempel verktyg för 
bedömning och utredning och systematisk uppföljning, men också genom digital 
kontakt med brukare. Välfärdsteknologi kan också skapa lösningar för enskilda 
individer, till exempel hjälpmedel för att äldre personer och personer med funktions-
nedsättning ska kunna bo kvar hemma och vara delaktiga och trygga i samhället. 
Det kan bland annat omfatta digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation 
och sensorer i hemmet [41].  

Digitaliseringen utmanar också grundläggande strukturer och ställer krav på en 
omställningsprocess. Det kan handla om integritet, datalagring och lagstiftning men 
också ändrade arbetssätt och rutiner för både profession och brukare. Digitalisering 
och välfärdsteknik kan också innebära utmaningar för den enskilda individen eftersom 
alla inte har samma förutsättningar att anpassa sig till ny teknik. Digitalisering och 
välfärdsteknik går på tvären över alla de prioriterade forskningsområdena och har 
tydliga överlapp med brukardelaktighet. Det är viktigt med ett brukarperspektiv när 
det gäller utveckling av välfärdsteknik och att utgå ifrån brukarnas behov och verklighet 
(så kallad tjänstedesign). 

FORSKNINGSBEHOV
För att kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför när det gäller demografiska 
förändringar, ojämlik hälsa, samordning av insatser, minskad delaktighet och utanför-
skap finns ett stort behov av välfärdsteknologi för att utveckla både arbetssätt och 
processer, organisation och tjänster i socialtjänsten. Hur kan till exempel processer 
stödjas av digitalt arbete och hur påverkas arbetsmiljön, chefer och medarbetare av nya 
arbetssätt? När det gäller interventionsforskning och välfärdsteknik behövs forskning 
om vilka insatser som kan digitaliseras, för vem de kan digitaliseras, samt vilka effek-
terna blir för brukare. Det behövs mer forskning om hur tekniken kan bli universellt 
utformad, så som it-baserade informations- och kommunikationsmedel, hjälpmedel 
och trygghetslarm och användarvänliga gränssnitt [12]. Det behövs också forskning 
som belyser olika välfärdsteknologiska lösningars effekter för den enskilde ur ett 
kvalitetsperspektiv, särskilt för personer med nedsatt beslutsförmåga och nya hjälp-
medel framförallt för barn och unga [11]. Det finns även behov av forskning om etiska 
och juridiska aspekter kring välfärdsteknik samt hälsoekonomisk forskning som jämför 
effekter av digitalisering och välfärdsteknologi med de stora initiala investeringarna [42]. 

5.8 Ideell och privat sektor som utförare 
av socialtjänstens insatser 
Arbetsuppgifter som innebär myndighetsutövning får endast utföras i offentlig regi. 
De sociala insatserna kan däremot utföras av annan, vilket sker alltmer för socialtjänstens 
del. De icke offentliga utförarna har generellt ökat kraftigt inom välfärdstjänstesek-
torerna. Inom socialtjänsten finns till exempel många privata aktörer inom den sociala 
barnavården och inom äldreomsorgen, så som privata hemtjänstutförare. Företagen är 
ofta stora, bedrivs som aktiebolag och ingår i koncerner med verksamhet spridd över 
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landet [43]. Ideell sektor gör också en del av det sociala arbetet [44] och civilsamhället 
har en allt större roll för att klara välfärdens utmaningar. Till exempel gör ideella 
organisationer en stor insats i arbetet med mottagandet av nyanlända [45]. Förekom-
sten av dessa delvis nya organisationsformer påverkar hur kunskaper överförs och 
tillämpas, vilket forskningen behöver beakta. 

FORSKNINGSBEHOV
Det ansågs angeläget vid Fortes hearings och vid prioriteringen av forskningsområden 
till programmet att stärka forskningen om hur förändringar av socialtjänsten och 
ansvarsfördelningen, till exempel i form av privatisering, påverkar brukarna, tjänsternas 
kvalitet och innehåll samt kostnadsutvecklingen. Villkoren för samhällets styrning 
och kontroll av detta fält är viktiga forskningsfrågor, liksom frågan hur informationen 
till brukare och anhöriga ska organiseras och utföras. Vilka effekter får alternativa 
organisationsformer och kommunernas samverkan med ideella organisationer (så kallat 
idéburet offentligt partnerskap)? Få studier har jämfört idéburna sociala insatser med 
offentliga eller privata verksamheter av liknande slag och storlek [44].
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6. Kartläggning av 
tidigare och pågående 
forskning 
För att få en bild av hur forskningsfältet för socialtjänstens verksamhetsområden ser ut 
genomfördes en kartläggning. Kartläggningen baserades på ansökningar som inkommit 
till de fyra statliga forskningsråden Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet samt 
till Riksbankens jubileumsfond åren 2008 – 2017, utifrån ett antal sökord som var avsedda 
att täcka socialtjänstens verksamhetsområden samt relevanta variabler (Bilaga 6). 

Kartläggningen är inte avgränsad till någon särskild ämnesdisciplin, även om tyngd-
punkten av forskning på området kan antas ligga inom socialt arbete. För den som vill 
fördjupa sig om forskning inom socialt arbete finns en omfattande nationell genomlys-
ning inom ämnet, även om mycket kan ha ändrats sedan den publicerades 2003 [24]. 
Tillvägagångssätt och avgränsningar för kartläggningen beskrivs mer utförligt i Bilaga 7. 

6.1 Antalet forskningsansökningar ökar
Kartläggningen baserades på totalt 682 projektansökningar varav 127 beviljats medel. 
Könsfördelningen bland de huvudsökande var 252 män och 422 kvinnor (uppgift om 
kön saknades för åtta ansökningar). Könsfördelningen var likartad för beviljade 
ansökningar (75 kvinnor och 44 män). 

Totalt har cirka 350 miljoner kronor beviljats under åren 2008 – 2017, varav nästan 
hälften av Forte (Tabell 1). 

Forskningsfinansiär Antal  
ansökningar

Antal beviljade 
ansökningar

Beviljat belopp 
(miljoner kronor)

Forte 322 50 171

Riksbankens Jubileumsfond 11* 11 63

Vetenskapsrådet 160 15 52

Vinnova 189 51 65

Totalt 682 127 351 

Tabell 1. Fördelning av antal ansökningar samt beviljat belopp per forskningsfinansiär. 

*Riksbankens jubileumsfond redovisade enbart beviljade ansökningar. Uppgift om totala antalet inskickade 
ansökningar saknas därför. 

Det totala antalet inskickade ansökningar till Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet som 
berör socialtjänstens verksamhetsområden ökar över tid (Figur 1). Antalet beviljade 
ansökningar har ökat men först efter 2013. Beviljandegraden varierade mellan 5 och 30 
procent (medelvärde 15 procent) för Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.
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Figur 1. Diagrammet visar antal inskickade ansökningar (streckad linje) och antal beviljade ansökningar 
(prickad linje) per år hos Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet.

6.2 Fokus på forskning om äldreomsorg 
samt om barn och unga
Totalt 38 procent av ansökningarna till Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova kategori-
serades som forskning om äldreomsorg, följt av barn och unga (21 procent) och social-
tjänstens organisation (15 procent) (Bilaga 8). Inga av de resterande kategorierna 
överstiger tio procent (ekonomiskt bistånd, fysiska funktionshinder, hemlöshet, 
migration och ensamkommande flyktingbarn, missbruk, psykisk funktionshindrade 
samt våld i nära relationer). Av de 116 projekt som beviljats medel berör 37 av ansök-
ningarna äldreomsorg, 27 stycken barn och unga och 22 stycken organisation.

6.3 Stor variation i antal inskickade 
ansökningar per lärosäte
Stockholms universitet har flest antal inskickade ansökningar (83 stycken) tätt följt av 
Umeå universitet (79 stycken) (Bilaga 9). Stockholms universitet och Umeå universitet 
har också flest beviljade projekt, vilket motsvarar en beviljandegrad på 33 respektive 16 
procent i förhållande till det totala antalet beviljade ansökningar. Lunds universitet 
har inkommit med totalt 49 ansökningar och har en beviljandegrad på tio procent i 
förhållande till det totala antalet ansökningar. Göteborgs universitet har skickat in 
totalt 44 ansökningar varav fem är beviljade, vilket motsvarar en beviljandegrad på sju 
procent. 

6.4 Många ansökningar matchar forskningsagendans 
prioriterade forskningsområden
Ansökningarna matchades till agendans prioriterade forskningsområden (Tabell 2). 
Flest ansökningar matchade områdena ”Forskning om interventioner”, ”Digitalisering 
och välfärdsteknik”, ”Implementering och förändrings- och förbättringsarbete” samt 
”Samverkan och sammanhållna insatskedjor”. En tredjedel av ansökningarna match-
ade inte något av de prioriterande forskningsområdena. Dessa ansökningar behandla-
de en rad olika teman såsom arbetssituationen för anställda och studier där man 
ämnade studera klienter inom socialtjänsten utifrån olika aspekter.
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Prioriterade forskningsområden Antal  
ansökningar

Procent av  
totala antalet  
ansökningar

Antal beviljade 
ansökningar

Forskning om interventioner 96 14 11

Digitalisering och välfärdsteknik 88 13 19

Implementering, förändrings- och  
förbättringsarbete

75 11 25

Sammanhållna insatskedjor och samverkan 73 11 20

Metoder för att utreda individers behov 
av insatser

41 6 5

Ideell och privat sektor som utförare av 
socialtjänstens insatser

36 5 5

Brukarmedverkan och delaktighet 30 4 3

Förebyggande och tidiga insatser 11 2 4

Ansökningar som inte matchade något 
prioriterat område

221 33 24

Totalt 671 116

Tabell 2. Matchning mellan inkomna ansökningar och forskningsagendans prioriterade forsknings
områden. Tabellen omfattar inkomna ansökningar till Vetenskapsrådet, Vinnova och Forte. 

Ansökningarna fördelade sig olika mellan forskningsfinansiärerna. När det gäller 
”Digitalisering och välfärdsteknik” har 76 av 88 ansökningar inkommit till Vinnova. 
Vinnova har också fått flest ansökningar med koppling till ”Implementering, föränd-
rings- och förbättringsarbete” samt ”Sammanhållna insatskedjor och samverkan”. 
Totalt 75 av 96 ansökningar om ”Forskning om interventioner” har inkommit till 
Forte. Av de ansökningar som inkommit till Vetenskapsrådet var antalet ansökningar 
jämt fördelade mellan de olika prioriterade områden. Se Bilaga 10 för fördelning per 
forskningsfinansiär. 

Av de ansökningar som inte matchade något prioriterat område skiljer sig finansiärer-
na åt; 12 ansökningar till Vinnova, 82 till Forte och 73 till Vetenskapsrådet. Det speglar 
förmodligen Vinnovas uppdrag att finansiera praktiknära och tillämpad forskning 
samt inriktning mot innovationer. Vinnova skiljer sig från de andra forskningsråden 
eftersom både privata organisationer och annan offentlig verksamhet kan vara medels-
förvaltare4. Kartläggningen visade att 31 procent av ansökningarna till Vinnova har en 
kommunal medelsförvaltare vilket kan förklara de mer verksamhetsnära projekten. 

6.5 Tyngdpunkt på kvalitativ metod
Nästan hälften av ansökningarna angav att studien ämnade utgå från en kvalitativ 
vetenskaplig ansats. Ungefär 25 procent av ansökningarna angav både kvalitativa och 
kvantitativa metoder varav några uppger att de ska använda ”mixed methods”. Cirka 
tio procent anger enbart kvantitativ metod i ansökan (Tabell 3). 

4  Kommuner kan ansöka om att vara medelsförvaltare även hos Forte om de uppfyller kraven för medelsförvaltare.
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Vetenskaplig ansats Antal ansökningar Procent av totala  
antalet ansökningar

Kvalitativ metod 212 44

Blandad metod 129 27

Inte angivet 89 18

Kvantitativ metod 48 10

Totalt 482

Tabell 3. Vetenskaplig ansats bland ansökningar inkomna till Forte och Vetenskapsrådet. 

6.6 Diskussion
Kartläggningen av inkomna och beviljade ansökningar gjordes för att ge en bild av 
forskningsaktiviteten, intresset för olika forskningsområden och vetenskapliga ansatser 
inom området. Kartläggningen är inte heltäckande då det finns flera andra forsknings-
finansiärer än de som är med i kartläggningen, till exempel myndigheter, stiftelser och 
fonder samt kommuner och landsting [18]. Kartläggningen omfattade inte vilka 
publikationer forskningsprojekten genererat eller hur resultaten kommit till användning 
i socialtjänsten. Det bör påpekas att kartläggningen bygger på ansökningarnas samman-
fattningar. Mängden och typen av information i dessa kan påverka tolkningen och 
därmed kartläggningens resultat och slutsatser.  

Forte är det statliga forskningsråd som fördelar mest pengar till forskning om social-
tjänsten (Tabell 1), men trots det motsvarar summan enbart cirka tre procent av Fortes 
genomsnittliga årsbudget. Forte kan dock ha finansierat forskning om socialtjänsten 
genom andra bidragsformer utanför kartläggningen såsom centrumbildningar, program-
bidrag och postdokbidrag.  

Kartläggningen visade att inkomna och beviljade ansökningar ökar över tid (Figur 1). 
Beviljandegraden varierar mellan åren (medelvärde 15 procent), men ligger i genomsnitt 
något högre än Fortes totala beviljandegrad för 2017 på 8,6 procent. Forskningsområdet 
är något kvinnodominerat – drygt 60 procent av de ansökningar som inkommit har en 
kvinnlig projektledare och detsamma gäller för beviljade ansökningar. 

När det gäller socialtjänstens målgrupper berör flest ansökningar äldreomsorg (255 
ansökningar) och barn och unga (142 ansökningar) (Bilaga 8). Lägst antal inkomna 
och beviljade ansökningar var de som handlade om hemlöshet, våld i nära relationer, 
migration och ensamkommande flyktingbarn. Anledningen till denna ojämna fördel-
ning framgår inte av kartläggningen, men kan dels bero på forskarnas intresseområden, 
dels på vilka riktade utlysningar som genomförts. Till exempel genomförde Forte 
under 2014 och 2017 två särskilda utlysningar om åldrande och hälsa vilket kan påverka 
antalet ansökningar inom äldreomsorg. Beviljandegraden varierar, till exempel har 
ansökningar med fokus på hemlöshet samt migration och ensamkommande flykting-
barn hög beviljandegrad (40–50 procent, dock är det få ansökningar så siffrorna kan 
vara missvisande) medan ansökningar om funktionshinder ligger lägre (11 procent). 
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De flesta ansökningar (cirka 70 procent) som skickats in till Vetenskapsrådet och Forte 
matchade något av forskningsagendans prioriterade områden, vilket visar att det finns 
intresse för forskning inom dessa områden (Tabell 2). Flest ansökningar matchade 
området ”forskning om interventioner” (96 stycken), varav 11 beviljats medel. Flera 
olika vetenskapliga metoder beskrevs i ansökningarnas sammanfattningar, men bara 
ett fåtal var randomiserade kontrollerade studier eller kvasiexperimentella. Av de som 
beviljats var bara en av dem en randomiserad kontrollerad studie (men andra studier 
med denna studiedesign kan naturligtvis ha finansierats av andra forskningsfinansiärer). 
Orsakerna till att effektstudier är så få behöver analyseras mer ingående, men verkar 
inte bero på finansieringssvårigheter. 

Ansökningarna kommer från många lärosäten över landet (Bilaga 9). Vissa lärosäten 
skickar dock in fler ansökningar och beviljandegraden skiljer sig åt. Stockholms 
universitet och Umeå universitet skickade in flest ansökningar under perioden 2008 
till 2017 (83 och 79 stycken) och de har också den högsta beviljandegraden (33 respektive 
16 procent). Därefter kommer Lunds och Göteborgs universitet med 49 respektive  
44 ansökningar inskickade ansökningar (beviljandegrad tio respektive sju procent). 
Forskningen om socialtjänsten verkar därför koncentrerad till vissa akademiska 
miljöer. 

De flesta ansökningarna i kartläggningen beskrev en kvalitativ ansats (Tabell 3). 
Många ansökningar beskrev en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder men 
bara en beviljad ansökan skulle använda ”mixed methods”. Beviljandegraden var lika 
för de olika ansatserna vilket indikerar att det inte är svårare för kvantitativa studier 
att få finansiering. För cirka 20 procent av ansökningarna framgick inte metodval i 
sammanfattningen. Kartläggningens resultat när det gäller vetenskaplig ansats speglar 
tidigare studier och utvärderingar som gjorts [46, 47]. En genomgång av inkomna och 
beviljade ansökningar till Vetenskapsrådet inom ämnesområdet humaniora och 
samhällsvetenskap visade att intervjuundersökningar är vanligast bland ansökningar 
inom sociologi, antropologi, socialt arbete och genusvetenskap [48]. Detta visar på ett 
behov av bättre balans i metodval i allmänhet och av fler kvantitativa studier i synnerhet.
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7. Prioriterade  
bidragsformer och  
tillvägagångssätt 
Klient- och praktiknära forskning är beroende av såväl samverkan mellan bland annat 
grundutbildning, forskning och praktik, som av tillgång till socialtjänstens verksamheter 
och strukturer, men även av forskningsmiljöer med relevant kompetens och integrering 
av forskning i den praktiska verksamheten. Programmets framgång är därför beroende 
av att berörda aktörer arbetar parallellt för att underlätta och stödja den här typen av 
forskning. För att kunna stödja detta programs måluppfyllelse gäller att ta hänsyn till 
dessa aspekter och till programmets specifika förutsättningar. För det första har 
programmet ett 10-årsperspektiv, vilket möjliggör ett långsiktigt agerande. Det 
innebär att en rad olika bidragsformer kan, och bör, användas på ett strategiskt sätt vid 
olika tillfällen. För det andra har programmet ett tydligt uppdrag att stärka den 
klient- och praktiknära forskningen inom socialt arbete. Det finns ett behov av att 
stärka forskningsfältet. För det tredje står idag akademi och socialtjänstens praktik 
långt ifrån varandra, vilket kräver ett främjande och underlättande av samverkan i 
olika former [49]. För det fjärde behöver professionen stärkas i att arbeta mer utifrån 
forskning och för det femte har kvalitativ forskning dominerat inom ämnesdisciplinen 
socialt arbete [24] vilket kartläggningen av ansökningar till Forte och Vetenskapsrådet 
bekräftade (se efterföljande avsnitt ”Kartläggning av tidigare och pågående forskning”). 
En större balans mellan kvalitativ och kvantitativ forskning bör främjas [24]. 

I Fortes uppdrag ingick att under 2018 lysa ut 40 miljoner kronor inom programmet, 
det vill säga innan denna strategiska agenda formulerats och antagits. För att förhålla 
sig till de ovan angivna specifika förutsättningarna fattades ett antal strategiska beslut. 
Forte lyste ut medel för etablering av en nationell forskarskola för yrkesverksamma 
personer i socialtjänsten. Syftet är att forskarskolan ska bidra till en långsiktig kunskaps-
byggnad i socialtjänsten över hela landet. Utbildningen bedrivs på deltid för att göra 
det möjligt för studenterna att fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. På så 
sätt stärks kopplingen mellan högskola och socialtjänst och förutsättningarna för 
praktiknära forskning ökar. All forskning som bedrivs inom forskarskolan ska ligga 
nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns hos brukare och 
profession. På fyra år ska forskarutbildningen leda till en licentiatexamen. 

Parallellt med utlysningen om forskarskola gjordes ytterligare en utlysning av medel, 
som omfattade tre olika bidragsformer; projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära 
forskartjänster:

Projektbidraget riktade sig till disputerade forskare vid lärosäte eller inom socialtjäns-
ten. Forskningsprojekten skulle utgå från professionens och brukares/klienters frågor 
och behov. Forskningsprojekten skulle därför genomföras i samverkan med social-
tjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala 
FoU-enheter, chefer och personal. Syftet med finansieringen var att stärka lärosätenas 
möjligheter till praktiknära forskning.
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Postdokbidraget gav forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att 
fortsätta sin forskarkarriär med inriktning mot klient- och praktiknära forskning. 
Forte välkomnade ansökningar där internationellt utbyte ingick.

Bidraget till praktiknära forskartjänst avsåg att ge disputerade personer inom social-
tjänsten möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till 
praktik och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 
Finansieringen täckte kostnaden för en halvtidslön under tre år. 

De projekt som beviljats finansiering löper under ett antal år framöver, och blir natur-
ligtvis centrala för programmet. Men varje kommande år får programmet ytterligare 
medel att lysa ut. På frågan hur pengarna används bäst för att uppfylla programmets 
mål, har Fortes dialog med olika aktörer lett fram till följande förslag vad gäller de 
närmaste årens verksamhet:  

1 Det behövs fler, och nya, bidragsformer för att bygga upp den praktiknära 
forskningen inom socialtjänsten, inte minst forskning med en kvantitativ ansats 
och ”mixed methods” (det vill säga tillämpning av kvalitativa metoder som 
komplement till kontrollerade randomiserade studier). Följande är exempel på 
identifierat viktiga framtida bidragsformer:

Programbidrag med syfte att stärka uppbyggnaden av högkvalitativa forsk-
ningsmiljöer. 
Bidrag till systematiska översikter. Systematiska sammanställningar av 
forskning ska ta reda på vilken effekt olika åtgärder och insatser har och är 
därför en del av evidensbaserad praktik. En systematisk översikt pekar också ut 
vetenskapliga kunskapsluckor där det finns behov av mer forskning. Att sam-
manfatta kunskapsläget på ett vetenskapligt sätt är en forskningsmetod i sig 
som sällan prioriteras i vanliga utlysningar. 
Internationella postdokbidrag. Det är viktigt att unga forskare vistas i högkva-
litativa forskningsmiljöer för att bygga upp forsknings kompetens inom forsk-
ningsområdet (se avsnittet om internationella forskningsmiljöer för exempel). 
Dessa bidrag kan med fördel även förläggas under en viss period i praktiken.
Planerings- och förstudiebidrag för att förbereda för ett större forsknings-
projekt, etablera samarbeten mellan bland annat olika forskningsdiscipliner, 
praktik och brukare samt pröva genom förbarheten av projektet i en mindre skala. 
Detta kan även omfatta implementering av kunskap i praktisk verksamhet. 
Gästforskarbidrag för kortare vistelser utomlands kan underlätta kontakter, 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, 
samt stärka karriärutveckling för juniora forskare. 
Bidrag kan ges till en sommarskola och specifika kurser utomlands där 
relevant kompetens finns inom till exempel kvantitativ metodik och sociala 
interventioner samt möjlighet att nätverka med internationella forskare och 
studenter. 

2 Klient- och praktiknära forskning är beroende av samverkan mellan forskning 
och praktik. Det behövs fler bidragsformer för att knyta akademi och praktik 
närmare varandra, till exempel:

Praktiknära forskartjänster, där disputerade personer som arbetar med social-
tjänstfrågor utanför akademin får möjlighet att bedriva forskning på deltid och 
omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade 
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personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- 
och sjukvården, FoU- enheter, andra myndigheter och organisationer. Tjänster-
na kan även vända sig till akademiker som ges finansiering till att arbeta och 
forska i praktiken under en period. Att forskare är mer aktiva i verksamheten 
kan göra det enklare att få med sig personalen och att diskutera problem som 
uppstår. 
Nätverksbidrag skulle kunna lysas ut, dels för att knyta samman forskare och 
forskargrupper som beviljats forskningsmedel i programmet, men också nationella 
och regionala nätverk för forskare, praktiker och brukarföreträdare.   

3 Utöver nya bidragsformer behöver programmet även genomföra en rad olika 
aktiviteter för att stötta forskningsfältet och för att främja kompeten suppbyggnad 
och nyttiggörande av den finansierade forskningen: 

Kravställande i utlysningstexterna. Programmet behöver tydliggöra uppdra-
gets syfte och formulera krav på formell samverkan mellan forskning, praktik, 
brukare och beslutsfattare i forskningen. Samverkan med praktiken kan till 
exempel ske genom de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) eller 
FoU-enheter. Kommunerna kan också själva utgöra medelsförvaltare för 
forskningsprojekt, förutsatt att de uppfyller Fortes kriterier för detta. Även 
implementering av forskningsresultat bör ske i samverkan med befintliga 
strukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten. 
Forte tar ett aktivt ledarskap för programmet för att programmet ska vara en 
plattform för forskning och samverkan mellan forskning och praktik. Ett aktivt 
ledarskap innebär att diskutera och förankra en gemensam målbild, koordinera 
programmets aktiviteter, och etablera nätverk och mötesplatser för forskare, 
kommuner och regioner samt brukarorganisationer. Till exempel kan mötes-
platser för forskare och profession användas till att diskutera forskningsresultat, 
relevanta forskningsfrågor och studiedesign. I ledarskapet ingår också att följa 
upp och utvärdera programmet löpande, till exempel när det gäller de olika 
bidragsformerna, forskarskolan samt hur forskningen förhåller sig till utlys-
ningskraven, genomförbarhet och resultat. 
Främja stödstrukturer som behöver utvecklas för att bättre kunna möta 
utmaningarna inom socialtjänsten, inte minst genom att öka tillgången till 
databaser och register för forskare.
Etablera samarbeten inom Norden och internationellt för gemensamma 
utlysningar, kurser eller nätverk för att stärka forsknings området.
Ett strategiskt och aktivt kommunikationsarbete krävs också för att effektivt 
nyttiggöra de forskningsresultat som genereras i programmet.

Forte har flera andra uppdrag som angränsar, eller har en tydlig koppling till, detta 
program. Det rör till exempel satsningar på vårdforskning, äldreforskning, implemen-
teringsforskning, forskning om funktionsnedsättning och forskning om organisering 
och styrning av välfärd. Programmet kan med sina medel finansiera projekt eller 
program i en annan utlysning, eller ta emot medel från andra Forte-satsningar inom 
närliggande områden.    

Forte har ett särskilt uppdrag att säkerställa att den forskning som myndigheten 
finansierar kommer verksamheter och organisationer till nytta. Detta kommer att ske 
genom kommunikationsinsatser såsom workshoppar, enkäter, intervjuer och dialog-
möten med nyckelpersoner inom området. Forskningsprogrammets arbete kommer 
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också att spridas via Fortes hemsida och sociala medier. Forskningsprogrammet har 
till uppgift att bidra med kunskap och förståelse kring hur vi i framtiden skapar en väl 
fungerande och evidensbaserad socialtjänst. Därför är det också av stor vikt att löpande 
kommunicera kring programmets olika delar och göra arbetet känt för relevanta 
målgrupper, såsom forskare, yrkesverksamma i socialtjänsten, beslutsfattare och andra 
samhällsaktörer.

Enligt uppdraget ska forskningsprogrammet skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig 
och tvärsektoriell samverkan. Tvärvetenskaplighet gör det möjligt att belysa samhälls-
företeelser från varierande perspektiv och utifrån olika sociala faktorer. För forsk-
ningsprogrammet kan det gälla faktorer som ålder, socioekonomisk status, etnicitet 
och genus. Tvärvetenskaplighet kommer att vara en viktig del i utformningen av 
utlysningar inom forskningsprogrammet. Det är också viktigt att forskningen kan 
fokusera på de komplexa sammanhang som människor kan stå inför när det gäller 
skola, arbetsmarknad, missbruk, kriminalitet och så vidare och inte endast på en 
enskild fråga. Detta kräver samverkan mellan olika forskningsdiscipliner. 

Forskningsprogrammet och den forskning som finansieras ska ha ett köns- och 
jämlikhetsperspektiv. Det har gjorts väsentligt färre jämlikhets- och jämställdhets-
analyser av socialtjänsten än av hälso- och sjukvården och det utgör inte heller något 
etablerat forskningsområde i Sverige [31]. Utöver jämlikhets- och jämställdhetsper-
spektiven är de etiska dimensionerna och etiska frågeställningarna i den forskningen 
som finansieras viktiga. Det är framför allt unga och äldre som använder välfärdsre-
surserna. Den demografiska utvecklingen (färre ska betala för fler) ställer samhället 
inför svåra överväganden kring hur resurser ska fördelas mellan olika generationer. 
Socialtjänsten använder också i vissa fall tvångsåtgärder och tar ibland över ansvaret 
för barn vilket medför svåra etiska överväganden. 
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8. Socialtjänstens  
förutsättningar för  
verksamhetsutveckling
Nedan beskrivs några av de egenskaper i socialtjänsten som påverkar möjligheterna till 
utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet. Avsnittet, samt efterföljande avsnitt 
om tidigare satsningar och internationella forskningsmiljöer, bygger till största del på 
rapporter framtagna av Karin Tengvald, tidigare professor och chef för Institutionen 
för metodutveckling i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen samt professor Haluk 
Soydan på uppdrag av Forte (Bilaga 11 och 12). 

8.1 Socialtjänstens lagstiftning 
Socialtjänstlagen (SoL 1982:620, nu 2001:453) trädde i kraft 1982 efter tidigare stark 
kritik mot socialvården och dess lagstiftning. Den nya lagen innebar stora förändring-
ar mot tidigare lagar, som hade en mer förmyndaraktig karaktär. Stark betoning lades 
på den enskildes självbestämmande och frivillighet. Socialtjänstlagen kompletterades 
med två tvångslagstiftningar riktade till unga (LVU) och till personer med missbruks-
problem (LVM). Lagstiftningen utökades på 1990-talet med lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS 1993:87). 

I 1980-talets sociallagstiftning stod ingenting om socialtjänstens personal som motsvarade 
hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav på att arbetet ska utföras baserat på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Detta uppmärksammades i lagöversynen på 1990-talet [50]. 
Den nuvarande lagstiftningens allmänna krav på insatser av god kvalitet och på 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet (SoL 2001:453) har alltså varit i kraft 
under kort tid. Förändringen innebar en större möjlighet för yrkeskåren att föreslå och 
välja åtgärder för klienter och brukare och ett första steg mot en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst. Samtidigt arbetar personalen formellt på delegation och saknar eget 
yrkesansvar, vilket innebär att beslut i enskilda ärenden formellt fattas av den lokala 
socialnämnden eller motsvarande organ. Lagstiftningens konstruktion och betoning 
av rättssäkerhet konkurrerar därmed kompetens-, tids- och arbetsmässigt med andra 
delar av utredningsarbetet och framförallt med utförandet av de sociala insatserna. 

De olika uppgifterna, det vill säga myndighetsutövning respektive utförande av socialt 
arbete, har sedan länge ansetts bidra till komplexiteten i socionomernas arbete [51]. I 
ett läge där socialförvaltningarna är överbelastade måste myndighetsutövningen gå 
före. Detta är en tydlig skillnad mot hälso- och sjukvården, där professionens kunskap 
och bedömningar är grundläggande för att säkra kvaliteten, medan förvaltningsbeslut 
spelar liten roll i patientkontakten. En översyn av socialtjänstlagen genomförs för 
närvarande och ett delbetänkande har lämnats till regeringen [2]. Översynen ska 
slutrapportera den 1 juni 2020.

Både myndighetsutövningen och det sociala arbetet behöver kunskapsstöd. Det 
kunskapsunderlag som i första hand behövs för myndighetsutövningen återfinns i 
lagstiftning, föreskrifter, domstolsutslag, handböcker med flera. Kunskapsstöd i form 
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av underlag för beslut och genomförande av lämpliga insatser är däremot begränsade. 
Sådant stöd ska kanske framförallt ge kunskap om olika sociala insatsers eventuella 
positiva och negativa effekter. Det gäller också kunskapsstöd om sådana aspekter som 
olika former av bemötande och andra förtroendeskapande åtgärder. Här kommer den 
praktik- och klientnära interventionsforskningen om sociala insatser och deras resultat 
att ge viktiga bidrag.

8.2 En socialtjänst i snabb förändring 
Antal invånare i kommunerna varierar stort. Trots det har socialnämnderna och deras 
motsvarigheter samma uppdrag vare sig kommunen har 5 000 eller 100 000 invånare. 
Dessa skillnader innebär variationer i resurser, möjlighet att rekrytera personal samt 
möjligheter till verksamhetsutveckling. 

Sedan 1990-talet har stora förändringar skett inom socialtjänsten. Den tidens äldre-
omsorg (den slutna långvården framförallt) flyttades från sjukvården till socialtjänsten. 
Likaså flyttades patienter och verksamhet vid de stora mentalsjukhusen över till 
socialtjänsten. Socialtjänstens äldreomsorg och funktionshindersomsorg har på knappa 
två decennier utvecklats till socialtjänstens klart största verksamhetsområden i ekono-
miska termer. Till antalet klienter och brukare är dessa två områden näst störst efter 
den stora gruppen med försörjningsstöd inom verksamhetsområdet individ- och 
familjeomsorg. 

Inom socialtjänstsektorn finns idag en mångfald av utövare. De icke offentliga utförarna, 
både privata och ideella organisationer5, av sociala insatser har ökat inom sektorn. För 
socialtjänstens del utgörs merparten av vinstdrivande mindre företag och koncerner. 
Bristen på socialsekreterare har medfört att hyrpersonal från bemanningsföretag 
rekryteras för olika centrala uppgifter. Ett gemensamt kunskapsunderlag om de 
arbetsprocesser som syftar till att uppnå förbättringar för klienterna skulle underlätta 
det sociala arbetet i denna rörliga och instabila miljö. 

5  Det civila samhället omfattar alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda 
hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de 
har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 
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9. Tidigare satsningar 
på social forskning 
Strävan efter en mer forskningsbaserad socialtjänst är inget nytt. Satsningar har 
tidigare gjorts för att få till stånd mer praktiknära forskning och kunskapsutveckling i 
socialtjänsten, de första redan under 1970-talet. Det här avsnittet ger en bild av de 
satsningar som gjorts och dess resultat, vilket sätter Fortes forskningsprogram i ett 
historiskt sammanhang av värde för den nya satsningen. Avsnittet fokuserar på etable-
ringen av ämnet socialt arbete och Socialstyrelsens arbete. 

9.1 Etableringen av det akademiska ämnet socialt arbete
En statlig utredning genomfördes under 1970-talet om social forskning [52]. I utred-
ningen föreslogs etableringen av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms 
universitet samt två nya professurer med inriktning mot social forskning. Den ena 
professuren var makroinriktad och blev landets första professur i socialpolitik, som 
tillsattes 1972. Den andra skulle vara mikroorienterad mot socialt arbete och forskning 
om metoder för socialt arbete och modeller för utvärdering av sådana insatser. Någon 
sådan tjänst kom dock inte till stånd vid institutet. I 1967 års parlamentariska utredning 
fästes stor vikt vid socialtjänstens kunskapsbehov. Man betonade att forskningen och 
utvecklingsarbetet skulle bedrivas mot bakgrund av en kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering av socialvårdens verksamhet. Man ansåg att socialarbetarna genom en 
fortlöpande analys av egna insatser och erfarenheter skulle kunna initiera utvecklings-
projekt men även medverka i genomförandet av projekten [53].

1977 etablerades socialt arbete som ett akademiskt ämne vilket resulterade i en univer-
sitetsbaserad grund-, vidare- och forskarutbildning samt forskning i ämnet. De då fyra 
Socialhögskolorna kom att förläggas vid universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå 
och Lund. Under 2000-talet blev också den sociala omsorgslinjen universitetsbaserad, 
utbildningstiden förlängdes och linjen fördes till institutionerna i socialt arbete. 2007 
slogs omsorgslinjen slutligen samman med socionomlinjen till en gemensam socionom-
linje [51, 54]. Både utbildningarna och forskningen har expanderat kraftigt under de 
senaste drygt 40 åren.

Kvalitativa metoder har dominerat i forskningen, vilket har bidragit till att utvecklingen 
av den kvantitativa interventionsforskningen stått tillbaka. I en genomgång av uppsats-
arbetena inom grundutbildningarna på både socionom- och sociala omsorgslinjerna 
åren 1977, 1987 och 1997 konstaterades att mindre än en femtedel av uppsatserna då 
använt kvantitativa metoder [46]. Vid Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering 
2014 [55] gjordes samma iakttagelse av uppsatsarbetena. 

I Högskoleverkets utvärdering 2009 konstaterades att evidensbaserad praktik har litet 
utrymme i utbildningen [54]. Grundutbildningen får indirekt konsekvenser för den 
framtida forskningen, socialtjänstens forskningsanknytning och de yrkesverksammas 
färdigheter för användning av forskningens resultat, och spelar därför en viktig roll. 
Den riktning som yrkesutbildningen och forskningen inom det nya akademiska ämnet 
socialt arbete tog, stämde inte helt överens med de önskemål som ursprungligen fanns 
från statligt håll under 1970-talet. Förändringen i riktning mot en mer evidensbaserad 
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praktik kräver engagemang och incitament både inom forskarsamhället, grundutbild-
ningen och från de yrkesverksamma och deras chefer i socialtjänsten. Fortes nya 
program är en del i en sådan utveckling men det krävs samverkan mellan utbildning, 
forskning och praktik för att uppnå målet med en mer evidensbaserad praktik.  

9.2 Socialstyrelsens satsning på socialtjänstens 
kunskapsutveckling
1990-talet blev en omvälvande period för socialtjänsten. I och med nya reformer och 
lagstiftning omfattade socialtjänsten även äldre och personer med funktionsnedsätt-
ningar och psykiska problem. Nya idéer från privat sektor om styrning och ledning, 
New Public Management, hämtades in i den offentliga verksamheten. Konceptet 
innehåller bland annat krav på tydlighet om verksamhetens mål och resultat. Dess-
utom infördes krav på insatser av god kvalitet och på personal med lämplig utbildning 
och erfarenhet. Samtidigt fick Socialstyrelsen en särskild roll i arbetet att stödja 
kunskapsutvecklingen genom följande satsningar: 

• Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 1992–2003 och dess 
fortsättning Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 
2004–2009.

• Stöd till uppbyggnad och verksamhet i lokala och regionala FoU-miljöer 
1995–2012. 

• Projektet Nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
(KUBAS-projektet) 2001–2003.

9. 2. 1 CENTRUM FÖR UTVÄRDERING AV SOCIALT ARBETE OCH INSTITUTET FÖR UTVECKLING 
AV METODER I SOCIALT ARBETE
Med undantag för CUS första två år har verksamheten vid CUS och IMS helt och 
hållet koncentrerats på uppdragen att: 

• genomföra vetenskapligt grundade utvärderingar av behandlingsmetoder 
och andra insatser inom socialtjänsten, det vill säga effektutvärderingar 

• sammanställa resultaten av sådan typ av (nationell men idag främst 
internationell) forskning i så kallade systematiska kunskapsöversikter, 
som kan ge handlings- och beslutsstöd i första hand för profession och 
klienter 

• utveckla och kvalitets- och relevanssäkra så kallade standardiserade 
bedömningsmetoder, i syfte att öka det vetenskapligt grundade kunskaps-
stödet till det direkta utredningsarbetet och samtidigt möjliggöra 
systematisk uppföljning både lokalt och nationellt samt 

• olika former av kunskapsspridning och implementeringsstöd både vad 
gäller kunskaperna om lämpliga/bästa åtgärder för olika klientgrupper 
under olika omständigheter och om den vetenskapliga metodrepertoaren 
inom ramen för detta aktuella forskningsfält, där insatserna har till syfte 
att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik.

CUS/IMS verksamhet inleddes med en inriktning på uppdragen som gick i linje med 
den kommande internationella utvecklingen av det som skulle kunna kallas evidens-
baseringsrörelsen. Övergången till IMS gav dessutom arbetsmöjligheter av relevans för 
hela socialtjänstens verksamhetsområde, inte bara individ- och familjeomsorgen. 
Bland de viktiga erfarenheterna från verksamheten betonar CUS/IMS chefer särskilt 
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värdet av internationella kontakter och aktiv internationell medverkan som viktiga 
kompetens- och kvalitetssäkrande erfarenheter, liksom strävan att på olika sätt knyta 
särskilt metodologisk spetskompetens till verksamheten [56]. Det visade sig också 
betydelsefullt att CUS/IMS egen disputerade personal kom från flera discipliner som 
sociologi, psykologi, socialt arbete och medicinsk vetenskap. Hos verksamhetens 
sammanlagt 34 disputerade företräddes sju akademiska ämnen och även de 24 dokto-
rander som delfinansierades av CUS/IMS hade olika akademisk hemvist, varav fem i 
socialt arbete.  

IMS upphörde 2009. Personalen överfördes till Socialstyrelsens avdelning för kunskaps-
styrning. Avdelningen tar bland annat fram och reviderar kunskapsstöd och rekom-
mendationer för socialtjänsten och bedriver forskning om socialtjänstens verksamhet 
och metoder. I nuläget pågår fem projekt inom området bedömningsmetoder i olika 
faser av framförallt validering och implementeringsstöd samt fyra metodutvärderingar. 
Enheten har vidare uppdragen att generellt stödja socialtjänstens lokala arbete med 
uppföljning av klientarbetet samt att ge allmänt stöd till implementering av evidens-
baserad praktik.

Vid sidan av produktionsuppdragen pågår ett omfattande arbete med två tyngdpunk-
ter; att ge ett allmänt implementeringsstöd för evidensbaserad praktik, med särskild 
inriktning mot socialtjänstens ledningspersonal samt att producera material, sprida 
kunskap och ge implementeringsstöd för systematisk lokal uppföljning av klientarbetet.

9. 2. 2. STÖD TILL REGIONALA OCH LOKALA FOUMILJÖER
1995 fick Socialstyrelsen i uppdrag av Socialdepartementet att organisera uppbyggnaden 
av lokala och regionala FoU-miljöer över landet. Sammanlagt under åren fick cirka  
70 enheter finansiellt stöd, men det beviljade nationella stödet till lokala verksamheter 
varierade mycket och var sällan särskilt stort. Till exempel var stödet till var och en  
av 18 stycken FoU Äldre 2001–2002 mellan en halv miljon och tre miljoner kronor per 
år [57]. Däremot kunde stödet bli relativt långvarigt. 2010 hade över hälften av FoU 
Äldre-enheterna haft bidrag i sex år eller mer. Kraven var också att lokal finansiering 
skulle minst dubbla beloppet. Totalt under perioden gavs statliga stimulansmedel på 
över 300 mkr. FoU-enheterna är på olika sätt integrerade med kommuner. En del 
FoU-enheter är kopplade till en enskild kommun, andra är organiserade i samverkan 
med flera kommuner och en del är regionala samarbeten. Endast några få enheter har 
formaliserade samarbeten med universitet och högskolor.

En extern utvärdering av ett antal FoU-enheter och deras forskningsprojekt kom bland 
annat fram till att en hel del empiriska studier på olika sätt handlar om klientarbetet, 
men också om olika former av lokal uppföljning av klienterna. Metodologiskt var 
kvalitativa metoder vanligast, men enkätundersökningar som bearbetades med enkla 
kvantitativa metoder förekom också. Ändå beklagades övervikten av kvalitativa studier 
och svårigheterna att åstadkomma mer samordning mellan FoU-miljöerna, som hade 
kunnat ge bättre kvalitet och tillförlitlighet i de studier som gjordes [47]. 

En senare publicerad utvärdering om FoU-miljöer inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg baserades på 28 olika FoU-enheter [58]. I studien framkommer en stor 
variation mellan de olika FoU-enheternas organisation, resursfördelning, personaltäthet 
och vad de anger som sitt främsta syfte med verksamheten. En del FoU-enheter 
uppgav utbildning som sitt främsta syfte medan forskning och utvärdering var huvud-
syftet för andra enheter. Det varierade också mellan kommuner hur de beskriver 
samarbetet med FoU-enheter. Vissa kommuner beskriver ett väl integrerat samarbete 
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med FoU-enheterna medan andra kommuner beskriver att de knappt märker av någon 
FoU-verksamhet trots att de är anslutna till sådant samarbete. De ekonomiska resurser 
som FoU-miljöerna har inom socialtjänstområdet är i jämförelse med vårdområdet 
knappa. Den begränsade anknytningen mellan FoU-enheter och universiteten har 
bidragit till att den forskning som bedrivs i FoU-miljöer har kritiserats för att ha en 
låg vetenskaplig nivå [58]. 

FoU-välfärd är en intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet där 30 olika 
FoU enheter är medlemmar. På FoU-välfärds hemsida presenteras publikationer och 
de projekt som de drivs av deras 30 medlemmar. De områden som presenteras är inom 
äldre, funktionshinder, arbete och försörjning, individ och familj, integration och 
migration, ledarskap och organisation, prevention och folkhälsa samt hälso- och 
sjukvård. För mer information se FoU Välfärds hemsida [59]. 

9. 2. 3. NATIONELLT STÖD TILL KUNSKAPSUTVECKLING I SOCIALTJÄNSTEN (KUBAS)
1999 inledde Socialstyrelsen ytterligare en satsning, det så kallade KUBAS-projektet 
[60]. Det huvudsakliga syftet var att förbättra samspelet mellan forskning, utbildning 
och praktik i socialt arbete. 

Under perioden 2001–2003 använde Socialstyrelsen cirka 50 miljoner kronor till projektets 
externa delprojekt. Sammanlagt arbetade KUBAS med elva olika delprojekt. Vissa 
anknöt till arbetet vid CUS, andra handlade om bland annat forskningsinformation, 
etik, brukarinflytande och personalkompetensfrågor. Institutionerna i socialt arbete i 
Stockholm, Lund och Umeå fick totalt nio miljoner kronor vardera för tre års verksam-
het. I överensstämmelse med KUBAS-projektets huvudsyfte skulle försöken involvera 
både forskare, utbildare och praktiker. 

En utvärdering utfördes, men alltför tidigt för att man skulle kunna dra starka slutsatser. 
Utvärderarna kunde endast kommentera vikten av huvudprojekten samt konstatera 
svårigheterna man haft lokalt att snabbt finna meningsfulla uppgifter för försöket med 
kombinationstjänster: utbildning och praktik levde för långt från varandra [61]. 

En av de viktigaste insatserna var projektets aktiva kunskapsspridning, där också 
Socialstyrelsens ledning deltog. Trots sin kortvarighet fick KUBAS-projektet stort 
genomslag och kom att aktivera både forskarsamhället i socialt arbete och företrädare 
och personal inom socialtjänsten. 
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10. Pågående satsningar 
och strukturer på nationell 
nivå för kunskapsutveck
ling i socialtjänsten
Sedan betänkandet ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 
brukaren” [49] har flera initiativ tagits på nationell nivå för att förbättra kunskaps-
styrningen inom socialtjänsten. Kunskapsstyrning innebär strategier för styrning och 
ledning för att implementera metoder och arbetssätt baserade på bästa tillgängliga 
kunskap. Kunskapsstyrning skapar och upprätthåller också nödvändiga strukturer och 
processer för kunskapsutveckling, till exempel rörande uppföljning, utvärdering, 
förbättringsarbete, forskning och framtagande av riktlinjer [62]. 

Myndigheter, SKL och kommuner och regioner har på olika sätt arbetat med utveck-
lingen av kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik. Nedan ges exempel på pågående 
nationellt arbete och strukturer för att förbättra kunskapsstyrningen. Socialstyrelsens 
pågående arbete är beskrivet tidigare under avsnittet om CUS och IMS.

10.1 Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gör oberoende utvärde-
ringar (så kallade systematiska litteraturöversikter) av metoder och insatser inom 
socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder. SBU:s utvärderingar undersöker 
vilken typ av bedömning, omsorg eller insats som är säkrast och mest effektiv. Inom 
socialtjänstområdet har SBU bland annat publicerat rapporter om insatser för bättre 
psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn, om behandlingsfamiljer för 
ungdomar med allvarliga beteendeproblem och om öppenvårdsinsatser för familjer där 
barn utsätts för våld och försummelse. 

Pågående projekt handlar om stöd till ensamkommande barn och metoder för risk- 
och behovsbedömning vid kriminellt beteende hos unga. I en kommande rapport ska 
forskning om öppenvårdsinsatser för målgruppen utvärderas. Vidare pågår tre kart-
läggningar av kunskap och kunskapsluckor genom att sammanställa tidigare publicerade 
systematiska litteraturöversikter. Kartläggningarna täcker utredning och insatser för 
missbruks- eller beroendeproblem, äldreomsorg samt funktionstillstånd och funktions-
hinder. En preliminär version av en kartläggning om kunskapsläget för utredning och 
insatser inriktade mot självförsörjning för mottagare av ekonomiskt bistånd har 
publicerats på SBU:s hemsida. Dessa kartläggningar riktar sig främst till forskare och 
forskningsfinansiärer. SBU sammanställer kunskapsluckor i en databas som underlag 
för praktiknära forskning om effekter av insatser och metoder i hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst. SBU konstaterar i en rapport 2017 att det finns ett stort antal kun-
skapsluckor när det gäller socialtjänst och LSS och att det därför är ett område av 
särskild strategisk betydelse för praktiknära forskning [22]. 
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SBU har även genomfört prioriteringar av kunskapsluckor utifrån brukares, patienters 
och praktikers behov enligt James Lind Alliances metod (för beskrivning av metoden 
se avsnitt nedan om satsningar i Storbritannien). Syftet är att de som berörs mest av 
olika insatser och metoder ska få en röst och kunna påverka vilka forskningsfrågor 
som adresseras. Det saknas dock en tydlig koppling i Sverige mellan identifierade (och 
prioriterade) kunskapsluckor och forskningsmedel, vilket SBU beskrivit i tidigare 
rapporter till regeringen [22]. I Fortes uppdrag för nya programmet Tillämpad välfärds-
forskning ingår att den forskning som finansieras ska möta forskningsbehov som 
identifierats och prioriterats av berörda aktörer och intressenter. 

I mars 2018 fick SBU ett regeringsuppdrag om att utbilda och sprida kunskap om 
vetenskapliga kunskapssammanställningar till strategiskt viktiga målgrupper inom 
socialtjänstens verksamheter och området funktionstillstånd och funktionshinder. 
Målgrupper är till exempel utvecklingsledare, chefer, forskare inom FoU-verksamheter 
och akademi samt regionala samordnare. Inom uppdragets ram finns ett regionalt 
metodnätverk med syfte att stödja regional kunskapsuppbyggnad (till exempel metod-
kompetens som möjliggör relevanta beslut om utmönstring respektive implementering av 
insatser), att undvika regionalt dubbelarbete, samt att fungera som kanal för kunskaps-
spridning mellan SBU och regionerna. Vidare genomförs olika fortbildningar för 
verksamhetsutvecklare för att hitta, förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar, 
för enhetschefer för att implementera en evidensbaserad praktik samt för forskare för att 
göra systematiska litteraturöversikter. Andra planerade aktiviteter är att utforma särskilt 
anpassat informationsmaterial till socialchefer och politiker, samt att utveckla mer 
effektiva metoder för kunskapsspridning, exempelvis dialogseminarier och videofilmer.

10.2 Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver utrednings- och behandlingsverksamhet  
för ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna med missbruksproblem på 
särskilda behandlingshem och i allmänhet handlar det om tvångsvård. Det gäller 
begränsade grupper av klienter med stora och varierade problem. Förutom behand-
lingsverksamheten har SiS en forsknings- och utvecklingsverksamhet med forsknings-
resurser om cirka tio miljoner per år. Huvudsakligen bedrivs forskningen av externa 
forskare och myndigheten utlyser vissa medel för detta. Särskilt intressant är myndig-
hetens implementeringsarbete, där man nu inom verksamheterna använder flera 
behandlingsmetoder som har vetenskapligt stöd [63].

10.3 Nationella nätverk och grupper för utveckling av 
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
Det finns flera grupperingar på nationell nivå som arbetar med kunskapsutveckling 
och kunskapsstyrning i socialtjänsten: 

• Rådet för styrning med kunskap (RSK)
• Huvudmannagruppen
• Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten 

(NSK-S)
• Partnerskapet – en modell för samverkan

Rådet för styrning med kunskap (RSK) bildades 2015 med uppgift att verka för att 
den statliga styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen och professionen, 
och att den är samordnad, effektiv och anpassad till deras behov [64]. Rådet ska även 
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verka för att ta med patienters och brukares synpunkter och erfarenheter, samordna 
kommunikationen till användarna och utgöra ett forum för frågor om kunskapsut-
veckling, forskning och innovationer. I rådet ingår nio myndigheter6 under Socialde-
partementet, däribland Forte. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Parallellt 
med rådet har det bildats en Huvudmannagrupp som samordnas av SKL. Gruppen 
ska informera rådet om områden där huvudmännen har behov av kunskap och hur den 
behöver utformas och kommuniceras. Huvudmannagruppen består av sex ledamöter 
från landsting och tio ledamöter från kommuner. 

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) är ett 
långsiktigt och strategiskt forum för representanter för socialtjänsten, tillsammans 
med representanter från relevanta nätverk och kunskapsstyrande myndigheter för att 
diskutera och utveckla kunskapsstyrning i socialtjänsten. NSK-S samordnas av SKL 
och verkar för att lösa delar av de problem som kan uppstå när flera olika aktörer på 
olika samhällsnivåer med olika ansvar verkar inom samma område. NSK-S roll är att 
samverka, föra dialog och samordna initiativ som bidrar till behovsanpassad kunskaps-
utveckling och effektivare kunskapsstöd. Det finns en motsvarande grupp för kunskaps-
styrning inom vård och omsorg (NSK). 

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) byggdes upp och finansierades 
utifrån överenskommelser mellan regeringen och SKL under åren 2010–2016. Över-
enskommelserna var en följd av betänkandet ”Evidensbaserad praktik inom social-
tjänsten – Till nytta för brukaren” [49]. Syftet med RSS är att underlätta samverkan 
och kommunikation mellan kommuner i respektive län, mellan kommunerna och 
landstinget i länet och mellan lokal och nationell nivå samt att bidra till utvecklingen 
av evidensbaserad praktik. 2016 upphörde staten med den årliga finansieringen av RSS. 
SKL fick i uppdrag att ta fram en modell för fortsatt samverkan mellan RSS och den 
nationella nivån. Förslaget från SKL var att bilda ett partnerskap mellan RSS, SKL 
och Socialstyrelsen och arbetet med att formera samverkan inom partnerskapet 
påbörjades 2017. 

Målet med partnerskapet är att genom långsiktig samverkan bidra till utveckling av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Partner-
skapet tar avstamp i överenskommelsen 2016 mellan SKL och regeringen att stärka dessa 
strukturer och samverkan mellan RSS och nationella aktörer efter att staten upphörde 
med den årliga finansieringen av RSS. RSS är organiserade på olika vis till exempel i 
kommunförbund, regionförbund eller i regioner. De är i många fall medlems organisationer 
för kommuner och även för landsting. RSS finansieras genom medlems avgifter. 

Under 2017 har SKL och Socialstyrelsen tillsammans arbetat med att utveckla modellen 
för samverkan. En arbetsgrupp med de övriga myndigheterna i RSK har bildats där 
Socialstyrelsen är sammankallande. Vid ett möte i september 2017 mellan parterna 
beslutades att starta pilotprojekt kring fem områden för att pröva ett arbetssätt, 
utveckla koncept eller lösa ett problem som partnerna har uppmärksammat: välfärds-
teknik, systematisk uppföljning, implementering av kunskapsstöd för spelmissbruk, 
systemet för kunskapsstyrning, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård samt 
forskningsfrågor i socialtjänsten. I piloten om forskningsfrågor har RSS bidragit med 
synpunkter på SBU:s och Fortes gemensamma enkätundersökning och enkätens 
utformning samt hjälpt till att sprida information om enkäten till socialchefer. 

6  Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, Inspektionen för vård- och omsorg,  
Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, SBU, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
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11. Internationella 
satsningar och  
forskningsmiljöer 
Följande avsnitt ger en översiktlig bild av viktiga internationella forskningsmiljöer för 
praktiknära forskning inom socialtjänstens områden. Fokuset på nordamerikanska 
forskningsmiljöer beror på att det framförallt var i USA som det tidigt fanns akademiska 
institutioner i socialt arbete och där man satsat intensivt på praktiknära och högkvalitativ 
forskning. I senare delen av avsnittet beskrivs några europeiska och nordiska satsningar 
av relevans för programmet.  

11.1 Forskningsmiljöer i USA
1988 finansierade National Institute of Mental Health (NIMH) en rapport som kartlade 
läget för forskning i socialt arbete [65]. Rapporten konstaterade att det sociala arbetets 
forskningskapacitet var svag och knappast levererade praktik- och klientnära resultat 
med högt evidensvärde. Rapporten blev en utgångspunkt för NIMH att satsa intensivt 
på praktiknära och högkvalitativ forskning och snart följde andra finansiärer efter. 

National Institutes of Health (NIH) är USA:s största forskningsfinansiär när det 
gäller praktiknära forskning ur klient- och brukarperspektiv i socialt arbete och 
närliggande områden. De finansierar endast forskning med studiedesign som kan 
generera högkvalitativa resultat för bedömning av klient- och brukarinsatser. Det 
innebär att experimentella designer och kontrollerad klinisk forskning har en central 
plats i de flesta av NIH:s stora och långsiktiga forskningssatsningar. Man stödjer också 
så kallade mixed methods, vilket innebär tillämpning av kvalitativa metoder som 
komplement till kontrollerade randomiserade studier. Mixed methods definieras som 
komplementär användning av kvalitativa forskningsmetoder i sammanhang där 
kvantitativa forskningsdesigner utgör huvudmetoden, och inte till exempel enbart en 
blandning av kvalitativa datainsamlingsmetoder [66-68]. 

Forskningsområden relevanta för svensk socialtjänstforskning är bland annat imple-
menterings- och effektforskning, hälsoekonomi samt organisations- och tjänsteforsk-
ning inom hälso- och välfärdsområdet och socialtjänstområdet. Forskningsmedel 
beviljas också för statistik, informatik och registerforskning. Andra områden av 
relevans för socialtjänsten är forskning om barns rättigheter, folkhälsofrågor (speciellt 
inom preventionsforskning), funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, 
socialtjänst och äldreomsorg. NIH har ett hierarkiskt uppbyggt finansieringssystem 
som innebär att anslagen utformas för att stimulera uppbyggnad av forskningskompetens. 
Således ges yngre forskare möjlighet att ansöka om juniorforskningsmedel under 
ledning av seniora forskare. Träningsprogram som ofta (men inte alltid) är 
pilotprojekt forskning anses vara ett led mellan postdok och större och mer krävande 
forskningsbidrag. 

NIH och andra federala myndigheter har utvecklat ett anslagsprogram för Comparative 
Effectiveness Research (CER). Programmet omfattar forskning som studerar effekterna 
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av insatser och strategier för prevention, diagnos, eller behandling av sjukdomar och 
sociala problem ur ett klient- och brukarperspektiv. Denna forskningsstrategi innebär 
att man försöker att generera evidens i verkliga sociala miljöer (och inte starkt kontrol-
lerade, experimentella) kring vilken insats som verkar bäst för vilken klientgrupp och 
under vilka omständigheter. Vid instiftandet av CER utvecklades också en forsknings-
prioriteringslista för forskning i socialt arbete med 45 temaområden [69]. 

För att kunna vara konkurrenskraftiga i NIH-finansierade forskningssammanhang, 
behöver forskningsmiljöer bygga upp en lokal forskningsinfrastruktur7. Några få av de 
amerikanska lärosätena har lyckats med detta [70]. Medan cirka 60 skolor i socialt 
arbete betraktas som forskningsorienterade har inte mer än 10–15 av dessa skolor varit 
riktigt framgångsrika i att långsiktigt erhålla eftertraktade och prestigefulla forsknings-
medel från NIH samt växa reellt i storlek, mångfald och inriktningar. Exempel på 
några av dessa mest framgångsrika skolor listas nedan vilka kan utgöra potentiella 
inlärnings- och träningsmiljöer för svenska forskarstuderande, till exempel genom så 
kallade visiting scholar program som finns på vissa skolor. Det betyder dock inte att det 
inte finns andra, mindre miljöer inom de amerikanska sociala utbildningarna där 
praktiknära, högkvalitativ forskning bedrivs. 

• University of Texas at Austin, Steve Hicks School of Social Work
• School of Social Work, University of Washington
• School of Social Work, the University of North Carolina at Chapel Hill
• University of Michigan, School of Social Work
• George Warren Brown School of Social Work, Washington University
• University of Southern California, Suzanne Dworak-Peck School of 

Social Work

Under de senaste 10 åren har de ledande forskningsstarka skolorna i ökande takt blivit 
flerdisciplinära forskningsmiljöer och forskningsträningsmiljöer. Denna tendens bygger 
på insikten att sociala, hälso- och beteendeproblem samverkar, vilket förutsätter 
samarbeten mellan forskare från olika discipliner. Dessa skolor har också inbyggda 
kanaler till praktiken. Speciellt forskning om interventioner, implementeringsforskning, 
forskning om modeller som underlättar överföring av evidens från ett sammanhang till 
ett annat, och preventionsforskning förutsätter nära samarbete med praktiken, och i 
många fall praktikens aktiva medverkan. NIH:s anslagsprogram fungerar också som 
drivmekanismer för kunskapsöverföring från skolornas forskningsmiljöer till praktiken. 

Ytterligare två anslagsprogram av relevans för forskning i socialt arbete är 1) Translational 
Research och 2) Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI). Translational 
research, som syftar till att anpassa (översätta) generaliserad evidens till lokala samman-
hang med specifika klient- och brukarperspektiv, har i sin tur gett nytt liv till den 
traditionella implementeringsforskningen. Numera finansierar NIH implementerings-
forskning i lokala och organisatoriska sammanhang. Exempel på sådana modeller är: 
RE-AIM Modellen (”Reach, Efficacy/Efficacy, Adoption, Implementation, and 
Maintenance”); P – P Modellen (”Precede-Proceed”); och ARC Modellen (”Availability, 
Responsiveness, Continuity”) [66]. PCORI är ett anslagsprogram som beviljar anslag 

7  En fullständig forskningsinfrastruktur på skolnivå innebär en stödorganisation bemannad med en (oftast två) person 
specialiserad på ansökningsförfaranden (så kallad certified pre-award specialist), en (oftast flera) bokförings- och redovis-
ningsspecialist (så kallad certified post-award specialist), minst en yrkesstatistiker med doktorsexamen (samt en grupp av 
externa statistiker som kan anlitas för forskningsprojekt med specifika specialiseringar), en redaktör och en språkgranskare, 
samt sekreterarresurser.
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till så kallade CER-projekt (Comparative Effectiveness Research) som är patientcentrerade 
och involverar patienter och brukare. Programmet är relevant i första hand för hälso- 
och sjukvården, men eftersom socialt arbete alltmer integreras med hälso- och sjukvård 
engageras forskare i socialt arbete i många projekt. PCORI har stött and stöder ett stort 
antal projekt och har hittills delat ut cirka två miljarder dollar sedan starten 2012 [71]. 

11.2 Satsningar i Storbritannien
National Institute for Health Research (NIHR) ligger under Department of Health and 
Social Care [72]. NIHR finansierar forskning inom vård och omsorg och involverar 
patienter och medborgare i hela kedjan, bland annat genom organisationen James Lind 
Alliance som beskrivs nedan. NIHR har både öppna utlysningar, riktade (tema)
utlysningar och utlysningar för mer specifika forskningsfrågor. NIHR finansierar både 
grundforskning och tillämpad forskning, bland annat interventionsforskning. NIHR 
har flera forskningsprogram. Ett program (Health Services and Delivery Research, 
HS&DR Programme) finansierar forskning om hälso- och sjukvårdens och social-
tjänstens kvalitet, tillgänglighet och organisation. Forskningen ska även omfatta 
klienters upplevelser. 

James Lind Alliance (JLA) är en oberoende organisation som finansieras av NIHR 
och bildades 2004. JLA tillhandahåller metodstöd för att prioritera forskningsfrågor 
utifrån brukares, patienters och praktikers behov. Prioriteringarna görs genom så 
kallade priority setting partnerships inom olika områden. Fokus är kunskapsluckor som 
relaterar till behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården. Brukare, patienter och 
praktiker kan sällan påverka vilken forskning som bedrivs trots att de berörs mest av 
forskningens resultat. Syftet med JLA är därför att lyfta fram slutanvändarnas per-
spektiv på vad som är viktigt att forska på. Flera av forskningsprioriteringarna har lett 
till nya forskningsprojekt med finansiering från NIHR. JLA har publicerat ett 60-tal 
listor på sin hemsida över prioriterade forskningsområden. Prioriteringarna rör i första 
hand mer medicinska behandlingsmetoder. För närvarande görs en första prioritering 
för socialt arbete inriktad till vuxna [73]. I juli 2018 hölls en slutlig prioriterings-
workshop och en lista över de prioriterade forskningsfrågorna finns publicerad på 
JLAs hemsida [74]. 

En stark forskningsmiljö i Storbritannien är Center for Evidence-Based Intervention 
(CEBI) vid University of Oxford. CEBI fokuserar enbart på utvärderingar av inter-
ventioner i syfte att lösa brådskande problem samt systematiska litteraturöversikter. 
Nästan all vetenskaplig verksamhet handlar om att fastställa vilka insatser som är 
verksamma, för vilka grupper och under vilka omständigheter. CEBI är en del av 
Department of Social Policy and Intervention och har ett mycket kvalificerat centrum 
för studier och specialisering i evidensbaserad praktik. CEBI:s verksamhet är prakti-
knära i den betydelsen att de forskningsprojekt som utförs tillsammans med externa 
partners genererar evidens för den specifika partnerns behov. 

11.3 EU:s ramprogram för forskning och innovation
EU:s ramprogram planeras utifrån sjuåriga budgetsatsningar. Det pågående rampro-
grammet för forskning och innovation heter Horisont 2020 och löper under åren 
2014–2020. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och 
har en total budget på cirka 80 miljarder euro. Programmet har tre huvudinriktningar 
(så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är spets-
kompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Inom samhälleliga 
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utmaningar görs årliga satsningar utifrån en uppdelning i följande sju delar  
(samhällsutmaningar, på engelska societal challenges, SC): 

1 Hälsa och demografiska förändringar
2 Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och 

insjöforskning samt bioekonomi
3 Ren, säker och effektiv energi
4 Smarta, gröna och integrerade transporter
5 Klimat, resurser och råvaror
6 Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
7 Säkra samhällen

Det är främst utmaning ett och sex som kan omfatta forskning som rör socialt arbete 
och socialtjänst. Inom utmaningen om inkluderande, innovativa och reflekterande 
samhällen (SC6) finansieras forskning och innovation som kan bidra till att hantera 
ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella 
krisen. Projekten kan till exempel handla om migration och integration, tillgång till 
utbildning och sysselsättning, utveckling av innovativa tjänster i offentlig sektor, 
kulturarv och social innovation. Av mest relevans för socialtjänsten i det nuvarande 
arbetsprogrammet för 2018–2020 är en specifik utlysning för bildandet av ett konsortium 
som ska sätta upp en europeisk fond kallad ”European Social Catalyst Fund”. Fonden 
ska finansiera framtagandet av planer för implementering av sociala innovationer. 
Utmaningen om hälsa och demografiska förändringar (SC1) är mest inriktad på 
sjukvård och medicin och rör därför mer indirekt frågor om socialt arbete. En satsning 
inom detta program som kan ha implikationer för socialtjänsten är ett projekt kallat 
TO-REACH. Syftet är att etablera ett europeiskt forskningsprogram som ska generera 
kunskap som bidrar till utvecklingen av mer effektiva, tillgängliga och hållbara hälso- 
och sjukvårdssystem, vilket kan omfatta social omsorg i viss utsträckning i olika länder. 

För närvarande håller nästa ramprogram, som kommer att kallas Horisont Europa, att 
arbetas fram för åren 2021–2027. Målet är att ministerrådet och EU-parlamentet ska 
fatta beslut om kommissionens programförslag före årsskiftet 2018/2019. Utöver 
Horisont Europa innehåller budgeten för EU:s nästa sjuårsperiod ett nytt program 
kallat ”Digital Europe”, som syftar till att öka investeringar för att forma och stödja 
den digitala omvandlingen. 

Det finns ett antal europeiska partnerskapsprogram, som ligger utanför Horisont 
2020. Ett av dessa är Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI 
MYBL) vars senaste utlysning ”Åldrande – miljö och digitalisering” fokuserar på hur 
äldre personers hälsa och välbefinnande kan stödjas och främjas genom användandet 
av olika slags teknologier, design av den sociala och fysiska miljön samt tillgänglighet 
till möjligheter för lärande. Målet är att hitta innovativa, transnationella och tvärve-
tenskapliga samarbetsprojekt som undersöker potentialen av teknologi, plats och lärande 
i relation till äldre. Kopplingen till socialtjänsten i de finansierade projekten är dock 
inte särskilt framträdande. 
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11.4 NordForsk
NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som etablerades 2005 och 
syftar till att främja nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. 
Tillsammans med nationella forskningsfinansiärer identifierar NordForsk gemensamma 
nordiska prioriteringar och utlyser medel genom samfinansierade forskningsprogram 
inom olika områden. 

Det nordiska programmet för hälsa och välfärd startade 2014 och har hittills genom-
fört sju utlysningar. Programmet medfinansieras av nationella forskningsfinansiärer 
från alla fem nordiska länder. Programmet syftar till att förbättra hälsan i de nordiska 
länderna genom att generera kunskap om effekterna av demografiska, sociala, miljö-
mässiga och biologiska faktorer på människors hälsa och de utmaningar som detta 
innebär för människors välfärd samt att överföra denna nya kunskap till praktiska 
lösningar inom hälso- och välfärdssystemen. 

Några andra tematiska program är Education for tomorrow, det Nordisk-brittiska 
programmet för migration och integration samt Sustainable Urban Development and 
Smart Cities.

Nordiska forskningsfinansiärer planerar att lämna ett förslag till ett nytt program om 
digitalisering i offentlig sektor till NordForsks styrelse. I det tidiga förberedelsearbetet 
deltar även Storbritannien i diskussionerna och överväger att delta. Om programmet 
godkänns kan en utlysning bli aktuell under våren 2019. 

11.5 Samordning av svenskt deltagande 
i internationella satsningar
Forte ingår i samordningsfunktioner för forskningsfinansiärer för det svenska del-
tagandet i internationella program på olika nivåer, bland annat EU-sam, Intsam och 
Nord-sam. Dessa olika arenor är relevanta för programmet Tillämpad välfärdsforsk-
ning, dels för möjligheter till gemensamma satsningar i linje med programmet men 
också för att lyfta fram välfärdsforskning som ett viktigt forskningsområde i kom-
mande satsningar. 
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12. Pågående satsningar 
hos Forte
Forte har flera pågående satsningar som är relevanta för programmet. I september 2018 
öppnade en utlysning för forskning om funktionsnedsättning. Utlysningen har ingen 
specifik koppling till socialtjänstens verksamhetsområden men kan omfatta projekt 
som på olika sätt är relevanta för socialtjänsten och dess målgrupper, till exempel 
forskning om välfärdsteknik. Beslut om vilka projekt som ska beviljas fattas under 2019. 

Forte har under våren 2018 haft en utlysning om programbidrag för vårdforskning där 
flera programansökningar angränsar till socialtjänstens områden, varav ett program 
kommer att finansieras inom ramen för tillämpad välfärdsforskning. Vidare har 
Vetenskapsrådet, Forte och Vinnova genomfört en gemensam utlysning om barn och 
ungas psykiska hälsa under våren 2018. Forte har även i uppdrag att samordna forsk-
ning om äldre, barn och ungdomar, funktionshinder, socialvetenskaplig alkohol- och 
narkotikaforskning, och internationell migration och etniska relationer. Dessa sam-
ordningsområden angränsar alla till programmet tillämpad välfärdsforskning. Forte 
arbetar sedan början av 2018 med särskilt prioriterade områden vilket är implementering, 
digitalisering, sjukfrånvaro och äldreomsorg. Alla dessa områden är relevanta för 
socialtjänstens verksamhetsområde och för programmet om tillämpad välfärdsforskning.

I forskningspropositionen 2016 fick Forte ett särskilt uppdrag att utlysa medel till 
forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen syftar till att 
öka kunskapen om arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation som 
kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Under 2017 genomfördes en utlysning där flera projekt som beviljades medel adresserar 
frågor om socialtjänstens styrning och organisation. Under hösten 2018 genomfördes 
ytterligare en ny utlysning. Två av de beviljade ansökningarna kommer finansieras 
inom ramen för tillämpad välfärdsforskning.  

12.1 Programsatsningen STANCE
Sedan 2017 finansierar Forte programmet STANCE, studier av socialtjänstens inter-
ventioner för alkohol och narkotikaproblem och hälsoeffekter. Forskningsprogrammet 
genomförs vid Umeå universitet under sex år för att utveckla kunskaper om:

1 Skillnader i hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och 
narkotika

2 Vilka insatser, kombinationer och omfattning som socialtjänsten ger till 
personer som missbrukar alkohol och narkotika

3 Sambandet mellan de interventioner som tillhandahålls av socialtjänsten 
och hälsoutfallet för personer som missbrukar alkohol och narkotika

Programmet består av flera delstudier varav en är en registerstudie som baseras på register 
bland annat från Addiction Severity Index (ASI). ASI-intervjun är en standardiserad 
bedömningsmetod för utredning och uppföljning som används i missbruk- och 
beroendevården. För närvarande innehåller ASI-net 69 000 grund/före-intervjuer och 
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21 800 uppföljningsintervjuer. ASI är den mest använda metoden inom missbruksvården 
och tillhör de mest använda bedömningsmetoderna från Socialstyrelsen [75]. Register-
studien baseras även på registerdata från Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, 
Statistiska centralbyrån och Brottsförebyggande rådet I STANCE deltar över 75 
kommuner och enheter. Forte har finansierat programmet med totalt nio miljoner.
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14. Bilagor 
Bilaga 1 Organisationer och aktörer med representanter 
i forskningsprogrammets referensgrupp
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S)
Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Fortes styrelse

Bilaga 2 Organisationer representerade vid Fortes hearings 
KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER
Blekinge kompetenscenter
FoU Helsingborg
FoU Nordost
FoU Nordväst
FoU Sjuhärad
FoU Södertörn
FoU Välfärd Värmland
FoU Välfärd, Region Västerbotten
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionen Välfärd och FoU i Väst
Gävle kommun
Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Västernorrland
Landstinget Blekinge
Landstinget Sörmland
Nestor FoU-center
Norrbottens kommuner
Norrköpings kommun
Praktik Utveckling Forskning Framtid (PUFF) östra Östergötland
Region Gävleborg
Region Jönköpings län
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län
Regionförbundet i Kalmar län
Skaraborgs kommunalförbund
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
VästKom – Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
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STATLIGA MYNDIGHETER
Barnombudsmannen (BO)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Kriminalvården
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens institutionsstyrelse (SiS)

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro Universitet

BRUKAR OCH INTRESSEORGANISATIONER
Fryshuset
Föreningen Social Omsorg
Ideell Arena
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Verdandi

Inbjudna aktörer som inte kunnat delta vid Fortes hearings är inte listade ovan. Forte 
har vidare träffat andra aktörer vid enskilda möten som inte är listade ovan.  
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Bilaga 3 Lista över de 68 forskningsområden 
som identifierades i Fortes dialoger
Forte genomförde ett antal möten, hearings och workshoppar mellan oktober 2017 och 
mars 2018 med relevanta aktörer så som forskare, representanter för socialtjänsten på 
regional och lokal nivå (både socialchefer och FoU-enheter), brukarorganisationer och 
andra ideella verksamheter, statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), med flera. En sammanställning från diskussionerna genererade en lista med 
68 forskningsområden. Forskningsområdena är grupperade i övergripande teman för 
att ge en bättre översikt. Listan har ingen inbördes ordning och är arbetsmaterial som 
sammanställts från arbetsgruppens möten.

Övergripande teman och forskningsområde
Insatser, uppföljning, effekter

Studera metoder som ger långsiktig utveckling i socialtjänsten

Forska på olika utredningsmetoder samt hur dessa kan utvecklas i de praktiker som saknar

Studera relationer och relationsskapande som en metod i socialtjänsten

Indikatorer för vad brukarna anser vara ”integritet” ”meningsfull sysselsättning”, ”delaktighet” i samhället.  
(Jämför med portalparagrafen i SoL)

Samordningsförbundens effekter

Insatser kontext, socioekonomi

Identifiera kärnkomponenter (common factors) och verksamma komponenter i insatser. Vad fungerar och vad 
fungerar inte inkl bemötande

Behov av insatser för små barn

Uppföljningar längre tid, rättspsyk- kriminalvård- social barnavård – våld i nära relationer – hedervåld

Gränser för stöd, grupper som hamnar mellan stolar. Ex våldsutsatta barn, gränser lagutrymmen.

Våldsbejakande extremism och brottslighet – Insatser

Personer med livslånga behov, hur mäter man det?

Återknytning/relationer mellan barn och föräldrar efter omhändertagande.

Peer support och andra insatser som drivs eller utreds av peers med egen erfarenhet

Vilka målgrupper missas/faller mellan stolarna? Ur ett klientperspektiv. Tex vid förändringar av LSS, när man fyller 
18 eller 65 år. Hur anpassa stödinsatser till personer med flera olika behov? T ex föräldrastöd efter särskilda behov, 
kultur osv. Målgrupper unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder – helt andra behov än vad socialtjäns-
ten idag erbjuder. Ganska rigida stödsystem, inte flexibla nog att möta individen.

Saknas system för systematisk uppföljning. Vad är viktigt att följa upp? Individbaserad systematisk uppföljning 
som en start för att kunna forska. Börja lokalt. Gör det möjligt att samla den lokala kunskapen. Eftersatt och kopp-
lar till implementeringsforskning. Hur hittar man nationell lösning på detta. Uppföljning av nya program, metoder, 
riktlinjer är viktiga. Lokalt anpassade också.

Följ upp och beforska metoden delaktighetsmodellen (DMÖ)

Förvaltandet av de metoder och arbetssätt som införs. I vilken utsträckning är socialtjänsten offer för trender,  
istället för långsiktigt förvaltande? Finansiera stöd för att ta tillvara ny kunskap

Enkla mättänk i verksamheten, hur får man en verksamhet att bli mer forskningsorienterad

Effekten för klienter beroende på hur man organiserar arbetet. En insats från en verksamhet kan förstöra för en 
annan. Tex försörjningsstöd/boende och missbruk

Vad finns redan beforskat? Systematiska översikter

Forskning om hur man kan möta upp den omsorgen som äldre har som inte handlar om personal. Tex hur använder 
man IT, hur kan man koppla ihop äldre med frivillig organisa tioner. Alternativ till att umgås med anställd personal. 
Vad har äldre för behov på boenden och hur kan man matcha upp det inom och utan för den kommunala omsorgen. 
T ex sociala aktiviteter

Upplevd socialkvalitet. Tex inom LSS, äldre.
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Övergripande teman och forskningsområde
Förebyggande arbete/tidiga insatser. Samhällsbaserad socialtjänst, lokalsamhället, mer politiskt arbete. Social-
tjänsten är nu akutstyrd och reaktiv. Inkl personer i riskgrupper. Ex. Kunskap om effekter, resultat av det uppsö-
kande och trygghetsskapande arbetet i utsatta bostadsområden. Utvecklingen är att det blir fler personer och 
funktioner som arbetar uppsökande, trygghetsskapande ute i bostadsområdena, trygghetsvärdar, ungdomslotsar, 
uppsökare, fältassistenter, medborgarvärdar, ungdomsvärdar, nattvandrare, polis, engagerade föreningar och Lugna 
gatan, Sdf mammor/systrar. Frågan verksamheterna ställer sig är vad alla dessa satsningar ger för resultat, både 
på individ- eller områdesnivå.  

Interventionsforskning. Vad fungerar för vem och varför? Forskning om skräddarsydda insatser (personcentrera-
de), hur gå vidare och följa upp dessa insatser, användandet av validerade instrument. 

Tidig upptäckt. Forskning om diagnostik inom praktiken, ej validerade test.

Registerforskning. Hälso- och sjukvården har big data och register. Ett problem med registerdata inom barna-
vårdsområdet, sämre i Sverige än Danmark och Norge. Behövs bättre nationell statistik. Bara pinnstatistik inte 
individperspektiv.

Nytta och problem med granskning, uppföljning och utvärdering

Hedersproblematik

Stöd till forskning för att hjälpa organisationer och professioner att ”översätta” och tillämpa evidensbaserade 
metoder i en svensk kontext. Sveriges välfärdssystem, särskilt t.ex. Kommunens och Landstingets fördelning av 
ansvar kopplad till hälsa i ett brett perspektiv, skiljer sig rejält från de flesta länderna där ”evidensen” har tagits 
fram. Organisationerna har oftast inte tillräckligt mycket kunskap för att förstå komponenterna i dessa metoder, 
och hur man kan utveckla en Sverigeanpassad modell, utifrån en analys av den internationella litteraturen. Här 
finns ett naturligt behov av ”varandra” för att lyckas med intentionerna i Riktlinjerna och andra former av kun-
skapsstyrning, som drivs nationellt, men oftast försvinner lokalt. 

Arbetssätt

Personcentrerad socialtjänst. Hur jobbar man personcentrerat, vad är gemensam nämnare. Viktigt att utgå från 
perspektivet personcentrering istället för organisationscentrering. 

Brukarnas egen idé och upplevelse av behov, stöd, och insatser som grund för socialtjänstens prioriteringar, utbud 
och uppföljning. 

Mål och syften. Vad ligger till grund och vad leder det till. Hur jobbar man med genomförandeplaner.

Digitalisering möjligheter/välfärdsteknik. Vilka insatser kan digitaliseras, för vem och effekter på brukare? Hur kan 
processer stödjas av digitalt arbete och hur påverkar nya arbetssätt arbetsmiljö, chefer och medarbetare? 

Friskforskning och framgångsrika praktiker. Vad lyckas man med i socialtjänsten? Forskning om goda exempel.

Barnkonventionen. Vad händer när den blir lag? Barninflytande, barnperspektivet missas.

Betydelsen av och rollen för personer med egen erfarenhet av olika sociala problem i ett systemperspektiv. T.ex 
handlar det om brukarorganisationer men också om hur den egna erfarenheten värderas som kompetens och kvalitet.

Relationer och interaktioner som ett grundläggande begrepp för allt socialt arbete. T ex det interpersonella mötet. 
Och relationen mellan klienten och hela vårdsystemet. Vilken tillit finns till de här aktörerna. 

Sammanhållna insatskedjor. Samordning gränssnittet hälso- och sjukvård, skola och socialtjänsten. Personer med 
sammansatta behov, sammanhållet. Samarbete mellan kommuner. 

Innovationer, metodutveckling, nya arbetssätt, ny design av välfärdstjänster utifrån behov. Inklusive brukardriven 
innovation.

Brukarmedverkan/delaktighet. Ex SIP för personer med funktionsnedsättning. Utveckla metoder utifrån brukarnas 
behov. Brukarstyrda revisioner, co-creation. Metoder för kvalitetsutveckling som drivs av eller involverar brukare 
och anhöriga.

Forskning om värdegrunder för arbetet. T ex bemötande och koppling till anmälningar inom IVO

Forskning om lärandeprocessernas inflytande på socialtjänstens praktik. Vilken skillnad innebär t ex bara utbildning 
i metoden MI kontra att börja med MI och följa upp i lokalt hur ofta MI används, vad samtalen leder till hur klienterna 
uppfattar samtal med och utan MI. Vilken slags lärande bidrar till de professionella och till kvalitet i arbetet mest?

EBP (evidensbaserad praktik). Vad finns för forskning på att det ger bättre effekt för klienten? Svårigheter med att 
tillämpa EBP, hur ska den professionella väga samman kunskapsunderlaget i EBP?

Mänskliga rättigheter och användandet av manualer

Sociala investeringar görs av kommuner men det bedrivs kanske inte någon forskning om detta. Forskning som 
stödjer proaktiv verksamhet är viktigt. Här nämndes t.ex. det faktum att socialtjänsten sällan har en investeringsbud-
get vilket många andra kommunala verksamheter har. 

Socialtjänstens arbete med familjer med komplexa behov vs. organisatorisk specialisering
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Övergripande teman och forskningsområde
Organisation inklusive ledarskap, arbetsmiljö och arbetssituation

De stora skillnaderna mellan de olika kommunerna i landet. Den allt högre specialiseringen av professionen är svår 
att hantera för glesbygden – hur ser det sociala arbetet ut i mindre kommuner? Forskning som fokuserar på de olika 
kommunernas olikartade förutsättningar och utmaningar. 

Hot och våld mot personal

Anställda, kompetens och status. Var är det lätt eller svårt att rekrytera och behålla kompetens?

Socialtjänsten i kris? Är det en kris? Arbetsmiljö, personalomsättning (hur den ser ut, vilken betydelse den har), 
organisation. Forskning som rör försök i bred bemärkelse såsom omorganiseringar, införande av nya förhållnings-
sätt, nya ledningssystem, nya arbetssätt, betydelsen av förändrad ärendebelastning, betydelse av ny teknik- och vi 
menar nu forskning som inkluderar utfall av arbetet inklusive klienternas upplevelser och uppfattning. Hur är det 
att vara chef i socialtjänsten. Socialtjänst i omvandling (och det som händer runtomkring som påverkar socialtjänsten), 
tex hyrsocionomer, hur påverkar det. 

Forskning om implementering, förändrings- och förbättringsarbete. Överföring från teori till praktik. Hur organisera 
detta. Implementering, verksamhetsutveckling. Svårt förvalta modeller, saknas uthållighet, dyker nåt nytt upp nappar 
man. I vilken utsträckning är social tjänsten offer för trender, istället för långsiktigt förvaltande? Finansiera stöd för 
att ta tillvara ny kunskap

Utveckling och förändring i socialtjänsten

Konsultbranschen inom socialt arbete. Välfärdsmarknader studeras/granskas för lite. Hur ser socialtjänstens 
utövande ut jämfört med privata aktörers?

Socialtjänstens informella organisering

Se betydelsen av enhetschefens inom funktionshinder – roll för kvalitén inom FH verksamhet

Medskapande ledarskap (en rörelse med många olika verktyg). Obs finns flera metoder här en är Tjänstedesign 
(studier om hur man i praktiken ska ställa om från individperspektiv till brukarperspektiv)

Socialtjänsten i samhället

Integration, utanförskap och socialtjänstens roll i det. Vad fungerar för att individer ska känna sig integrerade, vilka 
faktorer leder till en god integration, hur kan kommuner bistå enskilda individer för att de ska bli delaktiga i samhället. 
Evidensbaserad kunskap om integrationsprocesser. Det saknas kunskap om barn och deras integration, det har 
under senaste tiden skrivits lite om ensamkommande men de som lever med sina familjer, vad funkar för dem

Forskning om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Såväl om det förekommer som om hur den i så 
fall fungerar. Hur möter vi barn unga äldre som riskera hamna fel. Samverkan med andra aktörer. Mer aktivt upp-
sökande arbete.

Vad får nedmontering av välfärdelen för konsekvenser? Ideella föreningar gör en stor del av det sociala arbetet. 
Socialtjänsten består av båda privat och idéburna organisationer. Idéburna organisationer gör det som socialtjänsten 
gjorde innan. Förstå ideell sektor som aktör och agens i socialtjänstens verksamhet. Tex kan det handla om ideella 
insatser, ideella föreningar men också idéburna utförare. Viktiga frågor om drivkrafter, engagemang såväl som 
kompetens bör kunna tas med här. 

Professionen socionomer och utbildningens roll. Vad är det för profession i välfärdssektorn vi kommer behöva i 
framtiden? Kombinationstjänster. Inte bara socionomer, vilka yrkes grupper kommer behövas?

Styrning

Lagar, följsamhet, prövning, ideologi. Mandatperioder, ekonomistyrning, ideologi styrning – hur lirar det med idéer 
om långsiktighet

Styrmodeller, budgetmodeller, NPM, socialtjänstlagen, resursanvändning

Hållbar och flexibel styrning (tillitsbaserad styrning)

Styrning och effekter på styrning av verksamheten. Följa beslutsprocesser, vilka styrmedel används och vilka 
effekter får det för verksamheten. Hur fungerar kunskaps styrning. Hur man uttolkar lagen. Det juridiska hantverket. 
Beslut, hur fattas de och vilka fattas på delegation? 

Professioners kunskapsanvändning och decision-making

Kunskapsstöd vs. kunskapsstyrning, statens stöd till socialtjänstens personal

Interaktionen mellan olika rättsliga regelverk. Både på nationell och internationell nivå, som i ökad utsträckning 
kommit att på verka socialtjänstens dagliga verksamhet. En ”juridifiering” av socialtjänsten. Som exempel gavs 
migrationsområdet. Det finns ett behov av tydligare regelverk som stöd för verksamheten. Risker med juridifiering, 
graden av detaljstyrning kontra behovet av flexibilitet
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Bilaga 4 Aktörer representerade i arbetsgruppen 
för prioritering av forskningsområden

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Fortes styrelse
Funktionsrätt Sverige
Göteborgs universitet 
Högskolan i Gävle
Jönköping University
Linköpings universitet
Maskrosbarn
Mälardalens universitet
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S)
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Socialstyrelsen
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala Universitet
Verdandi

Bilaga 5 De 20 högst rankade forskningsområdena
En arbetsgrupp (Bilaga 4) bestående av Fortes referensgrupp, forskare och represen-
tanter från brukarorganisationer fick i uppdrag att välja tio forskningsområden från 
listan med de 68 identifierade forskningsområdena (Bilaga 3). Resultaten samman-
ställdes av Forte. Listan nedan redovisar de 20 högst rankade forskningsområdena 
som gick vidare i processen för ytterligare prioritering. Metoden för att prioritera 
forskningsbehov är en konsensusprocess inspirerad av den brittiska organisationen 
James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/). Listan har ingen inbördes ord-
ning och är arbetsmaterial som sammanställts från arbetsgruppens möten.

1 Förebyggande arbete/tidiga insatser. Samhällsbaserad socialtjänst, lokalsamhället, 
mer politiskt arbete. Socialtjänsten är nu akutstyrd och reaktiv. Inklusive 
personer i riskgrupper. Ex. Kunskap om effekter, resultat av det uppsökande och 
trygghetsskapande arbetet i utsatta bostadsområden. Utvecklingen är att det 
blir fler personer och funktioner som arbetar uppsökande, trygghetsskapande ute 
i bostadsområdena, trygghetsvärdar, ungdomslotsar, uppsökare, fältassistenter, 
medborgarvärdar, ungdoms värdar, nattvandrare, polis, engagerade föreningar 
och Lugna gatan, sdf mammor/systrar. Frågan verksamheterna ställer sig är vad 
alla dessa satsningar ger för resultat, både på individ- eller områdesnivå.  

2 Sammanhållna insatskedjor. Samordning gränssnittet hälso- och sjukvård, 
skola och socialtjänsten. Personer med sammansatta behov, sammanhållet. 
Samarbete mellan kommuner.
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3 Brukarmedverkan/delaktighet. Ex SIP för personer med funktionsnedsättning. 
Utveckla metoder utifrån brukarnas behov. Brukarstyrda revisioner, co-creation. 
Metoder för kvalitetsutveckling som drivs av eller involverar brukare och 
anhöriga. Brukarnas egen idé och upplevelse av behov, stöd, och insatser som 
grund för socialtjänstens prioriteringar, utbud och uppföljning.

4 Integration, utanförskap och socialtjänstens roll i det. Vad fungerar för att indivi-
der ska känna sig integrerade, vilka faktorer leder till en god integration, hur 
kan kommuner bistå enskilda individer för att de ska bli delaktiga i samhället. 
Evidensbaserad kunskap om integrationsprocesser. Det saknas kunskap om barn 
och deras integration, det har under senaste tiden skrivits lite om ensamkommande 
men de som lever med sina familjer, vad funkar för dem

5 Saknas system för systematisk uppföljning. Vad är viktigt att följa upp? Individ-
baserad systematisk uppföljning som en start för att kunna forska. Börja lokalt. 
Gör det möjligt att samla den lokala kunskapen. Eftersatt och kopplar till 
implementeringsforskning. Hur hittar man nationell lösning på detta. Uppföljning 
av nya program, metoder, riktlinjer är viktiga. Lokalt anpassade också.

6 Interventionsforskning. Vad fungerar för vem och varför? Forskning om skräddar-
sydda insatser (personcentrerade), hur gå vidare och följa upp dessa insatser, 
användandet av validerade instrument. Identifiera kärnkomponenter (common 
factors) och verksamma komponenter i insatser. Vad fungerar och vad fungerar 
inte inklusive bemötande. 

7 Digitalisering möjligheter/välfärdsteknik. Vilka insatser kan digitaliseras, för 
vem och effekter på brukare? Hur kan processer stödjas av digitalt arbete och 
hur påverkar nya arbetssätt arbetsmiljö, chefer och medarbetare?

8 Studera metoder som ger långsiktig utveckling i socialtjänsten
9 Vad får nedmontering av välfärdelen för konsekvenser? Ideella föreningar gör 

en stor del av det sociala arbetet. Socialtjänsten består av båda privat och idé burna 
organisationer. Idéburna organisationer gör det som socialtjänsten gjorde innan. 
Förstå ideell sektor som aktör och agens i socialtjänstens verksamhet. Tex kan det 
handla om ideella insatser, ideella föreningar men också idéburna utförare. Viktiga 
frågor om drivkrafter, engagemang såväl som kompetens bör kunna tas med här.

10 Forskning om implementering, förändrings- och förbättringsarbete. Överföring 
från teori till praktik. Hur organisera detta. Implementering, verksamhets-
utveckling. Svårt förvalta modeller, saknas uthållighet, dyker nåt nytt upp 
nappar man. I vilken utsträckning är socialtjänsten offer för trender, istället 
för långsiktigt förvaltande? Finansiera stöd för att ta tillvara ny kunskap

11 Forska på olika utredningsmetoder samt hur dessa kan utvecklas i de praktiker 
som saknar

12 Relationer och interaktioner som ett grundläggande begrepp för allt socialt 
arbete. Tex det interpersonella mötet. Och relationen mellan klienten och hela 
vårdsystemet. Vilken tillit finns till de här aktörerna. Studera relationer och 
relationsskapande som en metod i socialtjänsten. 

13 Innovationer, metodutveckling, nya arbetssätt, ny design av välfärdstjänster 
utifrån behov. Inklusive brukardriven innovation.

14 Gränser för stöd, grupper som hamnar mellan stolar. Ex våldsutsatta barn, 
gränser lagutrymmen.
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15 Peer support och andra insatser som drivs eller utreds av peers med egen erfarenhet
16 Registerforskning. Hälso- och sjukvården har big data och register. Ett problem 

med registerdata inom barnavårdsområdet, sämre i Sverige än Danmark och Norge. 
Behövs bättre nationell statistik. Bara pinnstatistik inte individperspektiv.

17 Forskning om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Såväl om det 
förekommer som om hur den i så fall fungerar. Hur möter vi barn unga äldre 
som riskera hamna fel. Samverkan med andra aktörer. Mer aktivt uppsökande 
arbete.

18 Stöd till forskning för att hjälpa organisationer och professioner att ”översätta” 
och tillämpa evidensbaserade metoder i en svensk kontext. Sveriges välfärds-
system, särskilt t.ex. Kommunens och Landstingets fördelning av ansvar 
kopplad till hälsa i ett brett perspektiv, skiljer sig rejält från de flesta länderna 
där ”evidensen” har tagits fram. Organisationerna har oftast inte tillräckligt 
mycket kunskap för att förstå komponenterna i dessa metoder, och hur man kan 
utveckla en Sverigeanpassad modell, utifrån en analys av den internationella 
litteraturen. Här finns ett naturligt behov av ”varandra” för att lyckas med 
intentionerna i Riktlinjerna och andra former av kunskapsstyrning, som drivs 
nationellt, men oftast försvinner lokalt.

19 EBP (evidensbaserad praktik). Vad finns för forskning på att det ger bättre effekt 
för klienten? Svårigheter med att tillämpa EBP, hur ska den professionella väga 
samman kunskapsunderlaget i EBP?

20 Vad finns redan beforskat? Systematiska översikter

Bilaga 6 Sökord och variabler för sökning av inkomna 
ansökningar till forskningsråden

Variabler Sökord

Diarienummer
Projektledare Efternamn
Projektledare Förnamn
Kön projektledare
Disputationsår
SCB-kod
Medelsförvaltare
Institution
Projekttitel
Bidragsform
Totalt beviljat bidragsbelopp

”Socialtjänst”
”Socialnämnd”
”Socialförvaltning”
”Socialt arbete”
”Hemtjänst”
”HVB-hem”
”Bostad med särskild service”
”Familjehem”
”Boendestöd”
”Ekonomiskt bistånd”
”Vård och Omsorgsboende”
”LVM”
”LVU”
”LSS”

SCB=Statistiska centralbyrån
HVB=Hem för vård eller boende
LVM=Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
LVU=Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Bilaga 7 Tillvägagångssätt och avgränsningar för  
kartläggning av tidigare och pågående forskning
Kartläggningen baserades på ansökningar som inkommit till de fyra statliga forsknings-
råden Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet samt till Riksbankens jubileumsfond 
åren 2008–2017. Ansökningar som inte berörde socialtjänstens verksamhetsområden 
sorterades bort utifrån projekttitel och projektsammanfattningar. Projektsamman-
fattningarnas innehåll var begränsat och det gick inte att bedöma om forskningen var 
tillämpad och praktiknära. Därför inkluderades alla ansökningar som berörde social-
tjänsten i kartläggningen. Ansökningarnas kvalitet granskades inte heller. De ansök-
ningar som bedömdes relevanta kategoriserades utifrån sammanfattningarna, bland annat 
utifrån socialtjänstens verksamhetsområden, till exempel barn och unga, ekonomiskt 
bistånd och äldreomsorg. 

Riksbankens jubileumsfonds uppgifter innehöll projekttitlar men saknade projekt-
sammanfattningar. Dessa ansökningar kunde därför inte analyseras utifrån projektens 
innehåll. Formas hade inga ansökningar som var relevanta för socialtjänstens verksam-
hetsområden. 

Ansökningarna matchades med agendans prioriterade forskningsområden när så var 
möjligt. Det prioriterade område som bäst passade in på ansökan valdes ut som huvud-
kategori, även om vissa ansökningar passade in på flera prioriterade forskningsområden. 
Ansökningarna från Forte och Vetenskapsrådet kategoriserades utifrån vilken veten-
skaplig ansats som studien ämnade använda. Detta kunde inte göras för ansökningarna 
till Vinnova då metoden oftast inte var beskriven i sammanfattningen. 

Projektens sammanfattningar var mer eller mindre detaljerade vilket påverkade 
klassificeringarna då det inte gick att bedöma aspekter till exempel om vetenskapliga 
metoder. Av den anledningen benämns området ”effekter av interventioner” istället 
mer generellt ”forskning om interventioner”. Det inkluderar både effektstudier med 
kvantitativ ansats och forskning som studerar interventioner med kvalitativa metoder.
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Bilaga 8 Fördelning av ansökningar utifrån kategorier 
och målgrupper

Kategorier och  
målgrupper Avslag Beviljad Totalt

Beviljande
grad

(procent)

Procent  
av totala  
antalet  

ansökningar 

Äldreomsorg 218 37 255 15 38

Barn och Unga 115 27 142 19 21

Organisation 77 22 99 22 15

Fysiska funktionshinder 42 5 47 11 7

Psykisk funktionshindrade 33 5 38 13 6

Missbruk 25 4 29 14 4

Ekonomiskt bistånd 18 6 24 25 4

Migration och ensam-
kommande flyktingbarn

12 8 20 40 3

Våld i nära relationer 11 2 13 15 2

Hemlöshet 2 2 4 50 1

Sammanställningen inkluderar inte Riksbankens Jubileumsfond. Beviljandegrad avser 
procent av totala antalet ansökningar inom respektive kategori. Totala antalet ansökningar 
för alla kategorier är 671 stycken. 
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Bilaga 9 Antal ansökningar per medelsförvaltare

Medelsförvaltare Totalt Beviljade
Beviljandegrad av  

totala antalet  
beviljade (procent)

Stockholms universitet 83 22 33

Umeå universitet 79 11 16

Lunds universitet 49 7 10

Göteborgs Universitet 44 5 7

Linköpings universitet 35 2 3

Karolinska Institutet 28 5 7

Uppsala universitet 25 2 3

Linnéuniversitetet 18 3 4

Ersta Sköndal högskola 14 2 3

Mälardalens Högskola 13 1 1

Örebro universitet 13 1 1

Malmö universitet 12 2 3

Högskolan i Jönköping 10 1 1

Högskolan Dalarna 6 1 1

Luleå tekniska universitet 6 0 0

Mittuniversitetet 5 0 0

Chalmers tekniska högskola 4 0 0

Institutet för Framtidsstudier (IF) 4 1 1

Högskolan i Borås 3 0 0

Högskolan i Halmstad 3 0 0

Högskolan i Kalmar 3 0 0

Karlstads universitet 3 0 0

Södertörns högskola 3 0 0

Högskolan i Gävle 2 0 0

Högskolan i Skövde 2 0 0

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 2 0 0

Kungliga tekniska högskolan 2 1 1

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2 0 0

Blekinge Tekniska Högskola 1 0 0

Dalarnas forskningsråd 1 0 0

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 0 0

Högskolan i Kristianstad 1 0 0

Högskolan Kristianstad 1 0 0

Högskolan Väst 1 0 0

Institutet för näringslivsforskning (IFN) 1 0 0

Landstinget Uppsala län 1 0 0

Lunds tekniska högskola 1 0 0

Totalsumma 67 482

Sammanställningen inkluderar inte Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova. 
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Bilaga 10 Matchning till forskningsagendans 
prioriterade forskningsområden fördelade på 
respektive forskningsråd 

Prioriterade forskningsområden Antal  
ansökningar

Forte 322

Forskning om interventioner 75

Metoder för att upptäcka, bedöma och utreda problem och behov av insatser 24

Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 4

Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 23

Sammanhållna insatskedjor och samverkan 21

Brukarmedverkan och delaktighet 12

Digitalisering och välfärdsteknik 9

Ideell och privatsektor som utförare av socialtjänstens verksamhet 19

Ansökningar som inte matchade något prioriterat område 135

Vinnova 189

Forskning om interventioner 9

Metoder för att upptäcka, bedöma och utreda problem och behov av insatser 2

Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 5

Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 40

Sammanhållna insatskedjor och samverkan 35

Brukarmedverkan och delaktighet 3

Digitalisering och välfärdsteknik 76

Ideell och privatsektor som utförare av socialtjänstens verksamhet 6

Ansökningar som inte matchade något prioriterat område 13

Vetenskapsrådet 160

Forskning om interventioner 12

Metoder för att upptäcka, bedöma och utreda problem och behov av insatser 15

Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 2

Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 12

Sammanhållna insatskedjor och samverkan 17

Brukarmedverkan och delaktighet 15

Digitalisering och välfärdsteknik 3

Ideell och privatsektor som utförare av socialtjänstens verksamhet 11

Ansökningar som inte matchade något prioriterat område 73

Totalsumma 671
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