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Förord
Det är ett unikt tillfälle att för första gången kunna presentera en nationell
utvärdering som genomlyser ett akademiskt ämne från grundutbildning
till forskning och forskarutbildning.
Socialt arbete är ämnet för denna första utvärdering i sitt slag. Initiativet till den samordnade insatsen har tagits av Högskoleverket och
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Utvärderingen av
forskning i ämnet socialt arbete under den senaste femårsperioden är ett
regeringsuppdrag, som FAS fick i början av år 2001. Motsvarande utvärderingar av forskning har även gjorts av arbetsrätt, ungdomars villkor och
ungdomskultur samt av internationell migration och etnicitet.
Bedömargruppen för grundutbildning och forskarutbildning har haft
ett brett uppdrag dels att följa upp den utvärdering av socionomutbildningen som genomfördes 1999/2000, dels att utvärdera utbildningarna
för kandidat- magisterexamen och forskarutbildning i socialt arbete.
Den bedömargrupp som har haft i uppdrag av FAS att utvärdera forskningen har också medverkat i bedömningen av forskarutbildningen i socialt arbete. Vi har på så sätt fått en god inblick i förutsättningarna för
att ge forskarutbildning och de villkor som gäller för doktoranderna. Det
framstår som mycket positivt att verksamheten inom ett akademiskt ämne
från grundutbildning till forskning och forskarutbildning blir genomlyst
i en sammanhängande helhet.
Vi vill särskilt tacka professor Rune Åberg, Umeå universitet, som varit
ordförande för utvärderingen i sin helhet och gjort projektet möjligt att
förverkliga. Vi tackar också de svenska och utländska experter som hjälp
till med att fördjupa analysen om utbildning och forskning i socialt arbete.
Denna skrift ger en mångsidig, analytisk och i flera fall fördjupad bild
av samspelet mellan grundutbildning, forskarutbildning och forskning.
Förutom det underlag som samlats in genom lokala besök och diskussioner med lärare, forskare och studerande finns bidrag om utvecklingen av
forskning i ämnet socialt arbete, seniora professorers syn på vad som hänt
inom ämnet, översiktskartor över forskningslandskapet och specialstudier
av forskningens internationella genomslag samt internationella jämförelser. Den samlade utvärderingen och bedömningarna av framtidsbilden
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och inte minst villkoren för en framgångsrik forskning och utbildning av
hög kvalitet bör kunna stimulera den fortsatta utvecklingen inom området.
Vi välkomnar till en mycket intressant läsning!

Sigbrit Franke
Universitetskansler
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Robert Erikson
Huvudsekreterare (FAS)

Forskningsrådets sammanfattning
Denna genomlysning av de senaste årens utveckling inom ämnet socialt
arbete grundar sig på en rad olika kunskapskällor och metoder för granskning av grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Rapporten
inleds med en genomgång av tidigare utvärderingar och en översiktlig
beskrivning av verksamheterna vid de olika institutionerna för socialt arbete. Utbildningen har granskats genom dokumentanalys, lokala besök
och samtal med lärare, forskare och studerande. Forskning i socialt arbete
belyses i två ämneshistoriska studier av professorerna Sune Sunesson och
Thomas Brante, i en kunskapsteoretisk kartläggning och analys av docenterna Peter Dellgran och Staffan Höjer, en citeringsanalys för internationell publicering i ämnet samt i en internationellt jämförande studie av
professor Lena Lundgren, Boston.
Utöver en analys av resurser och produktivitet, forskningens balans
mellan vetenskapssamhället och praktiken samt dess inriktning och
arbetssätt avslutas rapporten med en fyllig genomgång av villkor och
kvalitet i grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid landets
institutioner i socialt arbete.
Grundutbildningens innehåll och profilering

Enligt SCB finns det omkring 25 000 socionomer i arbetslivet, vilket är en
stor skillnad mot Danmark med omkring 8 700 socialrådgivare och Norge
med ca 3 700 socionomer. En fråga som diskuteras inledningsvis är balansen mellan utbud och efterfrågan på socionomer i ett framtida perspektiv.
Utbildas det för många i förhållande till efterfrågan och pensionsavgångar
eller kommer arbetsmarknaden att växa genom profilering och differentiering inom yrkeskåren? Grundutbildningen expanderar men frågan är om
tillgången på disputerade lärare ökar i samma takt.
Den kritik mot utbildningens kvalitet som framförts Högskoleverkets förra utvärdering har i många avseenden mötts med positiva och
konstruktiva insatser för framtiden. Särskilda initiativ har tagits för att
utveckla det pedagogiska ledarskapet och främja en bättre integration
mellan teori och praktik. Ett annat problem som tidigare framförts har
varit den låga kravnivån i utbildningen. Även på denna punkt konstateras
en vändning i positiv riktning samtidigt som problemen kvarstår. Utvär9

derarna pekar på risken att det nuvarande systemet för resurstilldelning
och genomströmning kan ha negativa effekter på hur kvalitetskraven formuleras i praktiken. På denna punkt hävdar dock utvärderarna att det inte
finns någon motsättning mellan höjda krav och hög genomströmning.
Ökade krav i socionomutbildningen gynnar alla parter, lärarna, de studerande och olika avnämare. Lärarnas brist på tid för kompetensutveckling
är dock ett problem och det finns stora variationer mellan olika orter. Risken finns att lektorer med forskarkompetens med åren hamnar allt längre
bakom forskningsfronten i en negativ spiral av kompetensavveckling. Här
efterlyser utvärderarna konstruktiva insatser för att motverka en negativ
utveckling. Undervisningen i vetenskaplig metodik är ett viktigt område
och en bättre balans mellan kvalitativa och kvantitativa metoder bör eftersträvas.
Grundutbildningen kännetecknas av en mångfald av profi ler från
allmän inriktning till en ökad specialisering inom särskilda områden.
Denna utveckling stämmer också väl med statsmakten syn på den avreglering av högskoleutbildningar som inleddes under 1990-talet, vilket
skulle främjas bl.a. genom att centralt fastställda utbildningsplaner skulle
avskaffas. Utvärderarna pekar här på behovet av en fördjupad diskussion
om balansen mellan generella och för alla utbildningar gemensamma kunskapsfält och behovet av specialisering och profilering. Magisterprogrammen kan utgöra en viktig plattform för rekrytering till forskarutbildning
och en fördjupning av metodkunskaper att nyttjas i praktiknära utvecklings- eller utredningsarbete. Det finns därför, enligt utvärderarna, starka
skäl att ägna ökad uppmärksamhet åt den låga andelen utexaminerade
med magisterexamen i socialt arbete. Två andra viktiga utvecklingsfält för
socionomutbildningen är att skapa en god förening mellan grundutbildningen praktiska och teoretiska orientering, dvs. att utveckla formerna för
praktikanknytning och forskningsanknytning.
Forskarutbildning i förändring

Forskarutbildning i socialt arbete bedrivs numera vid fem universitet,
Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro. Villkoren för att bedriva
forskarutbildning förändrades radikalt år 1998 då det ställdes krav på
garanterad finansiering av doktorandens lön för att få anta forskarstuderande. Ett stort problem blev därmed finansieringen av doktorandtjänster.
Uppskattningsvis svarar fakultetsmedel för 20–25 procent av finansiering
av aktiva doktorander i Lund, Göteborg och Stockholm med en något
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lägre siffra för Umeå. Omkring 30 procent av den finansiering som forskningsråden förmedlar i form av programstöd eller projektstöd går till
doktorander. I övrigt finns en mycket bred provkarta på finansiering av
doktorandernas arbete, vilket också har återverkningar på rekryteringsstrategier, utbildningens organisering i tid och rum och ämnesvalet. I
stort förefaller det som om doktoranderna ges mycket stor frihet att välja
avhandlingsämne.
Ett annat problem som berörs i rapporten är att nyantagna doktorander vid samtliga institutioner är förhållandevis gamla, vilket endast delvis
hänger samman med tidigare krav på minst tre års praktisk erfarenhet
före forskarutbildningen. Den höga åldern återspeglas också bland dem
som avlägger doktorsexamen. Mellan åren 1989 och 1992 har 92 personer
disputerat, varav 47 män och 45 kvinnor. Medianåldern för kvinnorna
var vid disputationstillfället 50 år och för männen 44 år. Här finns stora
skillnader med övriga ämnen inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området och i synnerhet i jämförelse med det naturvetenskapliga
kunskapsfältet. En sammanfattande bedömning av forskarutbildningen
är att incitamenten för att gå vidare i forskarkarriären försvåras genom
den stora bristen på postdoktorala tjänster.
Forskningens inriktning och kvalitet

Mer än halva rapporten innehåller fördjupade studier av forskning i ämnet
socialt arbete. I princip kan dessa studier betraktas som teoretiska fördjupningsmoment i en i övrigt mycket bred och mångskiftande genomlysning
av ämnet socialt arbete. Utrymmet tillåter därför enbart några korta
introducerande kommentarer för varje kapitel. I Sune Sunessons bidrag
tecknas en omfattande och innehållsrik släktkrönika för ämnesföreträdare inom socialt arbete. Socialt arbete etablerades som självständigt akademiskt ämne år 1977 och två år senare tillsattes Harald Swedner på den
första professuren i ämnet, lokaliserad till Göteborg. Idag efter ett kvarts
sekel har ämnet 17 rekryteringsprofessorer, 8 befordringsprofessorer och
därutöver ett tjugotal docenter. Omkring 140 personer har under perioden genomgått forskarutbildning i ämnet. Från att ursprungligen vara
en nästintill helt mansdominerad verksamhet dominerar nu kvinnorna
bland forskarstuderande, nydisputerade och vid vissa institutioner även
bland docenter. Dessutom finns numera ett antal kvinnliga professorer.
Sunesson konstaterar vidare att ämnet hävdat sig väl i konkurrensen om
nationella och lokala resurser för forskning och forskarutbildning och
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även haft plats i forskningsdelegationer och forskningsråd. Grundläggande forskningsprogram har följts och forskarna i ämnet har i många
fall återanknutit till klassiska kunskapsfrågor och forskningsmetoder
inom socialvetenskapen.
En central aspekt i Sunesson studie är hur ämnet socialt arbete bygger upp en egen identitet från att från början enbart haft ämnesföreträdare hämtade från andra ämnen, främst sociologi och psykologi. Från
en ”självrekryteringsgrad” på 0 procent för nytillkomna professorer och
docenter år 1990 har idag 90 procent av de docenter som utnämnts de
senaste fem åren disputerat inom ämnet socialt arbete. Avslutningsvis
tillämpar Sunesson en begreppsmodell från den amerikanske sociologen
Neil Smelser med syfte att belysa strukturella förändringar, drivkrafter för
förändring, mobilisering och social kontroll i utveckling av forskningsämnet socialt arbete. Under ytan av stora förändringar finns också enligt
Sunesson ett stabilt mönster där ämnet är i en ständig balans och dynamik mellan samhällets krav och den akademiska disciplineringen och den
diskursvandring som sker inom olika delområden.
Thomas Brantes studie är en pendang till Sunessons analys och är ett
försök att spegla ledande ämnesföreträdares syn på socialt arbete idag och
för 15 år sedan. Brante såg forskning i socialt arbete som en ”hybridprofession eftersom det är ett försök att skapa en mer eller mindre ohelig allians
mellan välfärdsstatens, akademins och politikens professioner trots att
dessa bygger på olika rationaliteter …”. Brante summerar analysen med att
peka på två problem, dels risken för fragmentering av forskning i ämnet,
dels spänningen mellan forskningens och välfärdstatens rationaliteter och
deras betydelse som styrmedel och drivkraft för forskningens inriktning.
På det första området uppmanar författaren ledande professorer att gå
samman om större gemensamma projekt eller program. I det andra avseendet gör Brante prognosen att den framtida utvecklingen kommer att
ligga på metodutveckling och myndighets/klientfrågor på bekostnad av
mer övergripande teoretiska perspektiv. Han efterlyser avslutningsvis ”en
teoretisk plattform där teori och praktik kan förenas”.
I Peter Dellgrans och Staffan Höjers bidrag görs ett försök att karakterisera och analysera innehållet i den seniora forskningsproduktionen med
speciell uppmärksamhet på ämnesmässiga, metodologiska och teoretiska
mönster. Syftet är att kartlägga vad böcker, rapporter och olika slag av
vetenskapliga artiklar handlar om och vilka teorier och metoder de bygger på. Dessutom presenteras en enkät till ett stort antal yrkesverksamma
socionomer om deras erfarenheter av, syn på och intresse för forskning.
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Deras studie är därför betydelsefull både för att beskriva det vetenskapliga fältets profil och för att analysera forskningens relevans och nytta för
praktiker.
I sina slutsatser finner de att socialt arbete framträder som ett mycket
brett och heterogent ämne. Utöver det sociala arbetet behandlas en lång
rad sociala företeelser, samhällsstrukturer, välfärdsfrågor och livsvillkor
för olika grupper, sociala problem, socialpolitiska interventioner och förändringar i välfärdsstaten. Studien av hur socionomer ser på forskning ger
en splittrad bild. De flesta yrkesverksamma har en positiv syn på behovet
av forskning, men få tycks vara tillfreds med de nuvarande formerna för
samspel mellan teori och praktik. Man efterlyser en ökad delaktighet i
själva forskningen och en bättre mottagning och spridning av forskningsinformation i de egna organisationerna.
I Lena Lundgrens studie ges, avslutningsvis en inblick i forskning i
ämnet socialt arbete i USA. Det finns idag över 400 utbildningar på
grundutbildningsnivå och nästan 150 utbildningar på magisternivå,
varav ungefär hälften erbjuder doktorandkurser. En grundläggande
skillnad mellan Sverige och USA är att en stor del av forskningen i USA
bedrivs vid graduate schools eller institut utan omedelbar anknytning till
grundutbildningen. Dessa förhållande kan tillsammans med större resurser skapa stordriftsfördelar och kraftsamling mot särskilda områden. I
USA tycks även kvantitativa metoder och större interventionsprojekt utifrån tvärvetenskapliga plattformar vara vanligare än i Sverige. Forskarna
i USA har också en större ämnesbredd och studerar frågor som i Sverige
förekommer inom medicin, psykologi och sociologi. Avslutningsvis finns
skäl att beakta den pluralism som präglar amerikanskt högskoleväsende,
varför också viss försiktighet bör prägla de slutsatser som dras från dessa
jämförelser.
Rapporten avslutas med en översiktlig genomgång av profil och kvalitet
i grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid landets institutioner i socialt arbete samt en sammanfattning av FAS bedömargrupps
analys och slutsatser när det gäller forskningen i ämnet socialt arbete.
Sammantaget ger denna skrift en mångskiftande och i flera avseenden
fördjupad nationell och lokal genomlysning av ett akademiskt ämne som
enbart funnits i ett kvarts sekel. Det är ett ämne som uppvisar en stor
variation, bredd och fördjupning i teori- och metodfrågor och som speglar vetenskapens olika diskurser och praktikens behov av metodkunskap,
självreflektion och samhällsanalys.
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Högskoleverkets sammanfattande
slutsatser och bedömning
Högskoleverket tackar ordföranden och alla de sakkunniga som medverkat i bedömningen av utbildning och forskning i socialt arbete för ett
utomordentligt värdefullt arbete.
Bedömargruppen för grundutbildning och forskarutbildning har haft
ett brett uppdrag dels att följa upp den utvärdering av socionomutbildningen som genomfördes 1999/2000, dels att utvärdera utbildningarna
för kandidat-, magisterexamen och forskarutbildning i socialt arbete.
Den bedömargrupp som har haft i uppdrag av Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap (FAS) att utvärdera forskningen har också
medverkat i bedömningen av forskarutbildningen i socialt arbete. Högskoleverket har på så sätt fått en god inblick i förutsättningarna för att ge
forskarutbildning och de villkor som gäller för doktoranderna. Det framstår som mycket positivt att verksamheten inom ett akademiskt ämne från
grundutbildning till forskning och forskarutbildning blir genomlyst i en
sammanhängande helhet.
Högskoleverkets sammanfattande intryck är att socialt arbete är ett väl
etablerat ämne trots att det sett ur ett akademiskt perspektiv är relativt
ungt. Ämnesgränserna är vida och fältet för forskning mycket brett. Från
samhällets sida förväntas dessutom att forskning och utbildning skall
formas av aktuella problem inom det sociala arbetets praktik och vara till
nytta i det praktiska arbetet på fältet. Den kritik – såväl positiv som negativ – som riktas mot universitet och högskolor skall ses i ljuset av dessa
högt ställda förväntningar.
Socionomutbildningen – en positiv utveckling

Utvecklingen under de tre år som gått sedan Högskoleverket för första
gången utvärderade socionomprogrammen är positiv. Den kritik som då
riktades mot utbildningarna handlade framför allt om kravnivån, det pedagogiska ledarskapet och integrationen mellan teori och praktik. Enligt
bedömargruppen har det gjorts uppenbara förbättringar på alla dessa områden. Varje lärosäte har tagit den tidigare kritiken som utgångspunkt för
ett utvecklingsarbete som generellt sett burit frukt. De utvecklingsprojekt
15

som drivs av Samarbetskommittén för socionomutbildningar i Sverige bidrar
med stöd i det pågående kvalitetsarbetet. Ytterligare en drivkraft ser vi
i Socialstyrelsens utvecklingsprogram Nationellt stöd för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, där det ingår projekt med försöksverksamheter
i syfte att förstärka kopplingen mellan praktiskt socialt arbete, utbildning
och forskning.
Bred studentrekrytering till översökta utbildningsprogram

Positivt är att socionomprogrammen i större utsträckning än många
andra utbildningar i högskolan uppfyller målet om en vidgad rekrytering. Högskoleverket finner att den sociala rekryteringen är bred och även
att andelen studenter med invandrarbakgrund under senare år har ökat.
Frågor om etnicitet och etniska relationer har också fått ökad aktualitet
i socionomutbildningarna. Exempelvis har institutionerna i Stockholm
och Malmö utvecklat speciella inriktningar mot mångkulturellt socialt
arbete och vid Mitthögskolan finns en interkulturell och internationell inriktning. Med undantag för de inriktningar som är profilerade mot äldre
och funktionshindrade är programmen som regel kraftigt översökta och
antagningkraven höga. Sett ur detta perspektiv bedömer vi förutsättningarna vara goda att upprätthålla en hög kvalitet i utbildningarna. Förutom
ifråga om social och etnisk mångfald skiljer sig studerandeunderlaget från
andra program i högskolan också i andra avseenden. Studenterna är äldre
än genomsnittet och många är ensamstående föräldrar. I hög utsträckning förvärvsarbetar studenterna också vid sidan av sina studier.
Högskoleverket bedömer att rekryteringsitutionen i sin helhet är positiv. Samtidigt innebär detta att ökade krav ställs både på pedagogiskt och
organisatoriskt nytänkande.
Genus och jämställdhet

Bland studenterna råder kvinnodominans. Endast cirka 15 procent är
män. Någon trend till förändring är inte märkbar. Högskoleverket ser
dock goda exempel på försök från institutionerna att vända utvecklingen
så att fler manliga studenter söker till utbildningen och att fler stannar
kvar. I Göteborg har exempelvis en mansgrupp bildats och i Malmö används den så kallade frikvoten på tio procent för att ge manliga sökanden
företräde. Bedömargruppen har dock funnit att det är sökbilden som orsakar den sneda könsfördelningen, inte att kvinnor genom till exempel
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höga gymnasiebetyg konkurrerar ut männen. Högskoleverket uppskattar ansträngningarna från lärosätenas sida att försöka uppnå en jämnare
könsfördelning.
Låg kravnivå

Kritiken mot den låga kravnivån var en helt överskuggande fråga vid
den förra utvärderingen av socionomutbildningarna. Institutionerna har
enligt bedömargruppen tagit denna kritik till sig. Många av de rekommendationer som gruppen då gav har lett till förändringar eller planer på
förändringar som ännu inte hunnit genomföras fullt ut. Trots detta anser
bedömargruppen att kravnivån i flertalet av utbildningarna fortfarande
både är låg och ojämn.
Högskoleverket ser allvarligt på den framförda kritiken om låga krav
och menar att den viktigaste utgångspunkten för att åstadkomma förändringar är att studenter och lärare är överens om utgångsläget. Så är
dock inte alltid fallet. Utvärderingen visar att det ofta finns en diskrepans mellan lärarnas respektive studenternas uppfattning om nivån på
kraven i utbildningen. Medan lärarna bedömer att kraven är tillräckligt
höga uttrycker studenterna motsatsen. Många studenter anser sig inte så
intellektuellt utmanade och stimulerade som de förväntat sig av en högskoleutbildning. Andra påpekanden är att det just är de låga kraven som
möjliggör förvärvsarbete vid sidan av studierna. Det är endast i Jönköping, på Mitthögskolan och i Örebro som studenterna inte uttryckligen
klagar över kravnivån.
Bedömargruppen pekar vidare på ett flertal faktorer som sammantaget
bidrar till att hämma kvalitetsutvecklingen. Många av de rekommendationer som gavs redan vid den förra utvärderingen tycks äga samma giltighet idag. Bedömargruppen utvecklar sitt resonemang kring de faktorer
som särskilt bör uppmärksammas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Till
dessa hör framför allt examinationsformerna, betygssättningen, undervisningstätheten, anknytningen teori och praktik men också hur kursvärderingarna bör utformas för att få fram studenternas egentliga uppfattningar
om sin utbildning.
Högskoleverket uppmanar lärosätena att fortsatt utveckla kvaliteten i
enlighet med bedömargruppens rekommendationer. Resultaten ifråga om
kravnivån måste särskilt uppmärksammas.
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Få studenter avlägger magisterexamen

Sammantaget erbjuder lärosätena ett brett utbud av utbildningsprogram
för magisterexamen. Totalt sett i landet har dock endast ett hundratal
studenter avlagt magisterexamen under ett år varav Göteborgs universitet
svarar för nästan hälften. En låg examensfrekvens på magisternivå är i och
för sig inte något unikt för utbildningen i ämnet socialt arbete men relaterat till antalet yrkesverksamma socionomer, cirka 25 000, anser Högskoleverket i likhet med bedömargruppen att det är anmärkningsvärt få som
väljer att fördjupa sig på högre nivå.
Utökat antal utbildningsplatser och nya socionomprogram

Bedömargruppen tar upp ett flertal centrala frågor med anknytning till
socionomutbildningens dimensionering och gör analyser som bör kunna
tjäna som ett utmärkt planeringsunderlag för lärosätena. Det finns skäl
att ge akt på den snabba ökningen av antalet utbildningsplatser framför
allt med hänsyn till tillgången på lärarkompetens och adekvata praktikplaceringar. Samtidigt ser Högskoleverket positivt på institutionernas initiativ att både utveckla nya profiler inom programmet och höja
dimensioneringen som svar på arbetsmarknadens behov och efterfrågan
på socionomer. Bedömargruppen ger också goda omdömen om de nya
utbildningar som har etablerats. I synnerhet framhålls Högskolan i Jönköping men även Malmö högskola, trots att programmet här nyligen har
startats. För den fortsatta utvecklingen av socionomutbildningen är det
enligt Högskoleverket viktigt att ta tillvara den innovationskraft som nya
utbildningar och utbildningsprofiler ofta ger prov på.
Lärarkompetens och brist på tid för kompetensutveckling

Den stora utbildningsvolymen i grundutbildningen och den ytterligare
expansionen av antalet nybörjarplatser som planeras av många lärosäten
inger dock oro för den framtida tillgången på lärare i socialt arbete. Eftersom socionomutbildningen enligt samtliga utbildningsplaner också skall
leda till kandidatexamen i socialt arbete är det givet att det måste finnas
tillräckligt många disputerade lärare i ämnet. Lärarna skall också ges tid
för egen forskning och kompetensutveckling. En tid som lätt går förlorad
under trycket av en ökande undervisningsvolym. Expansionen kan på så
sätt bidra till en ökande obalans mellan forskning och utbildning. Under
de senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att stärka grundutbild-
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ningens forskningsanknytning vilket också resulterat i förbättringar vid
flertalet lärosäten. Enligt Högskoleverkets mening finns en viss risk att
man tappar dessa framsteg i takt med grundutbildningens fortsatta expansion. Balansen i fördelningen mellan lärarnas tid för forskning respektive
undervisning är en fråga som är väsentlig att uppmärksamma.
Forskarutbildningen och doktorandernas villkor

De doktorander som bedömargruppen träffat ger överlag intryck av att
vara nöjda med sina studier och arbetsförhållanden. Man är tillfredsställd
med friheten i ämnesvalet, den intellektuella miljön och handledarnas tillgänglighet. Tillgången på handledare är generellt sett god och ett system
med bi- och huvudhandledare finns utvecklat vid de flesta institutioner.
Andra positiva faktorer uppges vara kursernas kvalitet och möjligheten
att delta i forskarutbildningskurser vid andra institutioner. Vetenskapsteoretiska inslag tycks vara väl företrädda men det finns frågetecken för
balansen mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Enligt bedömargruppens uppfattning behöver den kvantitativa forskningsmetodiken utökas i utbildningen vid de flesta lärosäten.
Doktoranderna som bedriver sina studier i en aktiv och stark forskningsmiljö kan påräkna stöd både från handledare, andra forskare och
doktorander. En sådan miljö ger enligt bedömargruppens uppfattning
optimala villkor för forskarstudier. Exempel på detta ger institutionen i
Lund där forskarutbildningen bedrivs särskilt framgångsrikt. För doktorander som inte är inlemmade i en forskningsmiljö är villkoren dock
klart begränsade. Högskoleverket ser anledning att fästa institutionernas
uppmärksamhet på frågan hur dessa doktorander på bästa sätt kan stödjas
under sin forskarutbildning.
De nydisputerade doktoranderna i socialt arbete har jämförelsevis hög
ålder vilket i synnerhet gäller kvinnor. Det begränsar helt naturligt den
återstående tiden för senior forskning. Högskoleverket instämmer i bedömargruppens uppfattning att även om andelen yngre doktorander har
ökat är det fortsatt en angelägen uppgift för institutionerna att aktivt arbeta med rekryteringen till forskarutbildningen.
Hög produktivitet trots få postdoktorala tjänster

Högskoleverket konstaterar att den viktigaste faktorn för en framgångsrik
forskarutbildning tycks vara att den bedrivs i en miljö med aktiv senior
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forskning. Det måste således finnas en balans mellan forskarutbildningen
och den postdoktorala forskningen.
Bedömargruppen är imponerad över den produktivitet som forskarna i
socialt arbete uppvisar trots en mycket omfattande grundutbildning och
trots att de mest meriterade forskarnas arbetstid är splittrad på en rad
andra uppgifter än forskning. Totalt i landet finns endast fem forskarassistenttjänster i socialt arbete. Det betyder bland annat att möjligheten för
nydisputerade med fallenhet för forskning att göra karriär som forskare är
små. Högskoleverket instämmer i gruppens slutsats att antalet postdoktorala tjänster vare sig det är i form av forskarassistenter eller forskningslektorat behöver utökas.
Den postdoktorala forskningens karaktär

Ett av karaktärsdragen för forskningen vid institutionerna för socialt
arbete är enligt bedömargruppen att den täcker ett mycket brett forskningsfält. För forskningen i ämnet som helhet blir effekten att det är svårt
att hitta några avgränsade teman eller delområden inom vilka det bedrivs
omfattande forskning med kumulativa inslag. Den kvantitativa analysen
av forskarnas inlämnade vetenskapliga arbeten pekar på att detta möjligen är på väg att ske inom arbetsområdet sociala arbetsmetoder och inom
inriktningar som missbrukarvård, social barnavård och omsorgsfältet.
Högskoleverket vidarebefordrar gruppens bedömning att forskningen
skulle tjäna på en starkare fokusering.
Högskoleverkets sammanfattande bedömning

Mot bakgrund av bedömargruppernas yttranden finner Högskoleverket
sammanfattningsvis att grund- och forskarutbildningen i socialt arbete
håller tillräckligt god akademisk kvalitet vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro samt Malmö högskola, Mitthögskolan, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla samt Ersta Sköndal högskola.
Högskolan i Kalmar saknar den lärarkompetens som förutsätts för att
ge kandidatexamen i ämnet. Därtill anser bedömargruppen att vissa utvecklingsinsatser krävs för att högskolan skall bedömas ha förutsättningar
att ge utbildningen på denna nivå. Högskoleverket kommer att ta ställning till denna fråga i särskild ordning.
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BEDÖMARGRUPPERNAS
RAPPORTER

Inledning
Socialt arbete etablerades som självständigt akademiskt ämne 1977
och ett två senare tillsattes Harald Swedner på den första professuren i
ämnet, lokaliserad till Göteborg. Under de följande sex åren, som kan
sägas utgöra ämnets etableringsfas, tillkom ytterligare tre professurer i
Lund, Stockholm och Umeå. Idag finns 25 professorer i ämnet, varav 8
är befordringsprofessorer. Innan ämnet etablerats som akademisk disciplin hade utbildning av socionomer skett vid socialhögskolorna. Dessa
fick högskolestatus 1964 och 1977 införlivades de med universiteten på
respektive högskoleort och institutioner i socialt arbete inrättades. Uppgiften för de nya universitetsinstitutionerna blev att svara för den fortsatta
utbildningen av socionomer, men också att utveckla socialt arbete som
akademisk forskningsdisciplin. Vilka förväntningar som ställdes på det
nya ämnet framgår rätt väl av den ämnesbeskrivning som gjordes vid inrättandet av den första professuren:
Professuren i socialt arbete är inriktad på studiet av sociala problem och åtgärder för lösning av dessa. Häri innefattas analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen etc., dels
problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö.
Forskningsområdet innefattar vidare analys av olika former för lösningar av
sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande
åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det
sociala området.

Den sociala utbildningens behov och de sociala verksamheternas erfarenheter skall påverka inriktningen av forskningen i socialt arbete. Forskningen inom professurens område skall organiseras med tanke på att
forskningsresultaten skall omsättas i praktisk tillämpning.
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Det var således många förväntningar som ställdes på det nya ämnet,
förväntningar som andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga området inte ställs inför i samma utsträckning. För det första, dock inte helt
unikt för socialt arbete, är att dess gränser är vida och fältet för forskning
mycket brett. För det andra kan konstateras att de gamla socialhögskolorna hade lärare med skiftande professionell bakgrund, vilket också de
nya institutionerna för socialt arbete hade. De har oftare än andra en
mångvetenskaplig sammansättning av lärare och forskare. Ett tredje särdrag hos det nya ämnet är att det har mött, och möter fortfarande, starka
förväntningar på att vara till nytta genom att såväl forskning som utbildning förväntas vara formade av aktuella problem inom det sociala arbetets
praktik. Det förväntas producera kunskap som skall vara användbar i
praktiskt arbete på olika nivåer. Ett huvudsyfte med att föra över socialhögskolorna till universiteten var att forskningsanknyta utbildningen av
socionomer. Denna forskningsanknytning kan också ses som en viktig
länk mellan forskning och praktik. Tanken med forskningsanknytningen
är bl.a. att nyutexaminerade socionomer skall få en utbildning med forskningsfrontens kunskapsläge som grund.

Tidigare utvärderingar
Socionomutbildningen har, efter det att universitetsinstitutionerna i socialt arbete skapats, varit föremål för analys och utvärderingar vid tidigare
tillfällen. Det gäller Björn von Sydows översyn av socionomutbildningen
19881 och även socialtjänstkommitténs arbete från början av 1990-talet 2 ,
där frågan togs upp mot bakgrund av att kritiska röster om socionomutbildningen höjts.
Den i detta sammanhang viktigaste utvärderingen är Högskoleverkets
utvärdering av socionomutbildningarna som genomfördes under hösten
19993. Också den begränsades till grundutbildningen, men forskningsanknytningen i ämnet socialt arbete var en aspekt som särskilt berördes.
Även om forskningsanknytningen bedömdes som etablerad och inte an-

1. Utbildning för socialt arbete. Socionomutbildningen – översyn och förslag.
Stockholm, UHÄ-rapport 1988:1.
2. Kompetens och kunskapsutveckling – om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten. Delbetänkande av socialtjänstkommittén, SOU 1995:58.
3. Utvärdering av socionomutbildningar, Högskoleverkets rapportserie 2000:6 R.

22

sågs vara något stort problem för utbildningen så lyftes ändå vissa problematiska förhållanden fram. Bland dessa kan nämnas den klyfta som
tycktes föreligga mellan lärare med hemvist i forskningsprogram och de
som saknade denna anknytning. Man framförde också bekymrade kommentarer om den forskningstradition som konstituerats där kvalitativa,
tolkande ansatser dominerar och kritisk reflexion rörande professionen
tycktes bli ett självändamål. Detta betraktade utvärderarna som en inskränkande omständighet i relation till möjligheten att etablera ett professionsrelevant forskningsfält.
Inte heller tycktes studenterna stimuleras till intellektuell nyfi kenhet. Man förmedlade inte en tillräckligt positiv bild av det yrke som
de utbildade sig för. Utbildningens yrkesrelevans är en kritisk fråga för
all professionsutbildning där oftast studenter och avnämare förväntar
sig att utbildningen skall ge färdigheter som gör de nyutexaminerade
kompetenta att direkt utföra de flesta arbetsuppgifter som förekommer
i yrket. Så även i denna utvärdering där bedömargruppen menade att de
yrkesförberedande delarna inte kunnat hävda sig mot den pågående akademiseringen. Det man påtalade var bl.a. att yrkesförberedelserna tycktes
riktade enbart mot socialsekreteraryrket, att färdighetsträning i bemötande, värderingar och förhållningssätt getts för litet utrymme samt att
praktikinslagen borde bli föremål för en särskild översyn.
Internationalisering beskrevs i positiva ordalag där studenternas möjlighet att studera utomlands liksom forskarnas deltagande i internationella
projekt var tillfredsställande. Men erfarenheterna av dessa projekt fördes
inte ned till grundutbildningen. Internationella inslag i denna bedömdes i
övrigt också som otillräckliga. Dels var kurslitteraturen alltför ofta sekundärversioner på svenska och inte på engelska, dels bedömdes utrymmet för
etnicitet och kulturell identitet som alltför litet.
Undervisningen, slutligen, befanns sakna pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt utvecklingsarbete och en genomtänkt pedagogisk idé efterlystes.
Särskilt lyftes den låga kravnivån fram som ett stort problem. Samtidigt
noterade bedömargruppen att det pågick en spännande diskussion kring
vad som egentligen konstituerade det nya huvudämnet socialt arbete. Ett
hopplock av enskilda ämnen eller att de olika inslagen från dem tillsammans bildar en ny grund för bättre problemanalys och problemlösning?
Någon direkt utvärdering av forskningen i socialt arbete har hittills
inte genomförts, men inom ramen för regeringens uppdrag till Socialstyrelsen 1999 att utarbeta förslag till nationellt stöd för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten har en sådan begränsad översyn gjorts. I uppdraget
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påtalades framför allt brister när det gäller att värdera och bedöma resultat av socialtjänstens insatser. En viktig del i programmet för att råda bot
på detta gick ut på att ge den empiriska och verksamhetsrelaterade forskningen en större betydelse i kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.
Utredningen gjorde en genomgång av forskningen i socialt arbete vid
universiteten, FoU-miljöerna och i särskilda forskningsinstitut och centrumbildningar. Här är det endast universitetsforskningen som skall behandlas, men det bör nämnas att utredningen även hade vissa synpunkter
på grundutbildningen.
I inventeringen konstaterades att i förhållande till antalet yrkesverksamma inom verksamhetsfältet så är forskningsresurserna, indikerade
med antalet professurer och doktorander, små i jämförelse med andra
verksamhetsområden som medicin och psykologi (dock inte i jämförelse
med pedagogik). Men tillgången på personer som kan ge kvalificerat vetenskapigt stöd ökar. Man konstaterar att forskning kring frågor om det
sociala arbetets resultat är svagt företrätt vid institutionerna. Ett intresse
från institutionernas sida att utöka utvärderingsforskning noterades, men
detta ingick inte i deras centrala forskningsstrategier. En sådan inriktning
antogs strida mot ämnets strävan att uppnå legitimitet inom det samhällsoch beteendevetenskapliga forskarsamhället i stort.
Ytterligare ett hinder mot en förstärkning av utvärderingsforskning vid
institutionerna lyftes fram i utredningen. Det var den ensidiga metodrepertoaren vilket bl.a. visat sig i uppsatser och avhandlingar. De empiriska
inslagen i dessa begränsas i huvudsak till kvalitativa metoder4 . Man skriver att grund- och forskarutbildningen behöver utvidga den vetenskapliga
metodrepertoaren för att underlätta uppbyggnaden av en systematisk, empiriskt baserad kunskapsbas av mer direkt relevans för det sociala arbetets
klientarbete.
Den refererade utredningen kan ses som en avnämarreaktion från
departements- och socialstyrelsenivån. Från det hållet vill man få fram
en mer användbar forskning genom att stärka metodkompetensen och
utveckla utvärderingsforskningen. Utredningen tycks också mena att
akademiseringen av ämnet skett på bekostnad av praktikrelevansen. Man
föreslår organisatoriskt och pedagogiskt stöd för att integrera de mer fär-

4. Här bygger man i huvudsak på en avhandling av Dellgran P. & Höjer S.
(2000) Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt
arbete, Kompendiet, Göteborg.
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dighetsinriktade momenten i ämnet socialt arbete. Praktikinslagen ses
som mycket viktiga och även denna utredning föreslår en särskild utredning av detta inslag i utbildningen.
I institutionernas remissvar på utredningen framkom inga direkta invändningar mot att utveckla forskning och utbildning i föreslagen riktning. Däremot framfördes kraftfulla invändningar mot beskrivningen av
den faktiska situationen. Särskilt menade man att utredningen inte tagit
reda på vilken forskning som faktiskt bedrevs vid institutionerna.
Utredningen utmynnade i förslag till förstärkning av kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Förslaget, som också är under genomförande
till en kostnad av 50 miljoner kronor, innefattar tio delprojekt: 1. Försöksverksamhet med en systematisk koppling mellan socialtjänst, högre
utbildning och forskning, 2. Stöd till forskning med särskild inriktning
mot sociala interventioners effekter, 3. Systematiska instrument för att bedöma klienter/brukares behov och insatsers effekter, 4. Terminologi- och
begreppsutveckling, 5. Kompetensbeskrivningar för socialtjänstpersonal,
6. Utveckling av organisation och ledarskap, 7. Grundutbildningsfrågor i
högskolan, 8. Utvärdering av FoU-enheter, 9. Etik och, 10. Samordning
av litteratur, tidskrifter och informationsförsörjning inom socialtjänstområdet.

Uppdraget, avgränsningar och arbetssätt
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) fick i regleringsbrevet för 2001 i uppdrag att påbörja en utvärdering av forskningen inom
ämnet socialt arbete från och med 1995 och därefter. En referensgrupp
för detta bildades och den enades om att avgränsa utvärderingen till att
gälla den forskning som bedrivits vid institutionerna för socialt arbete
vid universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Örebro samt
institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan och Sköndalsinstitutets
forskningsavdelning vid Ersta Sköndal högskola. Med forskning i detta
sammanhang avses senior forskning, dvs. den forskning som bedrivits av
disputerade forskare.
Samtidigt konstaterades att Högskoleverket, som har till uppgift att
granska kvaliteten i grund- och forskarutbildning vid landets samtliga
universitet och högskolor, planerade för en utvärdering av ämnet socialt arbete. Dessutom förbereddes en uppföljning år 2002 av den socionomutvärdering som hade gjorts tre år tidigare. I överläggningar med
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Högskoleverket bestämdes att deras utvärdering av grund- och forskarutbildningarna skulle tidigareläggas och samordnas med utvärderingen
av forskningen. Skälen till detta var dels att undvika att belasta institutionerna med återkommande granskningar, dels att vissa samordningsfördelar skulle kunna uppnås i och med att de båda utvärderingarna
genomfördes samtidigt med uppföljningen av socionomutbildningarna.
Dock bestämdes att två bedömargrupper skulle utses men med gemensam
ordförande. Avrapporteringen beslötes ske samlat i en skrift.
Bedömargruppen för utvärdering av forskningen beslöt vid sitt första
sammanträde att som underlag för sin bedömning begära in en självvärdering från varje institution samt CV och de tre viktigaste vetenskapliga
arbetena från varje senior forskare vid institutionen. Dessutom skall ordföranden och någon från bedömargruppen medverka vid institutionsbesök.
Vidare beslöts att vissa särskilda analyser skulle genomföras. En historisk
beskrivning av forskningen i ämnet socialt arbete har gjorts av professor
Sune Sunesson, Lunds universitet. Professor Lena Lundgren, Boston University, USA, har genomfört en jämförelse av forskningen i socialt arbete i
Sverige och i USA. Professor Thomas Brante, Örebro universitet, har gjort
intervjuer med professorer i socialt arbete för att med detta som utgångspunkt och i jämförelse med en tidigare studie utförd 1987 analysera hur
ämnet konstituerats som akademisk disciplin. Peter Dellgran och Staffan
Höjer, båda lektorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har gjort
en kvantitativ analys av de inlämnade arbetena. En bibliometrisk studie
av internationell publicering har genomförts av professor Olle Persson,
Umeå universitet.
Denna utvärdering har som sitt främsta syfte att göra en bred nationell
genomlysning av ämnet socialt arbete som innefattar såväl utbildning
som forskning. Vissa institutionsspecifika förhållanden lyfts fram, och
en del jämförelser mellan institutioner görs, men det är viktigt att påpeka
att det inte är utvärderingens primära syfte att betygsätta och rangordna
institutioner. Det är ämnet i dess helhet som står i centrum för denna
genomlysning.
Högskoleverkets bedömargrupp har utsetts efter ett inledande möte
med ordföranden och företrädare för varje berörd institution. Då diskuterades också utvärderingens uppläggning varvid det betonades att
det ifråga om socionomprogrammet var en uppföljning av den tidigare
utvärderingen. I denna del liksom ifråga om övrig grundutbildning samt
forskarutbildning utgår gruppen i sina bedömningar från de generella
kvalitetsaspekter som tillämpas vid Högskoleverkets nationella utvärde26

ringar. Sammantaget grundar bedömargruppen sina ställningstaganden
dels på institutionernas självvärderingar, faktauppgifter om resurser, arbetssätt och prestationer dels på intryck och erfarenheter av samtal med
ledning, lärare och studenter som förts vid besök på institutionerna.
Ordförande för de båda bedömargrupperna har varit professor Rune
Åberg, Umeå universitet. Högskoleverkets bedömargrupp har bestått
av professor emeritus Bengt Börjesson (ordförande vid den förra utvärderingen), Stockholm, professor Kari Waerness, Universitetet i Bergen,
professor Helena Blomberg-Kroll, Helsingfors universitet samt Stefan
Wiklund, doktorand vid Stockholms universitet. För bedömning av
utbildningar för kandidatexamen i socialt arbete har därtill medverkat
professor Thomas Lindstein, Ersta Sköndal högskola samt professor Stina
Johansson, Umeå universitet. Från Högskoleverket har medverkat Brita
Bergseth, utredare och projektledare samt Berndt Hjälm, utredare. Gruppen för bedömning av den seniora forskningen har, förutom ordföranden,
bestått av høgskoledosent Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo, professor
Lena Lundgren samt professor Thomas Brante. Professor Blomberg-Kroll
kom under arbetets gång att också formellt knytas till bedömargruppen
för senior forskning. Från FAS har forskningssekreterare Lena Strömqvist
deltagit.
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Verksamhetsinriktningar och
arbetsfördelning vid institutionerna
för socialt arbete
Innan vi går in på en granskning av verksamhetens olika delar, grundutbildning, forskarutbildning och forskning, skall vi inledningsvis ge en
kort bild av delarnas omfattning och vilka som utför dem inom ämnet socialt arbete. Vid sidan av dessa huvuduppgifter utförs även andra uppgifter
som till exempel sakkunniguppdrag och det som ryms inom den så kallade ”tredje uppgiften”. Någon särredovisning av uppdrag och den tredje
uppgiften har vi tyvärr inte tillgång till. Sannolikt är detta av rätt stor
omfattning inom ett ämne som socialt arbete där professionsutbildning
bedrivs med omfattande kontakter med det sociala arbetets praktik. Men
vad gäller de övriga uppgifterna så har vi haft tillgång till anställningens
omfattning för varje anställd liksom hur stor del av denna anställning som
faller på de olika uppgifterna. Med dessa data som grund kan vi ge en bild
av hur mycket resurser, mätt i arbetstid, som läggs ned på de olika verksamheterna. Vi kan också beskriva hur olika personalkategorier bidrar till
dessa verksamheter samt hur de fördelar sin arbetstid.
De personalkategorier som finns företrädda vid institutionerna är adjunkter, forskarassistenter, lektorer och professorer. Personer som ingår är,
förutom heltidsanställda, även de som är knutna till institutionerna på
delar av heltid eller associerade på andra sätt än tillsvidareanställning. Det
skall också nämnas att i nedanstående tabeller ingår endast universitetsinstitutioner där forskarutbildning ges, dvs. Göteborg, Lund, Stockholm,
Umeå och Örebro.
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Tabell 1. Den totala arbetstidens fördelning på olika verksamheter efter anställningskategori vid universitetsinstitutioner i socialt arbete 2002.
Doktorand

Adjunkt

Forsk.
ass.

Lektor

Professor

Totalt

*

80%

20%

50%

11%

63%

0%

24%

2%

25%

4%

(8%)*

53%

33%

42%

19%

Administration

11%

1%

12%

14%

11%

Handledning,
C- och D-uppsatser

0%

2%

3%

2%

2%

Handledning,
doktorander

0%

1%

1%

5%

1%

100%

100%

101%

100%

100%

Grundutbildning
Forskarutbildning
Forskning

* den totala arbetstiden som lagts ned på grundutbildningen har även inkluderats åtta
helårsarbeten utförda av personer med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag. I den totala forskningsinsatsen har inte medräknats den tid adjunkter lägger ned på forskning då
en stor del av den tiden är att betrakta som doktorandforskning.

Som tabell 1 visar så är grundutbildningen den dominerande verksamheten vid institutionerna. Nära två tredjedelar av tiden läggs ned på den.
Forskningen, här begränsad till den seniora forskningen utförd av personer med doktorsexamen, är av betydligt mindre omfattning och svarar
för mindre än en femtedel av insatserna. (Variationen mellan institutionerna härvidlag behandlas under avsnittet om forskning.) Här bör dock
nämnas att en betydande del av denna forskningsinsats består av vad som
skulle kunna kallas för kompetensuppehållande forskning. En stor del
av lektorerna har inte utrymme för mer än ca 20 procent av sin totala arbetstid för forskning. Uppskattningsvis utgör sådan forskning omkring
en tredjedel av den totala seniora forskningen. Administration är också
en relativt resurskrävande verksamhet som tar drygt tio procent av den
samlade arbetstiden i anspråk.
Adjunkternas arbetstid är i huvudsak koncentrerad på grundutbildning
och forskarassistenternas på forskning och forskarutbildning. Lektorernas
och särskilt professorernas arbetstid är inte koncentrerade på samma sätt
utan fördelad på samtliga verksamhetsområden. Eftersom detta är aggregerad data behöver det inte vara så på individnivå, men en granskning
av grunddata visar att särskilt professorerna har en mycket uppsplittrad
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arbetssituation, säkert betydligt mer än vad tabellen visar då många av
dem har uppdrag som sakkunniga, som opponenter, som ledamöter i
forskningsråd, i styrelser, i expertgrupper etc.
Tittar vi på dessa data ur en annan synvinkel får vi en bild som visar
vilka personalkategorier som utför de olika arbetsuppgifterna.
Tabell 2. Andel av olika verksamheter som utförs av respektive personalkategori vid universitetsinstitutioner i socialt arbete 2002.

Grundutbildning
Forskarutbildning

Doktorand

Adjunkt

Forsk.
ass.

Lektor

Professor

Totalt

5%

60%

1%

32%

2%

100%

3%

14%

20%

63%

100%

7%

70%

23%

100%

Forskning
Administration

45%

0%

41%

13%

100%

Handledning,
C- och D-uppsatser

14%

3%

71%

12%

100%

Handledning,
doktorander

1%

2%

23%

74%

100%

Antal, omräknat till heltidstjänster

98

5

84

22

208

47%

2%

40%

11%

100%

Procentuell fördelning

Här framgår för det första vilken central roll adjunkterna spelar i grundutbildningen. Också lektorerna svarar för en betydande andel av insatserna medan övriga personalkategoriers insatser är mer begränsade. För
det andra är forskarutbildningen professorernas, forskarassistenternas
och troligen de forskande lektorernas angelägenhet. För det tredje kan
konstateras att lektorernas insatser är av betydande omfattning i alla av
institutionernas verksamhetsgrenar. Av den totala arbetsinsatsen svarar
lektorerna för 40 procent och adjunkterna för 47 procent. Forskarassistenter, de enda postdoc-tjänster i vårt universitetssystem, motsvarar endast
två procent eller fem heltidsanställningar.
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GRUNDUTBILDNINGEN

Socionomutbildningens omfattning och inriktning,
studenterna och undervisningsinsatserna
Sverige är ett land med osedvanligt många socionomer ute i arbetslivet.
Enligt SCB är dessa ca 25 0005. I Danmark finns omkring 8 700 socialrådgivare och i Norge ca 3 700 socionomer6. Det är också allmänt känt
att åldersstrukturen bland de yrkesversamma socionomerna är skev. Över
50 procent av dem är mellan 54 och 64 år. Därför förväntas ett stort
bruttoutflöde de närmaste åren, i genomsnitt ca 1 250 per år. Svårigheten
att rekrytera socionomer är för närvarande påtaglig i många kommuner7.
Arbetsmarknaden för blivande socionomer bedöms som god. Nya utbildningsprogram har startats och andra byggts ut.
Studenttillströmningen till socionomprogrammet, som ökade kraftigt
under senare delen av 1980-talet, är fortfarande hög. En viss nedgång i
antalet förstahandsansökningar kan noteras under senare år men fortfarande är det inga större problem att fylla platserna. Dock har antalet förstahandssökande på vissa programinriktningar nått relativt låga värden.
Liksom tidigare år utmärks studerandegruppen av relativt hög medelålder. Här finns ungdomar som nyligen lämnat gymnasiet, men också
en jämförelsevis hög andel äldre med familj och barn. De studerande
kommer till stor del från uppväxtfamiljer där föräldrarna saknar högre
utbildning. Å andra sidan har den hårda konkurrensen om platserna gjort
att betygsnivån bland studenterna är hög. De allra flesta av dem, ca 85
procent, är kvinnor. Dessa särdrag i studerandegruppen har vissa implikationer som påverkar undervisningssituationen.

5. SCB, Trender och Prognoser 2002 – befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på 2020.
6. H. Swärd, Socionomutbildningens bakgrund i Socialhögskolan i Lund 50 år,
En jubileumsskrift 1947–1997.
7. Vid en sökning i AMS-databas över lediga jobb (2002-11-11) så framgår att
kuratorer och socialsekreterare tillhör de 30 yrkesgrupper med flest lediga
platser. Brister finns, med några få undantag, i samtliga län. Förklaring till den
stora bristen anges dock inte vara pensionsavgångar utan de många långtidssjukskrivningarna och hög omsättning.
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För det första har den könsmässiga snedfördelningen uppmärksammats på flera orter, men man konstaterar att det inte är så lätt att ändra på
den då sökbilden ser ut som den gör. På Ersta Sköndal antas till exempel
10 studenter genom personliga intervjuer på en av inriktningarna. Då har
man under i övrigt lika rangordning kunnat prioritera underrepresenterat
kön. Vid Malmö högskola ges manliga sökande förtur på 10 procent av
platserna till en av inriktningarna. Men något större genomslag på den totala könsfördelningen har inte dessa åtgärder fått. Vid några institutioner
har särskilt intresse ägnats åt de underrepresenterade männen vars studiesituation uppmärksammats på olika sätt i undersökningar eller, som i Göteborg, genom att en mansgrupp startats. Emellertid har det inte kommit
till bedömargruppens kännedom att männen skulle vara missgynnade
på något sätt genom sin kraftiga underrepresentation. Men att så få män
lockas till socionomutbildningarna får naturligtvis fortfarande betraktas
som ett problem. Männen svarar för 10 procent av förstahandsansökningarna men utgör 14 procent av de antagna. Det är således sökbilden som
orsakar den könsmässiga snedfördelningen, inte att kvinnor genom t.ex.
höga gymnasiebetyg konkurrerar ut männen.
För det andra innebär det faktum att många studenter är äldre med
familj och/eller visst arbete vid sidan om studierna att deras studietid
konkurrerar med annan tid. Detta tycks vara ett genomgående mönster
vid samtliga orter, vilket ställer krav på lärarna att ibland anpassa undervisningen till studenternas krav men framför allt på att undervisningen
skall vara planerad lång tid i förväg. Utrymmet för flexibilitet minskar. På
några orter har lärarna sett detta som ett problem medan man på andra
sagt att det är studenternas sak att anpassa sig till undervisningen. Bedömargruppen ser det som mycket viktigt att studierna reellt skall vara
heltidsstudier och att det är studenterna som skall anpassa sina övriga
aktiviteter till detta förhållande. Det är viktigt att de som har det pedagogiska ansvaret bevakar denna fråga och ger lärarna det stöd de eventuellt
behöver för att upprätthålla denna norm.
Bland socionomutbildningarna är det framför allt två huvudinriktningar som bör särskiljas. Det är de allmänna socionomutbildningarna
samt de med social omsorgsinriktning (äldre och funktionshindrade respektive socialpedagogik). De senare låg tidigare under vårdhögskolorna
men kom i slutet av 1990-talet att integreras med socionomutbildningarna inom universitet och högskolor för att där ges en bättre forskningsanknytning. Detta kom att innebära en utbildningsmässig volymökning
(och även vissa integrationsproblem vilket skall beröras senare) på många
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institutioner, men hade knappast någon större betydelse för det totala
antalet nybörjarplatser för socionomutbildningarna i landet. Effekten
har däremot blivit att de sociala omsorgsutbildningarna kommit att
trängas tillbaka något av socionomutbildningarna, totalt sett. De sociala
omsorgsprogrammen, som de redovisas i Högskoleverkets databas för nationell uppföljning, NU-databasen, har minskat från 824 nybörjarplatser
1999 till 673 nybörjarplatser år 2001. Senare års utbyggnad av socionomutbildningarna ligger huvudsakligen på de allmänna inriktningarna.
Rekryteringsbilden för inriktningen mot äldre och funktionshindrade är
också sämre än till socionomprogrammets allmänna och socialpedagogiska inriktningar. Denna utveckling är inte självklart i linje med vad som
kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.
Det är ingen tvekan om att efterfrågan och behovet av socionomutbildningar ökat under senare tid men utbildningssystemet har också byggts
ut i stor omfattning. Diagram 1 visar utvecklingen av nybörjarplatser för
socionomutbildningar i landet som helhet. Där framgår att ökningen
varit kraftig, närmare bestämt 34 procent från 1995 till 2001, och antalet
nybörjarplatser närmar sig nu 2 500. Detta föranleder vissa reflexioner
från bedömargruppens sida.
Prognoser om utbildningsvolymen i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden är svåra att göra bland annat därför att det inte enbart
bestäms av demografiska faktorer och att socionomutbildningar även
kvalificerar för många arbeten utanför det sociala arbetet i snäv mening.
Bedömargruppen har inte förutsättningar att göra preciserade skattningar
om detta, men redan de ovan presenterade siffrorna tyder på att man bör
allvarligt överväga om inte den samlade utbildningsvolymen redan är
på väg att överskrida den nivå den borde ha utifrån arbetsmarknadens
långsiktiga behov8. Även om arbetsmarkanden för socionomer kommer
att växa så är det osannolikt att det sker i samma takt som utbildningen
expanderat och kommer att expandera ifall alla planerade utökningar

8. Med 2500 nybörjarplatser i ett fortvarighetstillstånd och en arbetsmarknad på
ca 25000 så skulle det vara en balanserad situation, förutsatt att den genomsnittliga vistelsetiden i yrket var 10 år vilket trots den höga genomsnittsåldern
på studenterna ändå får anses orealistiskt lågt.
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verkställs9. Den fortsatta volymökningen motiveras utifrån nuvarande
rekryteringsbehov och det höga söktrycket som gör det lätt att fylla alla
platser, men det är en uppenbar risk att utbildningsvolymen totalt sett håller på att bli för omfattande.
Diagram 1. Nybörjare per yrkesexamensprogram. Hela landet 1995–2001.
(Källa: NU-databasen, Högskoleverket)
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Expansionen bör emellertid inte enbart betraktas utifrån arbetsmarknadsperspektivet utan också utifrån dess inverkan på de enskilda institutionernas möjligheter att bedriva undervisning och forskning. På vissa orter,
t.ex. Umeå och Stockholm, har expansionen varit särskilt kraftig, men
en stor del av ökningen i utbildningsplatser kan också hänföras till att
nya utbildningsanordnare startat socionomutbildningar. Utvecklingen av
antalet nybörjarplatser per institution bland dem som ingår i denna utvärdering framgår av diagram 2.

9. SCB, Trender och prognoser2002, spår en fortsatt tillväxt av socionomers
arbetsmarknad men dessa prognoser bygger på ”…utbildningskategorier av
arbetskraft som realiserats, dvs. på det faktiska antalet förvärvsarbetande”. (s.
86). Så länge ett växande antal personer med socionomutbildning får arbete så
växer deras arbetsmarknad Tror man att detta kan ske genom att socionomerna
kommer in på nya fält eller att de traditionella fälten växer så påverkar det den
framtida arbetsmarknaden, men sådana prognoser är svåra att göra särskilt för
en professionsutbildning som det här är fråga om.
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Diagram 2. Antalet nybörjarplatser på program som leder till socionomexamen efter utbildningsort åren 1997 till 2001. (Källa: NU-databasen)
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En ökning av nybörjarplatser leder naturligtvis till en successiv ökning
av antalet studenter vid en institution, men något mekaniskt samband är
det inte fråga om, bland annat därför att ökningen kan balanseras mot
utbudet av fristående kurser och magisterprogram. Bästa bilden av det
totala utbildningsuppdragets omfattning ger antalet helårsstudieplatser.
Hur dessa fördelar sig på de olika institutionerna framgår av diagram 310.
Dessa data finns tillgängliga i NU-databasen från och med 1999 viket
innebär att den ökning av utbildningsplatser som är förknippad med att
10. Den definition av helårsstudieplats som NU-databasen bygger på är följande:
Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett
kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss
period dividerat med 40. Studenter som avbrutit studierna inom tre veckor
efter påbörjad kurs skall inte ingå i beräkningen. Emellertid avviker ibland
institutionernas egna uppgifter om helårsstudieplatser från NU-databasens
siffror. Storleken på dessa avvikelser framgår av de faktarutor som inleder varje
institutionsbedömning i slutet av rapporten. Skälen till avvikelserna har bedömargruppen inte kunnat genomskåda. Sannolikt utgör databasens uppgifter
den bästa grunden för jämförelser då insamlingsrutinerna är desamma för alla.
Den officiella statistiken bör vara tillförlitlig och kunna tjäna som underlag för
analys och planering. Därför används här i första hand databasens uppgifter.
Men helt säkert är det inte att dessa är korrekta. En slutsats som bedömargruppen här drar är att det borde göras en kvalitetsanalys av NU-databasens data i
dessa avseenden, något som faller utanför gruppens uppdrag.
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sociala omsorgsutbildningarna fördes över till institutionerna för socialt
arbete inte syns. Men de ger en bild av grundutbildningsuppdragets omfattning och förändring sedan 1999, det år då den förra utvärderingen
gjordes. Som framgår av diagram 3 så är somliga institutioner ansvariga
för mycket stora utbildningsåtaganden. De största institutionerna i detta
avseende är Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund.
Diagram 3. Antalet helårsstudieplatser, vår- och höstterminer adderade, efter
utbildningsort åren 1999 och 2001. (Källa: NU-databasen)
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Det faktum att många institutioner sedan förra utvärderingstillfället
vuxit kraftigt och därutöver haft att hantera integrationen mellan de traditionella socionomutbildningarna och de sociala omsorgsutbildningarna,
reser naturligtvis frågan om hur man klarat denna uppgift eller om det
uppstått några kvalitetsproblem för grundutbildningen. Lärarresurserna
är givetvis en kritisk faktor att granska i detta sammanhang.
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I den självvärdering som institutionerna lämnat in finns uppgifter om
olika personalkategorier och deras insatser i grundutbildningen. Med
dessa uppgifter som grund kan vi beräkna hur mycket resurser som lagts
ned på grundutbildningen, uttryckta i heltids/helårsinsatser11. Vi har beräknat hur stor andel av en heltidsinsats för grundutbildning som lagts ned
på varje helårsstudieplats. Variationer därvidlag mellan institutionerna
framgår av diagram 4.
Diagram 4. Andel av heltids och helårsinsats som läggs ned på varje helårsstudent vid olika institutioner 2001.
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Med tanke på uppgifternas karaktär där det inte går att utesluta vissa
mätfel bör man inte hårddra dessa siffror alltför mycket, men vissa slutsatser bör ändå kunna dras. En är att skillnaderna i den tid som läggs ned

11. Uppgifter om detta finns också i SCB:s databaser. Vi har jämfört deras data
med de självuppgivna uppgifterna och funnit en mycket stark överensstämmelse mellan dem. Men i SCB data kan man inte avläsa forskningsutrymmet
i lektoraten och det varierar en del mellan institutionerna, vilket i huvudsak
förklarar de skillnader som föreligger. Här har de självskattade uppgifterna
använts. Emellertid har man från Stockholm inte lämnat in med andra institutioner jämförbara data. Därför har Stockholmssiffrorna estimerats utifrån
andra starka samband. Lektorernas samlade forskningsvolym har beräknats utifrån ett estimat av den totala forskningsvolymen baserad på resursuppgifterna
minus forskningsvolymen för professorerna. Lektorernas undervisningsvolym
har beräknats genom att från deras totala arbetsvolym dra tid för administration, kompetensutveckling och den estimerade forskningstiden.
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på studenterna varierar rätt lite mellan institutionerna med två noterbara
undantag. Det ena är Örebro där undervisningsinsatserna per helårsstudieplats verkar vara mindre än på andra håll. Möjligen kan det bero på att
man inte utnyttjat möjligheten att omklassificera delar av utbildningen så
att tilldelningen per plats där är lägre än vad den skulle behöva vara. Men
den mest påtagliga skillnaden gäller Ersta Sköndal och Jönköping. Vid
dessa högskolor får varje student del av betydligt mer undervisningsresurser än vid övriga utbildningar. I självvärderingen anger också Jönköping,
men inte Ersta Sköndal, en något högre undervisningstäthet än andra.
Möjligen föreligger här vissa brister i dataunderlaget, men det förefaller
som om lärarna vid dessa enheter också ges mer tid för förberedelser och
examination. Skälet till denna skillnad ligger måhända i att båda är stiftelsehögskolor som med sitt stiftelsekapital kunnat ge lärarna mer tid och
resurser för utbildningen än vid andra lärosäten. Kanske har det också
med storleken på enheterna att göra. Någon säker förklaring kan tyvärr
inte ges.
De statistiska uppgifterna tillsammans med uppgifter vi fått under
institutionsbesöken ger ingen grund för farhågor om att expansionen
och skillnader i utbildningsuppdragets omfattning mellan institutionerna skulle ha lett till kvalitetssänkande lärarbrist. Däremot har flera
institutioner behov av att nyrekrytera lärare. Att konkurrensen om dessa
kommer att öka de närmaste åren är mycket sannolikt, särskilt om expansionen fortsätter. De institutioner som ligger i storstadsområdena tycks
hysa större tillförsikt om möjligheterna att rekrytera lärare än de institutioner som ligger utanför dessa områden. Institutioner i socialt arbete har
också stor frihet att rekrytera från andra discipliner än den egna vilket är
en fördel i detta sammanhang12.
Utmärkande för samtliga institutioner i socialt arbete är att en stor del
av undervisningen, oftast mer än 50 procent, sköts av adjunkter. I Örebro
och Stockholm är andelen adjunktsinsatser i grundutbildningen mindre
än 50 procent. I Malmö, Mitthögskolan, Jönköping och Umeå är den
omkring 60 procent. Adjunkterna tillför praktikkunnande och är viktiga
för undervisningen. Samtidigt strävar många institutioner efter att för-

12. En prognos över tillgången på disputerade lärare de kommande tio åren som
Ann Fritzell ställt till förfogande visar att det för ämnet socialt arbete möjligen
är balans i systemet som helhet förutsatt att antagningen till forskarutbildningen inte går ned, att disputationsfrekvensen är mycket hög, att ingen ytterligare expansion av ämnet sker och att andelen adjunkter förblir densamma.
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bättra forskningsanknytningen och därför att öka andelen disputerade
lärare. På några orter – Stockholm, Örebro, Mitthögskolan – har man
från universitetsledningshåll infört restriktioner vad gäller anställning av
adjunkter, i varje fall om det inte till sådan rekrytering knyts en plan för
kompetensutveckling. Det är som bedömargruppen ser det en god strategi
om kvalificerade lektorer inte går att finna.
Sammantaget är det vår bedömning att de variationer i lärarresurser
och undervisningsinsatser som föreligger inte direkt kan relateras till institutionsstorlek eller expansion. Det är andra lokala faktorer som bestämmer detta. Även om vi ser orosmoln i framtiden finns ingen grund för att
här peka på några akuta och allvarliga problem med lärarkompetensen vid
någon av de institutioner som ger socionomutbildning.

Intryck och iakttagelser mot bakgrund av den
tidigare utvärderingen 1999/2000
Allmänna synpunkter

Vid den tidigare granskningen av socionomutbildningen konstaterade
bedömargruppen att det fanns en påfallande motsägelsefullhet från medarbetarnas sida. Å ena sidan mötte bedömargruppen engagerade institutionsledningar och kunniga medarbetare som var övertygande om vikten
av en bra utbildning för att kunna hävda socionomyrkets status och för att
bidra till utvecklingen av socialtjänstens – i vid mening – kompetens att
bistå människor i utsatta lägen. Å andra sidan fanns åtskillig uppgivenhet
från medarbetarnas sida. Ett sätt att uttrycka detta var att man sade sig
ha ”nått smärtgränsen” eller att man ”redan passerat smärtgränsen”. Med
detta åsyftade man i första hand den resursminskning som bidragit till att
antalet undervisningstimmar per student och vecka var så låg att man inte
kunde hävda de krav en professionsutbildning ställer. Arbetsbördan för
de enskilda lärarna beskrevs också som mer eller mindre övermäktig. Den
innebar att lärarna hade mycket liten tid till utveckling av ämnet och inga
reella möjligheter för egen kompetensutveckling. Samordningen mellan
olika utbildningsmoment var också bristfällig i många av programmen.
Det fanns en påtaglig uppgivenhet från många medarbetares sida och
inom flera av socionomprogrammen saknades strategier från institutionsledningens sida att bemästra problemen.
Det skall naturligtvis sägas att problemen hade olika karaktär vid
de olika programmen och att bedömargruppen konstaterade betydande
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skillnader mellan de olika programmen i de berörda hänseendena. I några
fall kunde problematiken identifieras som en följd av ambitiösa försök att
utveckla socionomprogrammet men som inte fått genomslag bland medarbetarna. I andra fall kunde en viktig förklaring vara svårigheter att utveckla det ”reguljära socionomprogrammet” tillsammans med det tidigare
sociala omsorgsprogrammet.
Det har varit ett genomgående intryck i samband med denna utvärdering
att utbildnings- och arbetsklimatet har genomgått påtagliga förändringar
till det bättre. Uttrycket ”smärtgräns” har aldrig nämnts, varken av institutionsledningarna, medarbetarna eller studenterna. Även nu har bedömargruppen mött mycket av självkritisk begrundan och markeringar av
problem som utmärker socionomprogrammet. Men dessa markeringar är
förknippade med ambitioner att komma till rätta med svårigheterna och
att räta ut frågetecknen. I detta arbete förefaller man ha ett mer effektivt
stöd än tidigare från överordnade organ inom universiteten och högskolorna liksom på fakultetsnivå (motsvarande). Bedömargruppen vill också
peka på att den förnyade initiativkraften från socionomprogrammens
sida avspeglar sig i det gemensamma arbetet med olika utvecklingsprojekt
inom ramen för Samarbetskommittén för socionomutbildningar i Sverige.
Bedömargruppens bestämda uppfattning är också, att man från de
utbildningsansvarigas sida reagerat ansvarsfullt och kreativt i förhållande
till den tidigare utvärderingens kritiska synpunkter. Man delar inte den
tidigare utvärderingens kritik på alla punkter, men man har tagit fasta
på det väsentliga i denna kritik och sökt finna vägar att verkligen ändra
situationen till det bättre i stället för att nöja sig med mer eller mindre
kosmetiska lösningar. I de följande avsnitten i detta kapitel kommer vi att
mer precist redovisa hur man från socionomutbildningarnas sida förhållit
sig till den kritik som Högskoleverket framförde i den tidigare utvärderingen.
Socionomprogrammens resurser

Den förra utvärderingen mötte en massiv kritik från socionomprogrammens sida beträffande de otillräckliga resurserna. Det man då kritiserade
var dels nivån på ersättningen för studieprestationer, ”studentpengen”,
dels klassifikationen av utbildningen i 80 procent samhällsvetenskapliga
och 20 procent vårdvetenskapliga ämnesområden. Vid den tidigare utvärderingen kunde man samtidigt konstatera, att problemet hade något olika
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karaktär vid olika program beroende bland annat på skilda fördelningsprinciper vid universiteten/högskolorna.
Situationen förefaller nu ha förbättrats i viss mån. Ersättningsnivåerna
är något bättre och flera program har fått ökade intäkter till följd av integrering med det sociala omsorgsprogrammet. I vissa sammanhang har
universiteten/högskolorna gått med på lägre lokalhyror och även i övrigt
bidragit med en mer effektiv ekonomistyrning.
Den tidigare utvärderingen markerade särskilt två negativa konsekvenser av de otillräckliga resurserna till socionomprogrammen. Undervisningen var alltför utglesad och lärartimmarna för få för studenternas
del; vissa terminer och för vissa program var antalet lärarledda veckotimmar inte mer än sex. Det låga timtalet drabbade olika utbildningsmoment
olika hårt. De flesta socionomprogrammen hade exempelvis inte kunnat
upprätthålla ambitionerna beträffande de kursmoment som var direkt
inriktade på de studerandes ”personliga utveckling”, t.ex. samtalsmetodik,
övningar att bemöta klienter och grupparbetets metodik. De bristande
resurserna slog också hårt mot möjligheterna till pedagogiskt utvecklingsarbete. Man använde de tillgängliga resurserna för att göra det man gjort
tidigare.
Bedömargruppen kan nu konstatera att resursfrågan inte har den totaliserande betydelse som tidigare var fallet (alla goda intentioner strandar
inte till följd av resursbristen). Det är emellertid viktigt att notera, att även
i nuläget sätter de snäva ekonomiska ramarna bestämda gränser när det
gäller att utveckla socionomutbildningen. Några exempel på hur man bedömer situationen: ”Vår uppfattning är att det krävs utökade ekonomiska
resurser vilka tillåter en personaltäthet som är jämförbar med andra akademiska professionsutbildningar” (Örebro).
”… resurstilldelningen … omöjliggör personalintensiv undervisning vare sig
det gäller handledning eller praktiska undervisningsmoment i utbildningen.
Det innebär att vi tvingas till pedagogiska lösningar som både lärare och studenter känner stor tveksamhet inför … För att tala klarspråk kan man säga
att det är tveksamt om det kommer att gå att rekrytera kvalificerade lärare till
grundutbildningen om inte resurstilldelningen blir sådan att den möjliggör en
pedagogik som lärarna känner tillit till.” (Göteborg).

Bedömargruppen konstaterar också, att samtidigt som flera av socionomprogrammen fått förbättrade ekonomiska förutsättningar, så har
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åtminstone ett av programmen fått en mer ansträngd situation. Det gäller socionomutbildningen vid Ersta Sköndal Högskola där stödet från
huvudmannen, Stiftelsen Stora Sköndal, har minskat.
En mycket tydlig avspegling av de skilda ekonomiska förutsättningarna
för de olika programmens del är variationerna i de lokala arbetstidsavtalen
med avseende på den tid som avsatts för lärarnas kompetensutveckling/
egen forskning. Lektorerna som är verksamma inom det nystartade programmet i Jönköping har 40 procent (docenterna 50 procent) av sin arbetstid avsatt för kompetensutveckling/forskning – motsvarande siffra för
lektorerna i Göteborg är 20 procent.
Bedömargruppen vill i anslutning till resursfrågan göra en randanmärkning. Företrädare för de olika socionomprogrammen har med rätta
uttryckt oro för det begränsade resursutrymmet beträffande de professionsspecifika utbildningsmomenten. Dessa kräver mindre grupper, ett
nära samspel mellan lärare och studenter och kvalificerad bedömning av
studenternas prestationer. Samtidigt har man bland annat i Lund, Örebro
och Umeå utvecklat olika former för distansutbildning av socionomer. I
samband med detta utvecklingsarbete har man anlitat lärare som med
stort engagemang gått in för uppgiften. Bedömargruppens reflexion i
sammanhanget är emellertid i vilken mån man kan utbilda för en ”personlig utveckling” på distans. Detta är en fråga där bedömargruppen inte
har tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Det är emellertid viktigt att den ges ytterligare belysning i samband med de utvärderingar som
genomförs av distansutbildningarna.
Det pedagogiska ledarskapet

Utvärderingen från år 2000 riktade en stark kritik gentemot avsaknaden
av pedagogiskt ledarskap inom socionomprogrammen. Man ansåg sig ha
funnit ”stora och avgörande” brister i detta avseende. ”Den pedagogiska organiseringen följer strikt den administrativa hierarkin”. ”De kursansvariga
har endast ett minimum av resurser för sin uppgift och man uppfattar sig mer
som smörjolja i maskineriet än som reellt ansvariga.” Och vidare: ”Detta
förhållande är enligt bedömargruppens mening den främsta orsaken till att
socionomprogrammet påfallande ofta är fragmentariskt till sin karaktär …
när det gäller grundutbildningen är socialt arbete inte ett sammanhållet
ämne utan en rad ämnesmoment som studenterna får integrera bäst de kan”.
Slutsatsen från bedömargruppens sida var definitiv: ”Fragmentariseringen
och de splittrade perspektiven är en avgörande brist för socionomprogrammets
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del. En brist som blir så mycket mer kännbar eftersom socionomutbildningen
skall ha generalistkaraktär och just därför måste innehålla sammanhållande
och övergripande utbildningsmoment.”
Bedömargruppen kan nu, tre år senare, med tillfredsställelse konstatera
att man från de olika programmens sida genomfört verksamma åtgärder
för att stärka och utveckla det pedagogiska ledarskapet. I vissa fall har
denna utveckling skett mot alla odds. I Umeå – som exempel – har således
expansionen av utbildningen resulterat i att många nya lärare rekryterats,
lärare som i vissa fall hämtats från andra kunskapsområden än socialt
arbete. Detta har inneburit att man lagt ner stora ansträngningar på att
skapa en reflekterad och i vissa avseenden gemensam ”grundsyn” som tidigare saknades. Även integrationen av ämnet socialt arbete och ”ämnesdelen” socialt arbete med inriktning mot social omsorg har åstadkommits
via öppna diskussioner om reella och imaginära ämnesgränser: ”Under
varje termin anordnas två–tre pedagogiska seminarier, där lärarna utbyter
erfarenheter från planering och genomförande av sina respektive kurser och
idéer kring ytterligare pedagogiska landvinningar.”
Socionomprogrammet i Lund bedömdes av den tidigare bedömargruppen på ett positivt sätt när det gällde det pedagogiska ledarskapet. Man
har inte slagit sig till ro med detta positiva omdöme utan vinnlagt sig
om att på olika sätt analysera den teoretiska strukturen i ämnet socialt
arbete. Från institutionens sida har man tagit initiativet att skriva texten
’Socialt arbete. En grundbok’ (redaktörer: Anna Meeuwisse, Sune Sunesson
och Hans Swärd ) som ett led i strävan mot en förbättrad ämnesintegration. Boken är dessutom ett samarbetsprojekt med övriga socionomutbildningar. Nästan samtliga av dessa har medverkat vid tillkomsten av
detta arbete som redan har blivit något av ett standardverk i de nordiska
länderna.
Socionomprogrammet i Stockholm var ett av dem som vid den tidigare
utvärderingen utsattes för den starkaste kritiken beträffande det bristande
pedagogiska ledarskapet. Man har nu på en rad olika punkter tagit fasta på
denna kritik och resultaten förefaller klart positiva. Exempel på åtgärder
är följande: ”En särskild samordnare har utsetts för att samordna kravnivå,
organisera seminarier, anordna kollegier för C-kursansvariga, handledare
och examinatorer.” ”Som ett led i kvalitetsarbetet har en arbetsgrupp tillskapats med uppgift att organisera samverkansdagar och mötesplatser för lärare
och studenter vid institutionens fyra olika inriktningar av socionomutbildningen.” ”Regelbundna möten mellan biträdande studierektorer för de olika
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inriktningarna leder även till att olika pedagogiska och utbildningsrelaterade
frågor har ett forum för diskussion, reflektion, planering, samordning utförande och uppföljning.”
Bedömargruppens uppfattning är att det pedagogiska ledarskapet
kräver tydliga ansvarsfunktioner ner till kursledarnivå, men också att
resurser blir avsatta så att kursledarna kan föra samman de medverkande
lärarna till diskussioner och granskningar av de respektive kursmomenten. Medvetenheten om dessa nödvändiga åtgärder har glädjande nog
skärpts överlag. De insatser som institutionen i Stockholm redovisar är
ett exempel på detta.
Insikten om vikten av ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap är också
påtaglig inom de nya utbildningsprogrammen. I Malmö genomför man
exempelvis fr.o.m. höstterminen 2002 en organisationsförändring ”som
innebär att enheten förstärks med tre utbildningssamordnare (20 procent
vardera) samt att utökning görs av studierektorsfunktionen från 50 till 100
procent.” (Denna utveckling skall dock ses mot bakgrund av programmets
pågående starka expansion och är således inte entydigt en förstärkning).
Bedömargruppen har blivit övertygad om att socionomutbildningarna,
på olika sätt och utifrån olika förutsättningar, genomfört verksamma insatser för att utveckla ett pedagogiskt ledarskap. Detta har avsatt effekter
i form av tydligare ansvarsfunktioner och bättre samverkan mellan lärare
inom de olika kurserna, men också mellan lärare som undervisar inom
olika ämnesområden. En ökad medvetenhet om ämnet socialt arbete och
dess olika ämnesdelar har därmed börjat att utvecklas.
Kravnivån

Vid den tidigare bedömningen var den enskilt tyngsta anmärkningen den
som anfördes mot den låga kravnivån inom socionomutbildningen. Detta
var en kritik som gällde alla eller nästan alla programmen men tyngden i
kritiken var likväl olika stark för olika utbildningar.
Uppfattningen om den låga kravnivån från den tidigare bedömargruppens sida blev massivt bekräftad vid besöken på de olika studieorterna.
Det var framför allt studenterna som med skärpa framförde kritiken men
lärarna hade inga starka invändningar. Lärarna framförde emellertid att
studenterna inte riktigt förstod att utbildningen krävde ”något mer än
bokkunskaper”. Gentemot detta framförde bedömargruppen att man ville
”med skärpa framhålla att man inom socionomprogrammen gjort mycket litet
för att kvalificera innebörden hos detta som inte är bokkunskaper”.
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Från bedömargruppens sida ifrågasatte man också det gällande betygssystemet med tillämpning av endast en tvågradig betygskala med
betygen ’Godkänd’ respektive ’Underkänd’. (Ett undantag var socionomprogrammet vid Mitthögskolan som tillämpade en tregradig skala).
Bedömargruppens slutsats i detta sammanhang var denna: ”Allt för låga
krav som inte motsvarar de studerandes kapacitet innebär att professionens
status äventyras och att den professionella självkänslan hos socialarbetarna
inte utvecklas under utbildningen”.
Bedömargruppen har vid den förnyade utvärderingen funnit att samtliga utbildningsprogram tagit den tidigare kritiken på verkligt allvar.
Man har gjort detta genom att utveckla formerna för examinationen, och
genom att på olika sätt effektivisera återföringen av kvalificerade bedömningar från lärarnas sida till studenterna när det gäller bedömning av
”mjuka” utbildningsmoment. En diskussion har förts vid samtliga utbildningsorter om vilken betygsskala som är den adekvata och vid flertalet av
utbildningarna sker nu åtminstone bedömningen av C-uppsatser i enlighet med en tregradig betygsskala.
Bedömargruppen konstaterar alltså förändringar i en rad avseenden
och en klar ambition att etablera en rimligare kravnivå i grundutbildningen. Dock har dessa ansträngningar inte kunnat avläsas i studenternas
reaktioner. De framför fortfarande kritiska synpunkter på kravnivån vid
de flesta av institutionerna. Det är endast vid högskolorna i Jönköping,
Mitthögskolan och Örebro som studenterna inte uttryckligen klagar över
kravnivån. Detta skall emellertid inte tolkas som att frågan är löst vid
dessa institutioner. Det finns kvardröjande problem. Frågan att ställa relevanta krav på ett ändamålsenligt sätt är emellertid komplicerad.
Institutionen för socialt arbete i Stockholm anger i sin självvärdering
att Högskoleverkets kritik vid den förra utvärderingen har resulterat ” i en
rad olika åtgärder”. Institutionen arrangerade tillsammans med studentkåren en hearing om begreppet kravnivå. ”Den ledde till att två faktorer
benämnda tydlighet och konsekvens identifierades som de viktigaste för en
skärpning av kravnivån. Vid ett uppföljande kollegium användes dessa faktorer som underlag för en diskussion om undervisningens och examinationens
målsättningar, struktur och innehåll”. Numer förekommer också individuella examinationer på alla utbildningsmoment och i den mån grupparbeten utgör en examinationsform ” kompletteras de alltid med individuella
examinationsuppgifter enligt beslut av institutionsstyrelsen.”.
Institutionen för socialt arbete i Umeå är kortfattad i sin beskrivning
av examinationsformer. Man understryker att studenterna skall examine47

ras enskilt men att detta innebär en rad olika examinationsformer. Även
denna kortfattade beskrivning markerar en skärpning från institutionens
sida när det gäller kravnivån för utbildningens del.
Institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan för i självvärderingen
ett ingående resonemang om kravnivån i utbildningen. Man anser att en
del av den tidigare utvärderingens slutsatser är svagt underbyggda men
instämmer samtidigt till en del med dem. Framför allt markerar man att
man delar uppfattningen, att studenterna ”alltför sällan får ett ordentligt gensvar på de prestationer man utför”. Mitthögskolan pekar också
på ett moment 22 när det gäller att höja ambitionsnivån beträffande
examinationen och examinationsformerna. Lägger man ner mer tid på
examination och gensvar till studenterna minskar utrymmet för undervisningstiden – vilken redan är alltför litet. ”Här ser man att utbildningens
ekonomi är intimt förknippad med kvalitetsaspekter”.
I Örebro slår man fast att lärarna har ett självklart ansvar när det gäller att ” lägga en rimlig kravnivå”. Man anför också – men utan närmare
preciseringar – att man för ständiga diskussioner om detta i respektive
lärarlag och att dessa överläggningar lett till en rad förbättringar. Som
en direkt konsekvens av den föregående utvärderingen har man i Örebro
infört en tregradig betygsskala på alla kurser.
Bedömargruppen ser naturligtvis med tillfredsställelse på de olika insatser som genomförts – och genomförs – vid de olika institutionerna för
att generellt höja anspråken på studenternas prestationer och att utveckla
examinationsformerna och integrera dem med utbildningen. Bedömargruppen är medveten om att frågan om ’kravnivå’ också är en resursfråga.
Studenterna inom socionomprogrammen uppvisar en stor variation när
det gäller de sociala förutsättningarna att genomföra studierna på heltid
och detta är en betydande svårighet när det gäller att finna en relevant
kravnivå. Hur man än bestämmer denna nivå kommer det att finnas en
betydande andel av studenterna som anser att nivån inte är den rätta. Bedömargruppen har inte heller vid denna utvärdering mött studenter som
ansett att kraven är för högt ställda.
Bedömargruppens uppfattning är att arbetet med att etablera en adekvat kravnivå bör fortsätta. Givetvis är examinationsformerna viktiga.
Föregående bedömargrupp har argumenterat för den tregradiga betygsskalan. Vidare kan konstateras att en omedelbar reaktion på kritik mot en
alltför låg kravnivå ofta tycks vara att examinera oftare, men ett alternativ
skulle kunna vara att examinera mera sällan och på större avsnitt, med
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större skärpa och bättre återkoppling. Nackdelen med en sådan ordning
är att kurserna riskerar att tappa tempo. En kombination av mindre och
större examinationsblock är därför sannolikt att rekommendera. ”Mjuka”
examinationsformer som hemskrivning och gruppexamination, om än
med individuell uppföljning, kanske får för stort utrymme. Men examinationen är uppenbarligen en fråga som hänger intimt samman med
andra frågor. Stora variationer i studenternas förutsättningar och studiesituation har redan nämnts. De ständigt återkommande kursvärderingarna
har rimligen stor betydelse för lärarnas beteenden och arbetsvillkor. Den
press de genom dessa utsätts för kan påverka deras villighet och förmåga
att ställa krav. Noterbart är att kritik mot den låga kravnivån sällan framförs av studenterna i dessa. Kursvärderingarna har inte styrt lärarna mot
att skärpa kraven, sannolikt har de styrt i motsatt riktning. En ytterligare
faktor som kan påverka kravnivån är det krav på genomströmning av studenter som åläggs institutionerna. Högt ställda krav riskerar att minska
genomströmningen och därigenom försämra institutionernas ekonomi.
Lärarnas kompetens och kompetensutveckling

När ämnet socialt arbete blev huvudämne inom socionomutbildningen
1977 (därtill ett forskningsområde) inleddes en period – den pågår fortfarande – av systematisk omstrukturering av utbildningen. Före 1977
bar ämnet social metodik upp den professionella kulturen medan kurser
i ämnen som rättskunskap, sociologi, psykologi och statskunskap företräddes av lärare som rekryterades till socionomutbildningen från sina
respektive discipliner och som ofta hade svag eller ingen anknytning till
det sociala arbetets verklighet.
Utvecklingen efter 1977 har inneburit att man steg för steg kunnat
anställa lektorer med lärare som disputerat i ämnet socialt arbete. Den
professionella tyngdpunkten i socionomutbildningen har alltmer förlagts
till ämnet socialt arbete och allt fler av lärarna är disputerade lektorer.
Fortfarande är emellertid andelen högskoleadjunkter betydande. Vid den
tidigare utvärderingen formulerade bedömargruppen sig ganska drastiskt
beträffande situationen för de ej disputerade lärarnas del: ”Det finns emellertid fortfarande ett stort antal odisputerade lärare inom socionomprogrammen som inte har doktorsexamen och samtidigt är deras erfarenheter från
fältet – erfarenheter som gav dem inträde till socionomutbildningen – allt
mer avlägsna i tiden. Det finns ingen realistisk plan för dessa lärares kompetensutveckling inom socionomprogrammet. Det finns till och med en dold
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cynism i förhållande till deras situation: man väntar ut dem tills de så småningom går i pension. Detta är ett demoraliserande förhållande som inte får
fortsätta.”
Bedömargruppen har nu kunnat göra en del positiva iakttagelser speciellt när det gäller kompetensutvecklingen för högskoleadjunkternas del.
Mitthögskolan skriver exempelvis: ”Det är också positivt att fem universitetsadjunkter i konkurrens erhållit doktorandtjänster sedan 1999.” Institutionen för socialt arbete i Umeå var en av de institutioner som 1999 hade
lägst andel disputerade lärare. Fortfarande är andelen icke disputerade
lärare hög men man arbetar mycket aktivt med problemet: ”Ca 1/3 av
antalet aktiva lärare (professorer, forskarassistenter, lektorer och adjunkter)
är disputerade, vilket är en förbättring i förhållande till föregående utvärdering. Ca 1/3 av adjunkterna är även doktorander som har hunnit långt i
sin forskarutbildning. En adjunkt är fil lic och en adjunkt är fil dr på väg att
befordras till lektor. Adjunkter som inte går forskarutbildningen uppmuntras
via möjlighet till undervisningsfria månader att fullfölja studier till magisterexamen och flera (9) har avlagt magisterexamen, ytterligare några (9) är i
färd med sina magisterstudier.” Bedömargruppen vill i detta sammanhang
göra en klar markering. När det gäller att bedöma den kvalitativa nivån
för lärarnas del och när man preciserar sin rekryteringspolicy, är det viktigt att se den meritering som adjunkterna står för som ett starkt positivt
inslag i institutionskulturen. En forskande adjunkt är en mer kreativ kraft
än en lektor som har forskat (men som upphört) – se också diskussionen
i det följande.
När det gäller lärarnas kompetensutveckling som ett generellt problem
har bedömargruppen ställts inför en situation som är mycket svår att bedöma. Som framhållits ovan har lärarna inom socionomprogrammen via
sina lokala avtal olika möjligheter för egen forskning och/eller kompetensutveckling. Vi gjorde emellertid två genomgående iakttagelser i detta
sammanhang: (1) merparten av lärarna uttalade att tiden för forskning/
kompetensutveckling ”äts upp” av undervisningen eller andra åtaganden.
Vi mötte ofta uttalanden av typen ”det är omöjligt att forska på 20 procent”, ”att forska har en lång startsträcka”. (2) det finns inte en stark och
medveten strävan från institutionsledningens sida att länka samman de
avsatta resurserna med anspråk på (och möjligheter till) en planmässighet
beträffande kompetensutvecklingen för medarbetarnas del. Allt för ofta
rinner resursen ut i sanden och blir en slags bonus i form av en något lägre
undervisningsbörda. Här finns ett viktigt utrymme för ett konstruktivt
samarbete mellan institutionsledningarna och medarbetarna – men som
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ännu knappast tagits i anspråk. Vad används tiden i nuläget till? Självvärderingarna är inte särskilt explicita på denna punkt. ”Forskning, forskningsansökningar etc.” (Umeå), ” lärarna använder denna tid i huvudsak för
att skriva forskningsansökningar” (Örebro), ”med utgångspunkt från institutionens jämförelsevis och tidvis goda ekonomi har det funnits en positiv inställning till nedsättning i tjänst för att gå på kurser, åka på konferenser och
liknande” (Mitthögskolan), ”I prefektens medarbetarsamtal med lärarna
uppmuntras de att kompetensutveckla sig” (Lund), ”Forskningskompetensutvecklingsresursen i arbetstidsavtalet har ännu inte kommit lärarna tillgodo i
tillräcklig omfattning” (Ersta Sköndal).
Den institution som hunnit längst när det gäller att åstadkomma en
’forskarmiljö’ utanför de seniora forskarnas krets förefaller vara institutionen för socialt arbete i Stockholm. Man skriver så här: ”Institutionen har
initierat en rad olika åtgärder. Det har införts en serie högre seminarier för
disputerade lärare där de kan presentera sin forskning. Vid utbildningsavdelningen utvecklas också flera forskargrupper i takt med att allt fler disputerar.
För att stödja adjunkterna att delta i forskningsverksamhet har rekryterats och
utsetts seniora forskare som forskningsledare inom några profilområden som
IS ansett särskilt behöver stödjas…”.
Bedömargruppen är naturligtvis medveten om att lärarkompetensen
inte på ett enkelt sätt kan relateras till antalet disputerade lärare (lektorer).
Socionomutbildningen har ett stort behov av lärare med goda kunskaper om och egna aktuella erfarenheter från det sociala arbetets praktik.
Dessa medarbetare har i allmänhet inga betydande vetenskapliga meriter.
Denna omständighet är emellertid ytterligare ett argument för att utbildningsinstitutionen bör ta ansvaret för att introducera dessa lärare i ett
sammanhang där egen forskning är en del av arbetsuppgiften.
Det finns betydande variationer mellan de olika socionomprogrammen
men i stort sett är dessa likväl variationer på ett gemensamt tema. De stora
skillnaderna mellan institutionerna gäller hur långt man har hunnit bygga
ut verkliga forskningsmiljöer (se härom i det följande). Detta innebär att
man vid de olika institutionerna har reellt olika möjligheter att erbjuda
sina disputerade medarbetare att fortsätta en forskarkarriär vid sidan av
lärargärningen. Vid många institutioner är situationen negativ i detta
hänseende. Man vinner inträde som lektor genom sin forskarkompetens,
men man hamnar sedan i ett vacuum när det gäller att fortsätta sin forskning. En förklaring är det mycket begränsade antalet post doc-tjänster.
Avsaknaden av en forskarmiljö där man har en plats även om man endast
kan avsätta en begränsad tid för forskningen är en annan förklaring. För
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lektorernas del uppstår i många fall samma dilemma som för adjunkterna.
Adjunkterna har sin meritering inom det sociala arbetets praktik men
dessa erfarenheter blir efterhand inaktuella. Lektorerna har en forskarkompetens men med åren hamnar man allt längre bakom forskningsfronten. Bedömargruppens uppfattning är att frågan om olika lärares
kompetensutveckling är utomordentligt komplicerad och att ett dilemma
är att det också finns moment av kompetensavveckling för lärarnas del. Vår
rekommendation i sammanhanget är att man uppmärksammar denna
problematik på alla nivåer inom socionomprogrammen, från institutionsledningens, de pedagogiska ledarnas och medarbetarnas sida.
Ytterligare en viktig fråga rörande lärarnas kompetensutveckling är
frågan om vilken kompetens som bör utvecklas. En försummad aspekt av
teorilärarnas kompetensutveckling är bristen på kunskaper om det sociala
arbetets praktik. Bland annat tar man i mycket begränsad utsträckning
tillvara de kunskaper om praktiken (och den egna utbildningens relevans)
som studenternas erfarenheter under praktikperioderna erbjuder.
Undervisning i vetenskaplig metodik

En fråga som diskuterades vid föregående bedömning av socionomprogrammen var den grundläggande kunskapssyn som präglar utbildningen.
Kunskapsperspektivet(en) är naturligtvis avhängiga utbildningsuppdraget som ju är en professionsutbildning. En mycket viktig aspekt av socialarbetarnas professionalitet består i att kunna ge stöd eller att medverka
till en förändring av klientens livssituation via arbetet inom den relation
mellan socialarbetare och klient som skapas och utvecklas. Att förstå
denna relation och att utveckla teoretiska språk för att beskriva är en viktig uppgift under olika faser av utbildningen och detta kunskapsintresse
har också blivit det dominerande när det gäller att förmedla de grundläggande förutsättningarna för ett vetenskapligt tänkande och för eventuellt
fortsatta studier till magisternivå eller längre. Den kvalitativa analysen
inriktad på att förstå processer, tolkning av utsagor i samtal och intervjuer
har relativt stort utrymme inom de olika socionomprogrammen. Däremot
är betoningen av de analytiska instrument som erfordras för att analysera kvantitativa data, för att kunna utvärdera resultaten av olika sociala
program mycket svag. Man kan rent av se något av en ond cirkel där den
relativt svaga ambitionen från socionomprogrammens sida förstärks av
studenternas ointresse för kvantitativ analys.
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Detta innebär enligt bedömargruppens mening en rätt olycklig insnävning av socialarbetarnas professionalitet – om utbildningen bidrar
till deras oförmåga att medverka i insatser för att bedöma ”resultaten av
det sociala arbetet”.
Det finns enligt bedömargruppens åsikt skäl att man från socionomprogrammens sida utvecklar det pedagogiska tänkandet när det gäller
att använda exempelvis datapaketet SPSS som instrument i en undervisning med inriktning på kvantitativ analys. Det kan också konstateras,
att man inom flera av socionomprogrammen påbörjat ett sådant utvecklingsarbete, men det har hitintills betytt föga när det gäller studenternas
val av metoder i samband med uppsatsarbeten. Den begränsade tid som
studenterna har till sitt förfogande när det gäller uppsatserna är för övrigt
en omständighet som styr in arbetssättet mot att intervjua ett antal personer och att därefter analysera data med en mer eller mindre utvecklad
kvalitativ analys.

Socionomutbildningarnas olika inriktning och
programmens skiftande karaktär vid de olika
lärosätena
Frågan om socionomprogrammens olika profi ler och inriktningar är
komplex. Ett av syftena med avregleringen av det svenska högskolesystemet i början av 1990-talet var att öka möjligheten för högskolorna att
själva profilera sina utbildningar. Detta åstadkoms bland annat genom att
systemet med centralt fastställda utbildningsplaner avskaffades. Skilda
utbildningsprofiler kunde då utvecklas i samklang med arbetsmarknadens differentierade regionala och nationella behov. Samtidigt har i olika
sammanhang påpekats vikten av att socionomprogrammet har en generell
prägel. I högskoleförordningens examensordning anges beträffande socionomexamen till skillnad från social omsorgsexamen inte heller några
specifika inriktningar inom utbildningen.
Trots det har utvecklingen under de senaste åren har gått mot en ökad
grad av specialisering och profilering. Denna utveckling har accentuerats
av den integration av de sociala omsorgsprogrammen som skett på vissa utbildningsorter. I dag har drygt hälften av lärosätena utvecklat socionomprogram med inriktningar, i vissa fall som komplement till det ”allmänna”
programmet. Studenterna antas till respektive inriktning. Graden av integrering av inriktningarna varierar. Den vedertagna uppfattningen om hur
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kravet på programmets generalistprofil skall uppfyllas verkar vara att kurser om minst 80 poäng skall vara gemensamma. Vid ett par lärosäten har
detta följts in i detalj, vid övriga finns större eller mindre variationer. Ett
mått på om målsättningen uppfyllts är i vilken utsträckning studenterna
kan läsa de inriktningsgemensamma kurserna i blandade grupper, oavsett
om denna möjlighet utnyttjas eller inte. Detta är, enligt vår bedömning,
bara möjligt vid två av lärosätena.
En komplikation i frågan om socionomutbildningens generalist- kontra specialistprofil är att avnämarna inte är helt överens i sin uppfattning.
Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet har i olika sammanhang
förordat en bibehållen generalistprägel i utbildningen. Lokala avnämare
kan däremot föredra en mer profilerad utbildning. Ett annat problem är
de statusskillnader som både studenter och arbetsgivare kan uppfatta
mellan olika inriktningar. Detta gäller speciellt förhållandet mellan de
tidigare sociala omsorgsutbildningarnas inriktningar och det ”allmänna
programmet”.
I Jönköping, Göteborg, Lund och Örebro utgår man från ett ”allmänt”
socionomprogram om än med valbara fördjupningsdelar inom vissa specialområden. Även gällande dessa allmänna socionomutbildningar är
variationen mellan universiteten/högskolorna stor. Man har infört olika
modeller som innebär alltifrån en ”styrning” av fördjupningsmöjligheterna i form av erbjudna ”profiler” till individuella möjligheter för studenterna att mycket fritt komponera sina studier med utgångspunkt i ett stort
antal enskilda kurser på olika områden.
Utbildningarna i Stockholm, vid Mitthögskolan och i Umeå erbjuder
även socionomprogram med inriktningar vid sidan av en allmän socionomutbildning. Vanligen finns dock ett basblock som är gemensamt för
både inriktningsprogrammen och det allmänna socionomprogrammet.
I Stockholm erbjuder man socionomprogram med inriktning mot socialpedagogik, social omsorg och mångkulturalitet, vid Mitthögskolan en
interkulturell och internationell inriktning och i Umeå inriktningar mot
socialpedagogik och social omsorg. I Malmö och Ersta Sköndal utgår
man helt ifrån specialinriktningar, i Malmö mot mångkulturalitet, socialpedagogik och social omsorg och vid Ersta Sköndal mot diakoni och
äldreomsorg.
Samtalen med studenter i samband med platsbesöken gav intrycket att
de var nöjda med alla ovan nämnda typer av utbildningar. En möjlighet till specialisering/fördjupning förefaller ur studenternas synvinkel att
framstå som intressant och sporrande.
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Samtidigt som platsbesöken gav intryck av att de olika inriktningarna
fungerar relativt väl, förekom det även, såväl inom lärar- som studentgrupperna, kommentarer som tyder på att de inriktningar som har sin
grund i det sociala omsorgsprogrammet ännu inte inlemmats i socionomutbildningen på bästa möjliga sätt. Här förefaller framför allt studerande
på socionomprogram med inriktning mot social omsorg att ibland uppleva
ett ”utanförskap” i samband med det för alla socionomstuderande gemensamma basblocket i socialt arbete.
Även allmänna frågor kring olika konsekvenser av en ”integrering” av
inriktningarna mot social omsorg och socialpedagogik i universitetsämnet och professionen socialt arbete är något som utbildningsenheterna
framdeles borde uppmärksamma i större grad än hittills. Hur påverkar
denna integrering den teoretiska kärnan i ämnet socialt arbete? Och hur
påverkar integreringen bilden av professionen?
Ytterligare en fråga som aktualiserats gäller överensstämmelsen mellan socionomutbildningarna med sina olika inriktningar och arbetslivets
nuvarande och kommande behov. Bedömargruppen konstaterar på basis
av platsbesöken att det finns en relativt utbredd uppfattning bland studenterna om att man inte har som sitt mål att i framtiden sköta en socialsekreterartjänst och att socialtjänsten generellt sett inte är ett attraktivt
alternativ för många studenter. Frågan om vilka faktorer som bidrar till
denna inställning, hur utbredda sådana uppfattningar är och hur stora
återverkningar de har i praktiken borde ägnas ytterligare uppmärksamhet. Beträffande de olika inriktningarna, studenters intressen och arbetsmarknadens behov konstaterar bedömargruppen att en stor utmaning för
alla utbildningsenheter förefaller att vara hur man kan göra socionomprogrammet med inriktning mot social omsorg (äldre och funktionshindrade) attraktivare bland de sökande.
En ytterligare aspekt som förtjänar att lyftas fram i sammanhanget
är den mellan olika inriktningar inom samma institution mycket varierande forskningsanknytningen (uttryckt som institutionens/enhetens
egen forskning på området). På vissa institutioner förefaller man att
ha kommit längre i sin strävan att styra studenterna till inriktningar/
fördjupningsblock där undervisningen stöds av institutionens egen forskningsverksamhet. En sådan utveckling förefaller motiverad dels med hänsyn till möjligheterna att förmedla den nyaste och djupaste kunskapen på
området till studenterna, dels med tanke på möjligheterna att väcka den
vetenskapliga nyfikenheten och intresset bland studenterna för fortsatta
studier inom institutionens forskarutbildning.
55

Flera av utbildningsenheterna har företagit utlokaliseringar av utbildningen eller erbjuder socionomutbildning på distans. I självvärderingarna
diskuterades inte några problem som kunde vara förknippade med detta.
Ändå förefaller dessa lösningar med hänsyn till andra, delvis ovan berörda
målsättningar, som till exempel ökad personlig handledning och feedback i studierna och en större integrering av studenterna i ett akademisk
tänkesätt och den akademiska miljön/kulturen, som åtminstone potentiellt problematiska.
Sammanfattningsvis önskar bedömargruppen fästa uppmärksamhet
på frågan om mångfalden vad beträffar olika utbildningsmodeller och
inriktningar och vid det inte alltid självklart förenliga i de olika målsättningarna.

Magisterprogrammen
Magisterutbildningen är till sin omfattning och uppläggning relativt
varierande vid de olika institutionerna. Vid vissa anordnas kurser med
en tydlig forskningsprofil som vanligen omfattar 20 poäng. Andra institutioner har breddat sina magisterprogram till att omfatta 40 poäng och
som innehåller olika profilkurser. Gemensamt för programmen är dock
ett uppsatsarbete (på 10 poäng) och 1–2 kurser i vetenskapsteori och
forskningsmetoder (sammanlagt vanligen mellan 5–10 poäng). Vid vissa
institutioner har man lyft fram utvärderingskunskap som ett specialområde. Bedömargruppens intryck av kurserna i forskningsmetodik är att de
är mångsidiga. Då kurser i forskningsmetod inte utgör någon betydande
del av studierna på magisternivå, accentueras betydelsen av, för det första,
den metodologiska inriktningen i den litteratur som studenterna läser i
samband med andra, mera ämnesspecifika kurser och, för det andra, inriktningen i det egna uppsatsarbetet för den bredd studenternas sammanlagda metodkunskaper får. Speciellt vad gäller uppsatsskrivandet anser
bedömargruppen att det vore önskvärt att man uppmuntrar studenterna
att välja även kvantitativa forskningsansatser, till exempel genom att engagera studenter i större pågående projekt vid institutionerna. Härigenom
kan man åtgärda den slagsida mot kvalitativa undersökningar som idag
kan märkas på doktorand- och post-doc-nivån (se även Dellgrans och
Höjers kapitel).
De flesta av magisterprogrammen innehåller, utöver de ovan nämnda
obligatoriska kurserna, även vissa ”profil-” eller ”inriktningsspecifika”
kurser som syftar till att ge fördjupade kunskaper inom något specifikt
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område av socialt arbete. Omfattningen av denna typ av kurser varierar
dock mellan de olika institutionerna.
Magisterprogrammen syftar enligt samtliga institutioner till att förbereda studenterna för en forskarutbildning i socialt arbete, samt till att ge
fördjupade kunskaper i ämnet. Programmen vänder sig både till nyutexaminerade och yrkesverksamma socionomer. De strävar efter att kombinera
forskningsförberedande kurser med kurser som ger fördjupade kunskaper
i ämnet socialt arbete av betydelse för den praktiska yrkesutövningen.
Uppgifter om antalet magisterexamina vid de olika utbildningsenheterna visar på stora skillnader i antalet utexaminerade. Universiteten
i Lund och Göteborg undantagna förefaller de utexaminerades andel i
förhållande till antalet antagna vara mycket låg.
En större andel magistrar i socialt arbete med grundläggande forskningsfärdigheter skulle enligt bedömargruppen av flera skäl vara välgörande för ämnets fortsatta utveckling. En större integrering av utbildning,
forskning och det sociala arbetets praktik förutsätter ett tillräckligt antal
praktiker med kunskaper som möjliggör ett deltagande i metodutvecklings-, forsknings- och utredningsverksamheten inom ämnesområdet.
En större andel magistrar i socialt arbete kunde samtidigt bidra till att
stärka ämnets position inom såväl förvaltning, samhällsplanering som
forskningen generellt.
I den mån den totalt sett låga andelen utexaminerade med magisterexamen i socialt arbete beror på ett bristande intresse bland socionomstuderande är detta något som utbildningsenheterna borde fästa
uppmärksamhet vid i samband med förändringarna av socionomprogrammen. Utvecklingen vid flera institutioner har gått mot ett inrättande
av praxisorienterade magisterprogram som betonar de specialkunskaper
som programmet ger och som till sin inriktning sammanfaller med profilområdena i forskningsverksamheten. Detta vittnar om att institutionerna
börjat fästa en större uppmärksamhet vid denna problematik.

Praktikanknytningen
”De flesta lärare inom socionomprogrammen har inte en aning om vad
studenterna möter på fältet”. Citatet är hämtat från den kritik som
Högskoleverket formulerade beträffande de professionsspecifika utbildningsmomenten inom socionomutbildningen vid utvärderingen 1999/
2000. Citatet sammanfattar en av de kritiska punkterna gentemot utbildningens praktikmoment, egentligen mot samordningen mellan de teo57

retiska och de praktiska utbildningsmomenten. Studenterna, men också
många ”teorilärare”, berättar att praktikmomenten – den verksamhetsförlagda delen av utbildningen – är en omistlig del av socionomutbildningen.
Inom samtliga utbildningar lägger man ner stora ansträngningar på att
finna bra praktikplatser och att välja handledare som utvecklar studentens
professionella kompetens. Högskoleverkets tidigare kritik riktades alltså
inte mot praktikutbildningens specifika kvaliteter. Man underströk i stället att studenternas uppskattning av den praktikförlagda utbildningen i
sig blev en slags legitimitet för att inte utveckla moment i undervisningen
där integrationen mellan de teoretiska och praktiska momenten är själva
utbildningsmålet.
När studenterna är ”ute på praktik” har de ofta kontakt med institutionens praktiklärare och deltar i seminarier där erfarenheterna från fältet
kan bearbetas. Därutöver finns det emellertid få länkar mellan praktikutbildningen och de teoretiska kurserna. Studenternas erfarenheter av att
under handledning utöva professionen har ingen större relevans för de
teoretiska studierna. Därmed blir de ständiga diskussionerna om socionomutbildningens ambition att integrera teorin och praktiken ett slag i
luften eftersom man utelämnat en av de viktigaste möjligheterna att skapa
denna integration – studenternas praktikerfarenheter.
Detta var en kritisk anmärkning från den tidigare bedömargruppens
sida. Sedan dess har utbildningsinstitutionerna startat ett projekt i regi
av Samarbetskommittén för socionomutbildningar i Sverige med syfte att
finna former för att teoretiskt fördjupa praktikutbildningen och att föra
in studenternas erfarenheter från denna del av utbildningen i teoriundervisningen. Det är i nuläget för tidigt att yttra sig över resultatet av detta
utvecklingsarbete.
Bedömargruppen uppfattar emellertid att man fortfarande står inför
en situation där de enskilda institutionerna har svårt att finna former för
att låta de respektive utbildningsmomenten berika varandra. Socionomprogrammen är därför en utbildning som i mångt och mycket består av
två ”parallella spår”. Detta är en svag punkt för en professionsutbildning.
Eventuellt är också resursbristen en hämsko för ett utvecklingsarbete i
detta sammanhang; att integrera praktik- och teorimomenten i utbildningen kräver tid och resurser.
Bedömargruppen noterar att viktiga initiativ har tagits från Socialstyrelsens sida när det gäller att länka grundutbildningen såväl till
praktikfältet som till den tillämpade forskningen i socialt arbete. Den
försöksverksamhet det är fråga om går under namnet Fullskaleförsök och
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är ett projekt inom ramen för programmet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Fem socionomprogram (Stockholm, Umeå,
Lund, Jönköping och Växjö) har fått betydande resurser för att under
en treårsperiod utveckla program där grundutbildningen, forskningen
och det sociala arbetet på fältet utvecklar olika modeller för integration.
Socionomprogrammen i Göteborg och Örebro har fått möjligheter att
inrätta särskilda tjänster med den dubbla uppgiften att arbeta inom både
grundutbildningen och inom socialtjänsten. Försöksverksamheten ifråga
kan komma att innebära mycket betydande incitament för att främja integrationen mellan praktiken och teoriundervisningen.
Bedömargruppen anser att frågan om integrationen mellan praktiken
och teoriundervisningen är en av de mest avgörande för den kvalitativa
utvecklingen av socionomutbildningen. Utgångsläget är gott. Man har
utvecklat väl fungerande samarbete med engagerade handledare på fältet.
Studenterna uppskattar i hög grad praktikutbildningen. Bedömargruppen vill i anslutning till denna fråga peka på en intressant diskussion i en
rapport som granskat forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg13. Man pekar på att försöken att
integrera praktik- och teorifältet som regel går ut på att finna bättre och
mer effektiva former för ömsesidigt kunskapsutbyte, för mer effektiv kunskapsöverföring och strategier för att ”förmå” forskarna att upptäcka de
problem som är relevanta utifrån praktikfältets behov. Som en grund för
dessa ansträngningar har man en rätt oproblematiserad bild av vad som
är en ”praktiker” respektive ”teoretiker/forskare”. Praktikern besitter erfarenheter men saknar språk och teoretikern saknar (eller förfogar endast
i begränsad utsträckning över) erfarenheter men har i gengäld ett språk.
Man skriver: ”Poängen med denna beskrivning av kunskapsbildningen
är alltså att mötet mellan forskaren och praktikern sker på den arena där
praktikern handlar. Det är i detta sammanhang som teoretikerns språk får
en verklig betydelse … Praktikern får tillgång till ett begreppsligt system
som gör verkligheten, praktiken, begriplig på ett nytt sätt och teoretikern
får en verklighet att beskriva med sitt språk …” 14
I rapporten Utvärdering av FoU ifrågasätter man denna modell för
samspelet mellan praktiken och teorin, den modell som alltså innebär att
13. Utvärdering av FoU. En utvärdering av forsknings- och utvecklingsarbetet inom
individ- och familjeomsorgen inom ramen för det Nationella programmet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2002.
14. Op.cit. s. 60.

59

det är forskarens uppgift att ”sätta ord” på praktikerns erfarenheter. Detta
är en modell som mycket lätt spårar ur och resulterar i en envägskommunikation och som därtill upprättar en mer eller mindre dold hierarki mellan de respektive aktörerna – naturligtvis med praktikern i en symboliskt
underordnad position. Under rubriken ’Språk som möter språk’ skriver
man i utvärderingsrapporten: ”Vi är överhuvud tveksamma till distinktionen mellan ”praktiker” och ”forskare”, om man med denna åtskillnad
avser något annat än att de respektive aktörerna har delvis skilda verksamhetsfält … Mötet mellan praktiker och forskare är inte ett möte mellan
erfarenhet och språk utan mellan språk och språk. För att mötet mellan
socialarbetare och forskare skall resultera i en kunskapstillväxt, måste det
emellertid finnas ”provocerande” skillnader mellan deras respektive språk;
det måste finnas en språklig konkurrens mellan språken. Vi vill inte på
förhand ge vare sig socialarbetarna eller forskarna ett tolkningsföreträde
i detta möte. Vilken betydelse vi tillmäter en given tolkning beror givetvis på hur goda – giltiga referenser till verkligheten som språket förfogar
över.” 15
Bedömargruppen finner resonemanget intressant eftersom samma diskussion kan föras även när det gäller grundutbildningens förhållande till
praktiken. ’Forskarna i den citerade texten’ kan bytas ut mot ’lärarna’.
Lärarnas obenägenhet att ta del av studenternas praktikerfarenheter kan,
menar vi, tolkas som en ovilja att möta praktikernas språk och deras tolkningar av det sociala arbetets realiteter.
Frågeställningen är faktiskt ännu mer omfattande än att integrera
praktiken med teoriundervisningen. Vi ser de begränsade möjligheterna
för lärarnas del att möta socialarbetare på fältet som en brist när det gäller
lärarnas kompetensutveckling.

Forskningsanknytningen
En central tanke i svensk utbildningspolitik är att högre utbildning skall
vila på vetenskaplig grund och vara forskningsanknuten. Detta var, som
nämnts, ett av huvudskälen till att socialhögskolorna inlemmades i universitetssystemet och det var också ett av skälen för att göra detsamma
med omsorgsutbildningarna. Frågan är vad forskningsanknytning fått

15. Op.cit. s. 62
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för reell innebörd vid institutionerna för socialt arbete? Några aspekter på
detta, säkert inte alla tänkbara, skall beröras i det följande.
För det första kan forskningsanknytning innebära att undervisning
sker på vetenskaplig grund och att det styr valet av litteratur samt det sätt
på vilket undervisningen bedrivs. Det förutsätter en lärarstab med viss
vetenskaplig skolning som är förtrogen med forskningen inom området.
Att lärarna själva är forskarutbildade brukar oftast användas som indikator på detta. Det är visserligen inte ovanligt att adjunkter har god insikt i
aktuell forskning, men med doktorsexamen följer i varje fall en garanti för
att läraren själv har utfört ett relativt avancerat forskningsarbete. Andelen
disputerade lärare är jämförelsevis låg vid institutionerna för socialt arbete
i Sverige, men vid ingen av de ingående institutionerna som ger socionomexamen är den så låg att just detta skulle föranleda någon anmärkning.
Som andel av samtliga lärare och forskare vid dessa institutioner utgör adjunkterna ca 50 procent och i inget fall överstiger den 65 procent16. Även
om andelen disputerade lärare fortfarande är relativt låg så kan konstateras att den ökat något under senare år.
För det andra kan forskningsanknytning innebära koppling mellan
faktiskt utförd forskning vid institutionen och dess grundutbildning. Mer
forskning antas då medföra bättre forskningsanknytning, eller i varje fall
bättre möjligheter till forskningsanknytning. Men att stärka forskning
ses inte enbart med blida ögon vid alla institutioner i socialt arbete. Det
framhålls i vissa självvärderingar att om fler disputerade lärare involveras
i forskning så ökar svårigheten att få lärare till utbildningsverksamheten varför grundutbildningen inte självklart skulle gynnas, eller som det
skrivs i en självvärdering att det skulle bli ett ”pusslande för att få ihop
ansvariga lärare på programmen”. I botten ligger här ett rekryteringsproblem och ett grundutbildningsuppdrag som onekligen är ett åtagande
man måste leva upp till. Vidare är det ett faktum att institutionerna bedriver yrkesutbildning och studenterna efterlyser ständigt mer av kunskaper
om praktiken. Man är inte ointresserad av den forskning som bedrivs och
önskar sig ofta bättre information om den, men kraven på gästföreläsare
gäller i första hand folk från fältet. De högre seminarierna är ofta dåligt
besökta av dem som har undervisning som sin huvuduppgift. Det finns en
undervisningskultur som ibland utgör ett hinder för en tillväxt på forskningssidan. Vårt intryck är att detta hinder är större på de institutioner

16. Deras andel blir något större om man räknar i heltidsekvivalenter.
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som har ett stort utbildningsuppdrag i förhållande till forskningsvolymen.
Där dominerar undervisningskulturen, men spänningen mellan de båda
kulturerna är inte oproblematisk på andra håll heller, vilket bland annat
påpekas i självvärderingen från Stockholm. I ett system som det svenska
är det av mycket stor vikt att finna arbetsformer på institutionerna där
båda verksamheterna verkar berikande för varandra.
Här finns ett spänningsförhållande man ständigt bör vara observant
på. Som tidigare visats så är det en mycket liten lärarinsats som ställs
till varje students förfogande. Ständigt omvittnat är lärarnas ansträngda
och splittrade arbetsförhållanden men samtidigt visar också våra data att
den tid som används för senior forskning också är splittrad. Det är få
förunnat att forska på mer än 50 procent av arbetstiden. Även bland dem
som forskar förefaller knapp tid och en uppsplittrad arbetssituation vara
regel snarare än undantag. Att förena forskning och grundutbildning på
samma institution är problemfyllt och sannolikt har senare tids kraftiga
utbildningsexpansion försvårat den föreningen. Hur balansen mellan insatser för forskning och grundutbildning ser ut på de olika institutionerna
framgår av diagram 5.
Diagram 5. Seniora forskningsinsatser som andel av institutionens samlade
lärar- och forskarinsatser uttryckta i heltids/helårsarbeten vid olika institutioner 2001. (Källa: Data från självvärderingsrapporterna).
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Som framgår av diagrammet så har forskningen varierande tyngd vid institutionerna. Två grupper utkristalliseras. Den ena där balansen mellan
grundutbildning och forskning (ej doktorandforskning) är relativt jämn
med en forskningsandel på mellan 30 och 40 procent. Hit hör Ersta, Göteborg, Lund och Stockholm. Dden andra gruppen, där Mitthögskolan,
Umeå och Örebro ingår, dominerar grundutbildningen starkt. Detta
präglar också institutionsmiljöerna och påverkar forskningsanknytningens karaktär.
Tydligast kommer detta till uttryck i seminarieverksamheten där institutioner med mycket forskning har ett betydligt större utbud av olika seminarier än vad de forskningssvaga miljöerna har. Vid de forskningsstarka
ges studenter och lärare bättre möjligheter att ta del av aktuell forskning,
ges mer av forskarpresentationer i grundutbildningen och möter oftare
aktiva forskare som handledare och lärare. I viss mån speglar sig också
institutionernas forskning i grundutbildningens profilering. Vid institutioner med omfattande forskningsverksamhet borde förutsättningarna
för att öka studenternas intresse för och möjligheter till att ta steget till
forskarutbildning vara större än vid de forskningssvaga institutionerna.
Det är bedömargruppens mening att forskningsanknytningen vid de ovan
nämnda forskningssvaga institutionerna bör förbättras avsevärt, vilket
också är på väg att ske.
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FORSKARUTBILDNINGEN

Forskarutbildning i socialt arbete bedrivs vid fem institutioner – Lund,
Göteborg, Stockholm, Umeå och, efter det att Örebro blev universitet
1999 också inom institutionen för samhällsvetenskap vid det universitetet. Villkoren för att bedriva forskarutbildning har radikalt förändrats
efter den forskarutbildningsreform som trädde i kraft 1998. Då ställdes
krav på garanterad finansiering av doktorandernas lön för att de skulle få
antas till forskarutbildningen. Vidare krävdes att individuella studieplaner skulle upprättas och dess efterlevnad följas upp. Handledarutbildning
rekommenderades liksom att varje doktorand skulle ha huvudhandledare
såväl som bihandledare.
Mycket av detta var i praktiken tillgodosett vid forskarutbildningsinstitutionerna i socialt arbete när reformen trädde ikraft. Det som vållat de
största bekymren är dock finansieringskraven. Tillsammans med andra
krav ställs institutionerna här inför svåra avvägningsproblem. För det
första skall de leva upp till vissa examinationsmål. Visserligen är sådana
mål inte formulerade på institutionsnivå utan har hittills omfattat hela
vetenskapsområden, i detta fall det humanistiskt samhällsvetenskapliga området. Ur fakultetsperspektiv är det därför viktigt att uppnå hög
examinationsgrad och ofta är därför institutionernas resurstilldelning
delvis avhängig hur många doktorer som examineras. Ett sådant prestationsrelaterat resursfördelningssystem finns t.ex. i Umeå. Förutom dessa
ekonomiska aspekter är det viktigt för institutionens anseende som forskningsinstitution att forskarutbildningen är av hög klass och att många
doktorer kan examineras. Institutionerna upplever utan tvekan starka
externa krav på att uppnå såväl kvantitativa som kvalitativa mål med sin
forskarutbildning. Vid samtliga institutioner som bedriver forskarutbildning i socialt arbete ligger det direkta ansvaret för utbildningen på professorerna och de ledande forskarna. Forskarutbildning tillmäts stor vikt i
institutionernas totala verksamhet och ses till stor del som en integrerad
del av institutionernas forskning.
För det andra har finansieringsförutsättningarna stor betydelse för beslut om forskarutbildningens dimensionering och även dess inriktning.
De fakultetsmedel som står till institutionernas förfogande för doktorandfinansiering är mycket små i förhållande till den examinationsfrekvens
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man faktiskt uppvisar, de mål man själv sätter upp eller vad andra förväntar sig. I Göteborg och Lund kan man med fakultetsmedel finansiera 7– 8
doktorander, i Umeå och Stockholm 4–6 doktorander och i Örebro 3–4.
Det innebär att fakultetsmedel finansierar ungefär 20–25 procent av alla
aktiva doktorander vid institutionerna i Göteborg, Lund och Stockholm
och drygt 15 procent av doktoranderna i Umeå. I Örebro är fyra av de sex
doktoranderna finansierade med fakultetsmedel. Den övervägande delen
av doktoranderna finansieras således med andra, oftast externa, medel.
Forskarutbildningens dimensionering handlar därför till stor del om möjligheter och förmåga att skaffa sådana medel.
De externa medel som här avses är direkta projekt- eller programstöd
från forskningsråd eller annan finansiär. Vi har uppskattat att omkring
30 procent av sådana externa medel går till finansiering av doktorander.
Resten går till over-headkostnader och seniora forskares forskning. Det
innebär att forskarutbildningens omfattning till stor del hänger på hur
mycket externa forskningsresurser som institutionen drar in.
Men det förekommer också andra finansieringskällor för doktorander.
Särskilt i Umeå redovisas en bred provkarta på sådana. Här finns särskild doktorandtjänst finansierad av en stiftelse, doktorandtjänster delvis
finansierade av genusforskarskolan, doktorander från annan högskola
(Mitthögskolan i detta fall) och finansierade därifrån, doktorander som
i sin yrkesutövning på fältet av arbetsgivaren ges utrymme i sin tjänst för
att doktorera, doktorander med adjunktstjänst som undervisar men bedriver doktorandstudier på minst 50 procent, doktorander vid utländskt
universitet och slutligen doktorander med egenfinansiering. Sådana finansieringsformer förekommer vid samtliga orter i varierande grad.
Det krävs således ett pusslande av allehanda resurser för att få ihop
finansieringen av ett tillräckligt stort antal doktorander. Finansieringsformerna kan också påverka antagningsprocedurer och rekryteringsstrategier. Vanligen sker antagning vid bestämda tillfällen efter allmän
utlysning av platser. Meriter, inte ämnesval eller intresseinriktning som
passar in i forskningsprogram, ligger till grund för antagning. Det är en
modell som tillämpats mest konsekvent i Lund och som man är mycket
angelägen att slå vakt om även i fortsättningen. Genom att göra antagningar vid tillfällen då flera nya doktorander kan antas samtidigt får man
en tillräckligt stor grupp nybörjare för vilken man bl.a. kan ge lämpliga
introduktionskurser och även introduktion i institutionens forskningsverksamhet. Doktoranderna ges mycket stor frihet att välja avhandlingsämne. Något problem att trots det finna handledare och finansieringssätt
66

inom ramen för existerande fakultets- och externa medel har hittills inte
uppstått, men med den mycket låga fakultetsandel av doktoranders fi nansiering är detta en ekonomiskt äventyrlig strategi. Antalet sökande i
förhållande till tillgängliga platser har varit mycket god. I Göteborg ser
bilden ut på ungefär samma sätt. Även där gör man intag i större grupper
vartannat år. Sökbilden är god, men där framhålls det som ett problem
med alltför fria ämnesval och man diskuterar olika former för att mer målmedvetet styra doktoranderna in i existerande forskningsprogram. I Umeå
har hittills doktorandfinansieringen klarats av genom fakultetsmedel och,
som ovan illustrerats, genom att pussla med en mängd olika finansieringsformer. Antagning har dock skett efter utlysning och kompetensbedömning, men också genom profilerade tjänster inom genusforskarskolans
ram eller något enskilt forskningsprogram. Sökbilden är inte här lika stark
som vid de andra orterna, men antalet sökande är dock mer än dubbelt
så stor som antalet platser. Också i Umeå betonas nödvändigheten av att
styra doktoranderna mer mot de forskningsprofiler än vad man har gjort
tidigare. Stockholm är den institution som har den mest aktiva rekryteringspolitiken. Bl.a. försöker man identifiera lämpliga forskarbegåvningar
genom att uppsatser som erhållit betyget väl godkänd vidarebefordras till
professorskollegiet. De som antas till forskarutbildningen får själva välja
ämne men om detta ligger utanför institutionens kompetensprofil så sker
ingen antagning. Dock hör detta till undantagen då institutionens kompetens är bred, men det innebär en styrning mot institutionens centrala
forskningsområden. Stockholm är den institution som gått längst i riktning mot en mer uttalad profilstyrd rekryteringsmodell.
Ett problem som påtalats av samtliga institutioner är att de doktorander
som antas är förhållandevis gamla. På vissa orter, t.ex. Stockholm och Göteborg, hade man tidigare krav på minst tre års praktisk erfarenhet för att
bli antagen vilket naturligtvis höjt åldersnivån på de nyantagna. Men det
kravet släpptes för omkring tio år sedan och finns inte längre vid någon
av institutionerna. Man försöker alltmer medvetet rekrytera doktorander
direkt efter avslutad grundutbildning. Den höga åldern bland dem som
börjar forskarutbildningen återspeglas också i hög ålder bland dem som
avlägger doktorsexamen. Mellan 1989 och 1999 har 92 personer disputerat, varav 47 män och 45 kvinnor. Medianåldern vid disputationstillfället är för kvinnorna 50 år och för männen 44 år. Det är små skillnader
mellan institutionerna i detta avseende. Medianålder för nydisputerade är
betydligt högre i socialt arbete än inom andra ämnen. Som jämförelse kan
nämnas att inom hela det humanistiska/samhällsvetenskapliga området
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är medianåldern vid disputationstillfället 44 år för kvinnor och 39 år för
män; inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet är medianåldern
32 år för både män och kvinnor.
Enligt diagram 6 så skedde ingen nedgång i disputationsålder under
1990-talet, men om genomsnittsåldern vid antagning i enlighet med institutionernas strävan nu minskar, så borde rimligen också den genomsnittliga disputationsåldern börja gå ned. Under den senaste femårsperioden
har också andelen yngre bland de nyantagna till forskarutbildningen ökat
något. Särskilt gäller det männen. Fortfarande är dock endast drygt 30
procent av kvinnorna 35 år eller yngre medan 60 procent av de nyantagna
männen är det (diagram 7). Drygt 40 procent av kvinnorna är 40 år eller
äldre.
Diagram 6. Medianålder för män och kvinnor som disputerat i ämnet socialt
arbete mellan åren 1989 och 1999.
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Diagram 7. Andelen nyantagna kvinnliga och manliga doktorander under 35
års ålder 1983–2002.
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Examinationsgraden, dvs. andelen examinerade i förhållande till antagna,
har varit relativt låg inom ämnet socialt arbete liksom i många andra
ämnen inom det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. Mellan åren
1980 och 1994 antogs 256 personer till forskarutbildning i socialt arbete.
Antalet disputerade mellan åren 1983 till 1999 var 92, vilket antyder att
disputationsgraden ligger på drygt 30 procent vilket inte är någon onormal siffra för den perioden. Men som nämnts, så förväntas forskarutbildningsreformen få till effekt att examinationsgraden kraftigt höjs. Dock är
det för tidigt att utvärdera detta.
Emellertid är det vissa variationer mellan institutionerna vad gäller examinationsgrad. Särskilt Lund utmärker sig här på ett positivt sätt genom
att ha relativt många examinerade i förhållande till antagna. Umeå ligger
lägst i detta avseende och de båda andra institutionerna där emellan17.

17. Örebro som nyligen blivit universitet med egen forskarutbildning ingår inte i
denna jämförelse då tiden därefter är för kort.
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Diagram 8. Examinationsgrad (antalet examinerade 1983–1999/antalet
antagna 1980–1994) vid fyra institutioner med forskarutbildning i socialt
arbete.
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Bruttostudietiden (registrerad studietid i forskarutbildningen) för att bli
doktor är ungefär densamma vid samtliga institutioner. Medianstudietiden de fem senaste åren ligger mellan 8 och 9 år. Då får man emellertid
komma ihåg att det rört sig om doktorander som antagits innan forskarutbildningsreformen genomförts. Som nämnts är det också fråga om bruttostudietider vilka som regel är betydligt längre än den sammanlagda tid
som enbart ägnas åt avhandlingsskrivande och litteraturstudier (nettostudietiden). Några direkta mått på nettostudietider finns inte i vårt material,
men utifrån andra studier av detta18 så är det inte orimligt att anta att
också för doktorander i socialt arbete ligger den faktiskt nedlagda studietiden i genomsnitt på drygt fyra år. Det är vad man normalt räknar med
att en forskarutbildning skall ta. Skillnaden mellan bruttotid och nettotid
beror på avbrutna studier på grund av sjukdom, barnledighet etc. men
oftast på att doktoranden arbetar med annat vid sidan om studierna. Sannolikt tyder detta på att kraven är rimligt anpassade till den förväntade
studietiden vid alla institutioner. Om reformens intentioner slår in, vilket
är för tidigt att uttala sig om, så borde bruttotiden närma sig nettotiden.
18. Åberg R., 2002, Forskarutbildningen vid samhällsvetenskaplig fakultet. Umeå
universitet – en individbaserad analys på LADOK-systemets data över antagna
doktorander mellan Ht 1993 och Ht 1997, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Umeå universitet.
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Forskarutbildningens uppläggning är relativt likartad vid de olika institutionerna. Dels utgörs den av en kursdel på 60 poäng med undantag
av Göteborg som har 70 poäng på kursdelen, dels en avhandlingsdel på
resterande poäng upp till 160 poäng. Kursdelen består i samtliga fall av
en obligatorisk del och en fri del. Den obligatoriska delen varierar mellan
40 och 20 poäng. Stockholm och Göteborg har båda 40 poäng som obligatoriska. Vid båda orterna är det krav på 20 poäng i vetenskapsteori och
metod; i Stockholm därutöver 20 poäng i socialvetenskaplig teoribildning
och forskningsorientering, i Göteborg 10 poäng vardera i samhällvetenskaplig och beteendevetenskaplig teori samt sociala problem och socialt
förändringsarbete. Lund täcker också in dessa områden i den obligatoriska delen men styr inte mer än att sammantaget 30 poäng skall omfatta
dessa kurser. Örebro har enbart vetenskaplig metod varav minst 10 poäng
kvantitativ och 5 poäng kvalitativ metod som obligatoriska. I Umeå ställs
också dessa obligatoriska krav men därutöver också en kurs om forskning
i socialt arbete samt obligatoriskt seminariedeltagande med 10 poäng (1/2
poäng per seminarietillfälle). Vid samtliga orter har doktoranderna stor
frihet att välja kurser inom den fria delen, något som ofta görs vid andra
institutioner. Här kan noteras att det förekommer ett flertal doktorandkurser som institutioner i socialt arbete ger tillsammans vilket kanske inte
är så vanligt i andra ämnen.
Avhandlingsarbetet organiseras på samma sätt vid samtliga institutioner med huvudhandledare och bihandledare i många fall. Aktivt seminariearbete är också en viktig del i forskarutbildningen rent allmänt
men också i arbetet på att skriva en avhandling. I Lund och Göteborg
behandlas doktorandens arbete i fyra typer av seminarier, det första när
avhandlingsämnet skall formuleras, därefter när en färdig plan föreligger,
sedan när färdiga delar föreligger och slutligen en slags fördisputation. I
Stockholm, liksom på alla andra orter, krävs ett slutseminarium men därutöver också att doktoranden lägger fram ”papers” eller kapitel vid minst
ytterligare två tillfällen. I Umeå förväntas också doktoranderna vara aktiva inom ramen för det obligatoriska seminariedeltagandet, dels genom
att kommentera andras arbeten och genom att lägga fram egna arbeten vid
åtminstone tre obligatoriska tillfällen.
Vid bedömargruppens besök hos de olika institutionerna genomfördes
samtal med doktoranderna som kretsade kring deras studiesituation och
syn på forskarutbildningen. Genomgående var doktoranderna positiva. I
Lund uppskattade man särskilt seminariekulturen och den stimulerande
intellektuella miljön, inga klagomål kom fram när det gäller handled71

ningssituationen. Frihet i ämnesval uppskattades men man menade att
man i praktiken ändå styrdes in mot den handledarkompetens institutionen besitter (Göteborg, Stockholm). Genom friheten att välja att gå
doktorandkurser vid andra institutioner framfördes inte heller några problem vad gäller kursdelen. I Stockholm menade man att kurserna vid den
egna institutionen höll hög kvalité. Professorer och forskare berömdes för
sin tillgänglighet. Däremot framkom på några orter att de doktorander
som inte hade rum på institutionen utan bedrev sina studier till stor del
utanför institutionsmiljön tenderade att hamna utanför information och
önskvärt stöd.
Detta pekar mot det önskvärda med en stark forskningsanknytning
också av forskarutbildningen. Den kan naturligtvis ske på olika sätt
genom att doktorander anställs på projekt och där samarbetar med
seniora forskare eller att doktoranden bedriver ett relativt självständigt
avhandlingsarbete men i en miljö med aktiv forskning. Ett visst stöd för
denna slutsats får man genom det samband som finns mellan forskningsvolym vid institutionen och antalet doktorsexamina. Vid institutionerna
i Stockholm, Lund och Göteborg examinerades efter 1997 mellan 17 och
19 doktorer medan antalet examina i Umeå under samma tid uppgick till
11. Forskningsresurserna, fakultetsresurser såväl som externa medel, är
vid de förra institutionerna dubbelt så stora som i Umeå, men antalet registrerade doktorander är för närvarande ungefär lika många vid alla tre
institutionerna. Forskarutbildningen i Örebro är av för ungt datum för att
behandlas i denna jämförelse.
Men givet dessa förhållanden har forskarutbildningen skötts särskilt
framgångsrikt i Lund. Där är avhoppen färre än på andra håll och givet
resurserna har något fler disputerat än på andra orter. Institutionens förste professor, Sune Sunesson, har velat och kunnat ägna mycket arbete åt
forskarutbildningen. Bl.a. har han varit huvudhandledare åt en stor majoritet av dem som disputerat vid institutionen. I Umeå har en orimligt stor
börda legat på den ende professorn, Bengt Börjeson och därefter Lennart
Nygren fram till 1999, som fått splittra sitt engagemang i forskarutbildningen med allehanda andra uppgifter som åvilar professorer. Situationen
har där förbättrats avsevärt under senare år.
I vårt underlagsmaterial från Lund och Göteborg har man redovisat
en uppföljning av de disputerade och konstaterat att de allra flesta är kvar
vid universitet, högskolor eller forskningsenheter. Det visar också vårt
material från SCB men av de 92 som disputerade mellan åren 1987 och
1999 är det nio som arbetar vid någon förvaltningsenhet, 3 inom sjuk- och
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hälsovården och 3 på den privata marknaden. Att de flesta stannar kvar
vid universitet och högskolor är rätt naturligt, men deras arbetsvillkor
som nyblivna doktorer inger viss oro om man i denna grupp också ser de
framtida forskarna. Vi har redan påpekat den höga åldern vid disputationen vilket gör att många har relativt kort återstående tid för en egen forskarkarriär efter examen. Sannolikt kommer dock detta att ändras inom
en snar framtid, men kanske inte så mycket som man gärna vill framhålla
från institutionernas sida. Däremot är det svårt att se någon förändring i
sikte vad gäller nydisputerades förutsättningar att utveckla sig som forskare. Utrymmet för forskningslektorat och forskarassistenttjänster är
alltför litet i förhållande till antalet nydisputerade. Vill man fortsätta att
forska är utsikterna inte så goda. I materialet från Göteborg illustreras problematiken. Efter 1997 har där 17 personer disputerat. En har redan gått
i pension. Övriga är verksamma vid institutionen i Göteborg eller annan
institution. Tretton av dem har inom sin tjänst kunnat fortsätta med viss
forskning vanligen i kombination med undervisning. Dels har det skett
genom uppdrag av olika slag, oftast av utvärderingskarraktär, dels har ett
fåtal i konkurrens fått forskningsanslag beviljade. Ingen har haft någon
post-doc tjänst. Detta visar att förutsättningarna att bygga upp en avancerad senior forskningsmiljö inte är den bästa. Avsaknaden av post-doc
tjänster är en stor svaghet i det svenska forskningssystemet.
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FORSKNINGEN

Socialt arbete – en bakgrund
till ett forskningsämne
Sune Sunesson

År 1979 utnämndes Harald Swedner till professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han hade just blivit professor i sociologi vid Lunds
universitet efter att i 17 år varit extra biträdande professor, men valde att
bli den förste professorn i ett nytt ämne. Ämnet socialt arbete var nämligen ett alldeles nytt forskningsämne. Inom universiteten och de samhällsvetenskapliga fakulteterna var många förvånade och de flesta mer eller
mindre okunniga om vad ämnet skulle handla om.
Snart tillsattes professurer i socialt arbete vid flera universitet. I Stockholm kom den första ordinarie innehavaren också 1979, och i Umeå
1981. I Lund tillträdde den förste professorn 1984 som tillförordnad
och utnämndes av regeringen 1985. På alla fyra universiteten sattes forskarutbildning igång nästan omedelbart efter att ordinarie professorer
utnämnts.
Omkring 20 år senare hade ämnet blivit ett ganska stort samhällsvetenskapligt forskningsämne vid dessa universitet. Det har en andel av
doktorsexamina, docentkompetenta lärare, befordringsprofessorer och
externa forskningsanslag som väl mäter sig med och kanske överträffar
gamla discipliner som statistik, statsvetenskap, och kulturgeografi. De
första fyra professorerna var män, men nu finns många kvinnor bland
professorer och docenter.
Hur beskriver man ett ämne ? Birgitta Odén (1991) tar sig för att beskriva fyra ämnen i sin märkliga studie Forskarutbildningens förändringar
1890–1975. Odén använder en genealogisk modell, dvs. hon låter beskrivningen av en lärares forskning och vetenskapliga undervisning bli
en orsak som samverkar med andra för att förklara både elevernas insatser
och utvecklingen av själva ämnena som institutionaliserade entiteter – i
historia, statskunskap, kulturgeografi och ekonomisk historia. Det har
varit frestande för mig att göra någonting liknande här, men jag inser att
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ämnets tid är för begränsad, och att min tid till manusinlämning är alldeles för kort för att jag skulle våga mig på något sådant. I stället får jag
begränsa ambitionen.
Avsikten med denna text är att beskriva och förklara hur socialt arbete
har uppkommit och utvecklats som institutionaliserat forskningsämne i
Sverige. Först och främst lägger uppsatsen fram ett slags krönikematerial,
som delvis blir personorienterat. Jag försöker betrakta detta med två sociologiska utgångspunkter, nämligen dels Neil Smelsers grundrecept för
undersökning av social förändring, dels en vetenskapssociologisk infallsvinkel. Undersökningsperioden är från början av 1970-talet till omkring
år 2000, även om beskrivningen tunnas ut i slutet. Jag urskiljer också
en första del av perioden tiden fram till 1985, när en skiftning i sektorsforskningspolitiken börjar bli tydlig. Under den senare perioden inträder
också en förändring i forskningspolitiken, framför allt i villkoren för forskarutbildningen. Bedömningen av resultaten av 1998 års forskarutbildningsreform bör kanske vänta ännu något decennium, men flera andra
förändringar kan skönjas tydligt.
Ett särskilt problem med denna text är naturligtvis att författaren själv
är en del av den historia han berättar. Detta kommer kanske att leda till
att aktörsförklaringarna till förändringarna blir färre, snarare än fler. En
person med mitt arbete får ständigt veta av rader av gamla honoratiores,
(många som mig veterligen aldrig haft med forskning om socialt arbete att
göra) att – i det artiga fallet – ”om inte jag och Putte hade drivit på x-konferensen 1972, hade det aldrig blivit nå´t av med det här med forskning i
socialt arbete”. Senare på kvällen är det snarare ”… så hade Du inte haft
nå´t jobb” eller ”… så hade Du och jag inte suttit här!”. Nähä, säger man
då med blandade känslor. Som forskare skulle man kanske säga att dessa
personer och deras erfarenheter snarare är en del av de fenomen som skall
förklaras, än, som de själva tycker, en del av förklaringen.
Samtidigt som jag är försiktig med förklaringar i aktörstermer har jag
inte väjt för en relativt hög detaljeringsgrad när det gäller utfall, vilka som
rekryterats, vad de har forskat om, hur de har gjort karriär, hur experter
och utredare argumenterat, eftersom det är det som skall belysas.
En annan viktig läsanvisning är avgränsningen till själva det akademiska ämnet socialt arbete. Det kommer att framgå av texten att det finns
och har funnits forskning om sådana förhållanden som ingår i och bygger upp forskningsområdena för ”socialt arbete” men har definierats som
något annat. Den här texten handlar dock främst om forskning som tillhör det institutionaliserade universitetsämnet socialt arbete.
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Jag har också undvikit att skapa alltför stora överlappningar mellan min
text och de som samtidigt läggs fram av å ena sidan Thomas Brante och å
den andra av Peter Dellgran och Staffan Höjer, även om detta i någon mån
skett i blindo, eftersom jag inte exakt vet vad de skriver. Thomas Brante
kommer i sitt kapitel att ganska noga diskutera själva definitionerna av ett
”ämne” eller ett forskningsområde, varför jag avstår från det här.
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Förändringsrastret
Smelser (1968:200–201) rekommenderar att den som skall studera en
förändringsprocess först skall försöka skilja ut de förhållanden han vill
förklara.
– Är det förändringar som har att göra med fördelningen av egenskaper i en befolkning vi syftar
till – sådant som andelen med en viss utbildning eller forskarutbildning?
Ja, det är det i vårt fall. Vi vill t.ex. veta hur många som blir forskare i socialt arbete, hur
många professorer och docenter det kommer att finnas vid vissa tillfällen.

– Är det i stället förändringar som har att göra med att personers beteende och handlingar ändrats?
Ja, alldeles säkert, t.ex. att allt fler eller färre söker att bli forskare i samhällsvetenskapliga ämnen, att det förekommer tydliga interventioner och ingripanden från olika håll i
universitetens arbete.

– Eller, för att pröva en tredje möjlighet, gäller det i stället relationer och samspel mellan människor, grupper och institutioner? Ändras reglerna för hur samspelet skall se ut, t.ex. genom institutionella reformer?
Ja, det är det också. Den stora förändringen som initierar utvecklingen är en stor institutionell förändring som i sin tur öppnar för en vidare institutionalisering av en forskningsorganisation. Yttre krav på utbildning, forskning och yrkeskvalifikationer skiftar. Ett
annat sådant resultat skulle kunna vara isomorfi, en större drift mot ”likhet” inom ett
fält.

– Är det förändringar av grundvärderingar, som kan komma till uttryck i utbildnings- och forskningspolitik?
Ja, på ett sätt är det det. Förändringens början, 1977 års politik, hade att göra med en
omsvängning i forskningspolitiken, som är mycket beroende av konjunkturella försanthållanden. Den senare delen av utvecklingen, 1985–2000 kom att vara beroende av andra
omsvängningar i värderingen av vetenskapen, det jag tidigare refererat till som en omsvängning i synen på sektorsforskningspolitiken i slutet av 1980 -talet.

Smelser sammanfattar (s. 205) också förklaringsmöjligheterna i fyra kategorier, och utgår från att förändringar äger rum i vad han kallar ”sociala
enheter”, som kan betyda både stater, organisationer och lokalsamhällen.
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• sammanhanget – de strukturella förutsättningarna. I nationernas
historia gäller det fred eller krig, demokrati eller diktatur, elitstyre
eller jämlikhet, feodalism eller kapitalism. Det ger oss grundförutsättningarna för att förstå förändringens bakgrund. I våra fall gäller
det universitetens struktur och sätt att institutionalisera samhällsvetenskapen, men det gäller också omgivningens sätt att förhålla sig till
social forskning, ett forskningspolitiskt läge helt enkelt.
• drivkrafter som verkar för förändring. Obalans, spänning, motsättningar, oro, missnöje med att sociala planeringsunderlag inte kan
grundas i inhemsk socialvetenskaplig forskning, iakttagelser av att
vissa yrkesgruppers utbildning inte kan leda vidare till forskarutbildning, sektorsintressenters krav på egna forskningsbudgetar, forskargruppers krav på erkännande för ett forskningsområde.
• den form och den riktning förändringsprocessen tar bestäms av mobilisering av resurser – både materiella resurser, som investeringar i lokaler, personal och laboratorier, eller sociala resurser som organisering,
politiska kampanjer eller konkurrens mellan forskningsinriktningar.
• Social kontroll, motstånd och hinder mot förändring påverkar också
det sätt förändringen kommer att avlöpa.
Alla dessa förklaringar kommer att i korthet ventileras i slutet av texten.
Som vi kommer att se domineras den första perioden i uppbyggnaden
av forskningsorganisationen för socialt arbete av 1970-talets stora sektorsforskningsoptimism och entusiasm för forskning på nya områden.
Utvecklingen av centrala forskningsområden och kunskapsobjekt kan
inte ses som oberoende av intressenterna. I den diskussion som berör
social forskning och som börjar långt innan forskningen i ämnet socialt
arbete kommit upp på dagordningen, är det metoder för social intervention, kunskaper för samhällsplanering och kunskaper för återföring till
politiker och förvaltningsledare, som efterfrågas.
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Vetenskapsrastret: vad är ”socialt arbete” för
något?
Jag kommer att ta upp flera forskningssociologiska problem i texten. I det
här avsnittet och nästa rör det sig om innehållet i forskningsområdet.
Senare kommer jag in på frågor om forskningspolitik och hur inflytandet
över forskningen påverkar utformningen av den, även om detta inte är
helt uppenbart.
Socialt arbete infördes som samhällsvetenskap. Detta ledde till frågor:
Fanns det någon socialt-arbete-vetenskap? Vad var i så fall forskning i
samhällsvetenskapen socialt arbete?
På den tiden då ämnet institutionaliserades i vårt land, omkring 1980,
fanns det två sätt att besvara sådana frågor. Det ena utgick ifrån att det
fanns en grupp av teman som man alltid hade sysslat med i samhällsforskning,
t.ex. frågor om arbetsliv, arbetslöshet, fattigdom, kring fattigvårdssystemets sätt att fungera, emigrationsfrågor, och andra klassiska utredningsfrågor som man hade rekryterat forskare till både i Sverige och i andra
länder. Det gällde t.ex. emigrationsutredningens specialrapport av Gustav
Sundbärg, med sina undersökningar av Sveriges befolkningsutveckling
(Sundbärg, 1913:a) och hans omfattande kartläggning av befolkningens
ekonomiska och sociala problem (1913:b) eller arbetslöshetsutredningens (SOU 1931:20) rapport under trettiotalets stora arbetslöshetskris
(författad av Sven Skogh och Dag Hammarskjöld). Man har också pekat
på en socialmedicinsk tradition (Gunnar Inghe, 1960 och 1967) och en
barnpsykiatrisk-reformpedagogisk (Gustav Jonsson 1983 eller Vinterhed,
1977), som starkt påverkat tänkesätt och ibland även arbetsformer inom
den kommunala socialvården. De här nämnda var namn och forskningsprogram som var allmänt kända, som tidningarna och radioprogrammen
refererade till. Men i själva verket fanns det betydligt flera exempel.
Vad som uppfattades som kärnfrågor i ”socialt arbete” hade alltså utsatts för forskning i vårt och andra länder. Även om man inte använt
benämningen ”socialt arbete” hade det funnits som summa av dessa olika
forskningspraktiker.
Samtidigt kunde detta inte ge socialt arbete en historisk ställning som
universitetsämne, inte ens i konglomeratform. Detta är i och för sig inte
speciellt märkvärdigt, eftersom få ämnen före 1900-talet hade någon
sådan historia. I vårt land utskildes sociologi som ämne först 1947, psykologi kom 1948, medan pedagogik inklusive psykologi inrättades 1910.
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Det andra svaret på frågan hänvisade till de platser där man tidigt
hade haft en verksamhet som explicit uttryckts som forskning i socialt arbete,
som vid den socialhögskola i Chicago som redan 1908 inrättade en forskningsavdelning med forskningsledare och professorer som Julia Lathrop,
Edith Abbot och Sophonisba Breckinridge. Den skolan kom att bli en del
av University of Chicago 1920. På samma sätt gick det till när forskning
i socialt arbete under 1920- och 1930-talet utvecklades vid några andra
stora forskningsuniversitet i USA – en framgångsrik socialhögskola inleder forskningsarbete och blir en del av universitetet, som i Boston, New
York (Columbia), Philadelphia, Houston (Rice), Cleveland (Western
Reserve) och St. Louis (Washington University, senare vid University of
Missouri) (Lubove, 1965).
Det kan naturligtvis diskuteras i vilken mån socialt arbete var ett eget
ämne och en ”egen” vetenskaplig verksamhet under denna period. Robert
MacIver, då ordförande i det amerikanska sociologförbundet, beklagade
redan 1931 vid en kongress att de gamla banden mellan socialt arbete och
sociologi hade upplösts (MacIver, 1933).
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Ropet på forskning är inte nytt
Samtidigt som vi alltså kan se att det länge har funnits forskning i det
som senare blev ”socialt arbete”, är det värt att lägga märke till att också
kravet på forskning i sociala frågor och socialt arbete är gammalt även i
vårt land.
Den första högskolan för social utbildning, socialinstitutet, hette Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning, när det tillkom 1921. Det finns ingen anledning att tro annat än att detta avspeglade
de offentliga och frivilliga organisationernas förhoppning om att utbildningen också skulle kompletteras med och baseras på forskning. I rader av
statliga utredningar från 1920-talet och framåt föreslås satsning på social
forskning, som i den mycket deskriptiva efterkrigsutredningen om ”socialvetenskaperna” (SOU 1946:74) eller den kuriösa 1945:26, Riktlinjer för
skapande av socialväsendets forskningsorganisation, som föreslår ett slags
underifrån organiserad FoU organisation uppbyggd från sockennivå.
Socionomutbildningskommittén, SOU 1962:43, bidrar med ett konkret resonemang (1962:150) som direkt förebådar det sena 1960-talet och
1970-talets diskussioner om både social forskning och om de akademiska,
yrkesinriktade utbildningarnas behov av forskningsgrund. Som vi skall
se kom dessa krav och idéer att lanserats med stor kraft av socialpolitiska
debattörer och yrkesföreträdare under slutet av 1960-talet och början av
1970-talet.
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Två antaganden om forskningsområdet socialt
arbete
I den här texten har jag valt att betrakta den svenska utvecklingen utifrån
två synsätt på socialt arbetes forskningsområde. Det ena bygger på de
idéer jag utvecklat i flera andra sammanhang, (2000, 2001) det andra på
Sidney Zimbalists berömda bok Historic Themes and Landmarks in Social
Welfare Research från just 1977.
Det första sättet att beskriva kunskapsområdet bygger på iakttagelsen
att socialt arbete som internationellt forskningsområde tycks omfatta två
institutionellt givna fält (”urteman”) och några återkommande reflexiva
tematiker.
Å ena sidan finns frågor kring fattigdom, försörjning, kontroll av främmande fattiga, arbetslinjen och de apparater, regelsystem (fattiglagar)
och myndigheter som sköter detta. Dessa apparater och kunskapen om
dem härstammar från 1500-talets sekularisering av fattigvården. Å andra
sidan finns urtemat barn, barnavård och barnskydd och bakom detta socialhygien och befolkningspolitik, från amning till alkoholism och AIDS.
Dessa samhällspraktiker uppstod och utvecklades främst under slutet av
1700-talet och under 1800-talet, i samband med befolkningspolitikens
och befolkningslärans utveckling.
Under 1900-talet utvecklas reflexionerna över dessa institutionaliserade samhällsapparater.
Det första reflexiva temat är reformpedagogik och institutionskritik,
där vi omkring 1960 såg en kulmen med bildstormare som Goffman,
Foucault, Laing och Szasz, även om man under hela seklet kritiserat anstalter och uppfostran.
Det andra temat är den kritik och reflexion över sociala avvikelser, normalitet och sociala problem där själva begreppen, själva det som tas för
givet, ”problemet”, sätts i fråga på olika sätt.
Diskussionerna om områdena och deras apparater, och den nödvändiga
reflexionen kombineras hela tiden med andra krav som mer eller mindre
tydligt ställs från omgivningen och gäller de sociala verksamheternas
omgivningsrelationer, såväl i förhållande till moderna massmedia som till
klienter och brukare. Frågor om ändamålsenlighet, bemötande, kontroll
och etik reses allt oftare från alla håll.
Den andra bilden representeras av Zimbalist (1977). För honom gäller
en tydlig utvecklingsidé. Forskningsområdet är först givet av fattigvårdsforskningen och frågan om fattigdomens orsaker. Via chokladmiljonären
Rowntrees fattigdomsundersökningar i York och Booths studier i London
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under 1900-talets första år utvecklas sätt att bättre mäta fattigdom. Nästa
etapp är ”Social survey”-rörelsen, som integrerar fattigdomsmätningen
med en socialekologisk ambition, och utarbetar lokala välfärdsöversikter,
ofta med stort frivilligt engagemang, från tiden för första världskriget till
tiden strax före det andra.
Så kommer statistiken, indextänkandet och de federala folkräkningarnas kartläggningar, och så utvärderingsrörelsen, med sin början
1939 i Bostons förorter. Medan familjen tidigare varit den enhet som
var bärare av fattigdom, blir familjens funktion och dysfunktion under
1940- och 1950-talet allt mer central för forskning i socialt arbete, och
det är nu ”multi-problemfamiljen” kommer i praktikens och forskningens fokus. Detta uppsving för mikroperspektiv stöter dock på motstånd
i medborgarrörelsens och antikrigsopinionens samhälle, inriktningen på
”multiproblemfamiljerna” ersätts av insikten om ”multibristsamhället”
(”Multideficit Society”).
Jag skall försöka relatera de här uppfattningarna om socialt arbete
som forskningsområde till det jag får fram genom en beskrivning av det
svenska ämnets utveckling. Om vi lämnar det deskriptiva för att gå över
till den analytiska undertexten, kan vi också se de två uppfattningarna
som ett slags hypoteser om hur kunskapsområdet utvecklas: mitt förslag
är att utgå från att ett vetenskapligt område som socialt arbete organiseras kring ”vetbarheter” och reflektiva diskurser. Vetbarheterna återkommer som diskursiva teman så länge det finns några institutioner att veta
något om. Zimbalists idé kan läsas som ett slags samhällsvetenskaplig
anpassning av Imre Lakatos´ forskningsprogramteori (”Lakatos-light”),
dvs. ett antagande om att vissa forskningsprogram kommer att dominera
i perioder, för att sedan helt glömmas eller bli inaktuella. Det finns ingen
anledning att påstå att en sådan utveckling skulle vara omöjlig eller ens
ovanlig i samhällsvetenskapen. Det kan dock finnas anledning att tro att
den skulle vara vanligare i referentiella samhällsvetenskaper än i t.ex. kriminologi, pedagogik, stora delar av barnpsykologin, arbetssociologi och
socialt arbete, där institutionella komplex, ”vetbarheter” kommer att vara
betydelsefulla.
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Socialutredningen och samhällsbakgrunden
Efter en tilltagande kritik mot socialvården och människobehandlingen
i Sverige under hela 1960-talet tillsattes Socialutredningen 1967. Utredningen hade som uppgift att reformera socialvården i Sverige. Kritiken
hade flera källor och inspirationer. I Sverige, som i England och faktiskt
också USA vid denna tid fanns en betydande otålighet och besvikelse över
hur sakta välfärdsbygget gick, och hur svårt det var att utradera alla välfärdsklyftor. I USA kom Michael Harringtons The Other America, (1962),
som påverkade både Kennedy och Johnson, i England Richard Titmuss
med sin Income Distribution and Social Change (1962), som visade att
fattigdomen kunde kvarstå och tillta mitt i välfärdsutvecklingen, och i
Sverige hade Låginkomstutredningens första betänkanden avslöjat klyftor
som knappast varit kända i den allmänna debatten. (En ingång till den
litteraturen finns i Johansson, 1970).
En demokratisk kritik mot tvångsvård, förmynderi och inspärrning
hade varit tydlig sedan 1930-talet i den svenska socialdemokratiska och
kulturradikala debatten (Kleen, 1944) och fått ny näring i de erfarenheter av nya människobehandlingsformer som uppstått eller framtvingats
under kriget. I början av 1960-talet radikaliserades de reform- och socialpedagogiska ståndpunkterna under påverkan av Foucault (Vansinnets
historia, första franska utgåvan 1961), Laing (1960), Goffman (1961) och
Szasz (1961).
Redan i slutet av 1960-talet hade kritiken mot socialvården öppet
börjat interfolieras med en kritik av bristen på forskningskunskap om
den sociala sektorn. I samband med tillsättningen av Socialutredningen
kritiserades sammansättningen av utredningskommittén. Nästan femton år senare erinrar sig Paul Lindblom hur det gick till: ”I den statliga
socialutredningen fanns inte några socialarbetare från fältet och inga representanter för beteendevetenskaperna. Vi ansåg att det var ett tecken på att
arbetet skulle läggas upp på ett sätt som vi inte skulle komma att acceptera”
(Lindblom, 1980:5). En arbetsgrupp, eller ”skuggutredning” med det officiella namnet Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor bildades
nästan genast för att följa Socialutredningens arbete. Utom ledande företrädare för socialcheferna ingick följande vetenskapsmän: Paul Lindblom,
direktör för Riksbankens jubileumsfond och tidigare i 18 år rektor för
Socialinstitutet/Socialhögskolan i Lund, Bengt Börjeson, rektor för Socialhögskolan i Stockholm, Gunnar Inghe, professor i socialmedicin, Alvar
Nelson, professor i juridik och Harald Swedner, som vi redan mött, och
som då var bitr. professor i sociologi i Lund.
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Något år senare, 1969, sammankallade socialminister Sven Aspling,
under trycket av kritiken, en samarbetskommitté för social forskning.
Kommittén möttes med stort intresse och gavs stor tyngd, bl.a. eftersom
Aspling själv ledde arbetet, och den kom också att inom sig hysa flera
av socialutredningens kritiker (Lindgren, 1999). Dessa kritiker fortsatte
oförtövat att kräva mer forskning.
Inom Asplings samarbetskommitté arbetade man med planering för
forskning inom socialsektorn på olika sätt. Redan 1970 publicerades en
stor översikt (DsS 1970:2) som sammanfattade Forskningsprojekt, undersökningar m.m. på det sociala området 1967–1969. Här presenteras ett
tusental projekt, uppsatser, undersökningar och planerade forskningsinsatser. Det stora flertalet tillhör det som då – och nu – skulle uppfattas
som socialt arbete. Det mesta kom från universiteten, mycket var trebetygsuppsatser, men många doktorsavhandlingar och stora, sedermera betydelsefulla projekt presenteras här. Arbetet fortsatte 1973 (DsS 1973:1)
med en departementspromemoria, utarbetad av en subkommitté i kommittén (Arne Engström, Paul Lindblom, Bror Rexed) och författad bl.a. av
sociologen Inga-Lill Uggla. Uggla svarar för en omfattande kartläggning
av de resurser som lagts ut på samhällsforskning som i vid mening angår
det sociala området. Hon skiljer tidsenligt mellan ren grundforskning,
riktad grundforskning, tillämpad (”med tillämpning i sikte”) forskning
och utvecklingsarbete.
Utredningen är helt inriktad på resurser för forskning, vi får veta vem
som betalat hur mycket, men inte mycket om forskningens innehåll och
inriktning.
Senare samma år publicerar utskottet en annan delrapport, Resurser
och organisation för forskning inom socialsektorn. Överväganden och förslag
(DsS 1973:8)
Utgångspunkten är nu OECD:s s.k. Brooks-rapport Science, Growth
and Society som har understrukit behovet av sociala forskningsprioriteringar. ”Tunga insatser” behövs, menar man och räknar upp några
områden: först socialsektorns mål och medel, så social-, hälso- och sjukvårdspolitiska miljöstudier, sedan planering och resultatvärdering inom
social-, hälso- och sjukvårdspolitiken med behandlingsforskning, där
man explicit tar upp sociala faktorer kring behandling t.ex. i narkomanvårdsforskning och också särskilt nämner eftervård (s. 22), och för det
fjärde vetenskaplig information.
Med undantag av precisionen i fråga om narkomanerna är det hela
en abstrakt och ganska svårförståelig produkt, som gör ymnigt bruk
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av det tidiga sjuttiotalets tjänstemannaspråk. Det är mycket ”Målidentifiering och målprecisering”, och för att diskutera stödet åt den sociala
forskningen och de ”tunga insatserna”, inför man en rad distinktioner.
”Produktionsorganisationen för forskning” får sålunda inte blandas samman med ”Ledningsorganisationen för målformulering, planering och
anslagsfördelning”. Den senare har emellertid två nivåer: Den överordnade målformulerande nivån (regering, riksdag) och den målomsättande,
anslagsfördelande.
I ett komplicerat resonemang kommer man så småningom till förslaget
att i socialdepartementet inrätta ett målomsättande och anslagsgivande
organ, en delegation för social forskning. DSF, som den nya organisationen kallades, började arbeta 1974 och kom som S. Åke Lindgren visat
snabbt att bli en betydelsefull forskningsfinansiär på det sociala området,
både för forskning och sådant som snarare hade karaktären av inventeringar och FoU-arbete (Lindgren, 1999).
Samma år kom Socialutredningens principbetänkande (1974:39), och
utsattes omedelbart för en nedgörande kritik av skuggutredarna (se t.ex.
Börjeson, 1975).
Samtidigt hade emellertid också forskningen om socialvård tilltagit,
nu på ett organiserat och planerat sätt. Docenten Hans Berglind och sociologidoktoranden Ulla Pettersson inledde redan 1971 det som skulle
bli ”Socialvårdsprojektet”, ett av de forskningsprojekt som förebådade
socialtjänstreformen. Det började som en liten undersökning av en samarbetsform, ”SOSAM”, i några kommuner, Ljusdal, Falun och Linköping,
utvidgades senare till ett omfattande projekt med många parallella studier och sammanfattades i antologin Ideal och realiteter i svensk socialvård
(Berglind, red. 1976). Projektet kom att leda fram till några doktorsavhandlingar i sociologi, Ulla Petterssons Kontroll och medinflytande inom
socialvården (1978), Annika Puides Klienterna och socialvården (1981) och
Marianne Sökjer-Petersens psykologiavhandling i Göteborg, Socialvårdens organisation (1982). Delrapporterna citerades i Socialutredningens
slutbetänkande, och förefaller att tillsammans med Walter Korpis undersökning om socialhjälp (1971) ha haft en viss påverkan på utredningens
slutsatser (1977:40 306–308).
I Skåne inleddes ”Skåneprojektet” kring nykterhets- och narkomanvård samt barn- och ungdomsvård på Socialdepartementets initiativ. I
Socialutredningens slutbetänkande ägnas fyra finstilta sidor (234–238)
åt detta försöksprojekt som sysselsatte en rad sociologer (bl.a. Swedner
och Månsson) och psykologer (bl.a. den senare professorn i socialt arbete,
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Kjell Hansson) i Lund under andra hälften av sjuttiotalet. Försöksprojektet skulle bl.a. pröva närhetsprincipen och frivilliga metoder i det som
eljest var tvångsvård.
I Stockholms stad påbörjades senare under 1970-talet försöksverksamheter och kartläggningar inför socialtjänstreformen i projektet Socialt
arbete i förändring som omfattade en omorganisering i full skala av ett
helt socialdistrikt i södra Stockholm och införande av nya arbetsformer
(Sunesson, 1985).
Pikant nog kom den framtida storfinansiären av forskning i socialt arbete, DSF, kort efter bildandet att skakas av en djup kris, där kvaliteten i
den av DSF stödda forskningen ifrågasattes. DSF ansågs ha en inriktning
på sektorsforskning som inte strävade till långsiktig forskningsuppbyggnad, och tenderade, menade kritikerna, att bli en passiv stabsorganisation
som finansierade Socialstyrelsens utvecklingsarbete. (SOU 1977:53, se
även Lindgren, 1999:348). Flera av forskarna hade i delegationen eller till
den samtidigt framfört denna kritik, som framför allt i deras inlägg handlade om bristen på långsiktighet, på forskningsstrategier och den bristande
förståelsen för behovet av kompetensuppbyggnad.
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U 68 och SLU-gruppen
Inte bara som forskningsämne utan också som ämne i grundutbildningen
var ”socialt arbete” en nyhet för Sveriges del 1977. Det blev då huvudämne
i socionomutbildningen i samband med att socialhögskolorna inlemmades i universitetssystemet. Tidigare hade man talat om ”social metodik”
och ”praktisk förvaltningskunskap”, ämnen som inte hade forskningsanknytning, och vars lärare inte behövde vara forskarutbildade för att bli
lektorer.
Omdöpningen och utvecklingen var en del av en stor institutionell
förändring i utbildningsväsendet vid denna tid. Den stora universitetsutredningen U 68 skapade programutbildningar (”linjeutbildningar” 1977–
1993) den föreskrev forskningsanknytning, och kom att för evigt rita om
universitetens organisation. En av de utbildningar som integrerades i
universiteten var socionomutbildningen. Denna hade tidigare hade ägt
rum vid fristående socialinstitut, från 1964 kallade socialhögskolor, efter
ett förslag i utredningen Socionomutbildningen (1962), som också verkat
för en förlängning och akademisering av utbildningen. Socialhögskolorna
integrerades nu i universitetens samhällsvetenskapliga fakulteter.
Den utredning, ”SLU-gruppen” (Sociala Linjens Utbildning), som
föreslog just denna integration och ämnesbeteckningen ”socialt arbete”
bestod av ett antal personer från olika intressenthåll. Utredningens ordförande (Inger Örtegren) satt i ledningen för Nämnden för socionomutbildning, den kortlivade särskilda myndighet som styrde socialhögskolorna.
Från Socialstyrelsen, Kommunförbundet och de fackliga organisationerna deltog tjänstemän, och socialhögskolorna var representerade med
lärare, bl.a sedermera professorn i socialt arbete Hans Berglind, sedermera
straffrättsprofessorn Hans Klette, och ett antal studenter. Utredningens
uppgift var, som de formulerades i direktiven från 1974, bl.a. att ”se över
inriktningen på de ämnen som utgör sociala linjens profil, dvs. social metodik och angränsande ämnen” (NFS 1976a :3), ”undersöka i vad mån
ämnena skapar den särskilda inriktning som ger kvalificerad vidare- och
forskningsutbildning för sociala linjen” (ibid.), ”finna organisatoriska lösningar som för till forskarutbildning, antingen via befintliga ämnen …
eller i nya ämnen och därvid överväga om en närmare anknytning till
samhällsvetenskaplig fakultet kan vara ändamålsenlig …” och med ”iakttagande av såväl yrkeslivets krav som de önskvärda förutsättningarna för
vidareutbildning och forskning lägga fram förslag om hur stoffet skall
föras samman i ämnen i den organisation som kan beslutas efter U 68:s
förslag” (ibid.).
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Institutet för social forskning representerades av professorn i socialpolitik Walter Korpi, som på det sättet blev huvudföreträdaren för den etablerade samhällsvetenskapliga forskningen. Korpi fick också stort inflytande
över forskningsdelen av utredningen.19 Han var redan från början klar
över att man på universiteten skulle ha professurer och fasta forskningsorganisationer i ”social work” eller ”social welfare”. Hans utgångspunkter
påverkades sannolikt av den organisation som man hade vid Columbia,
Chicago och Cal Berkeley som var välrenommerade universitet med socionomutbildning och forskning i socialt arbete. Korpis idéer kompletterades senare med andra experter, bl.a. från UCLA, där man hade en
delvis annan inriktning, mindre fokuserad på socialpolitik och mer på
individuellt socialt arbete.
Från båda inriktningarna importerades expertis som enhälligt och tydligt drev kravet på forskning och forskarutbildning i socialt arbete som ett
viktigt villkor för utvecklingen, men också för kvaliteten i grundutbildning och yrkespraktik.
Detta dokumenterades tydligt i en seminarierapport från 1976, ”Symposium om forskning och socialt arbete” (NFS 1976b) som jag kommer
att kommentera senare. Nu vill jag låta SLU-gruppen få ordet om behovet
av forskning i socialt arbete:
”Avsaknaden av forskarutbildning har sedan länge varit en mycket allvarlig brist för socionomutbildningen. Socionomernas möjligheter att gå vidare
till forskarutbildning är mycket begränsade. Alla resurser för forskning och
forskarutbildning ligger på samhällsvetenskaplig fakultet, och någon direkt
koppling till socialhögskolorna finns inte. De nuvarande möjligheterna för
socionomer att genomgå forskarutbildning är kringgärdade med olika krav
på särskild behörighet, trots att socionomutbildningen i huvudsak ligger på
samma kvalitativa nivå som utbildningen på filosofisk fakultet … Läsåret
1973–74 gick 0,4 procent av socionomerna vidare till forskarutbildning,
medan motsvarande siffra för filosofisk fakultet var 4,6 procent. Detta bör
ses mot bakgrund av att socialhögskolornas andel av de studerande inom det
samhällsvetenskapliga universitets- och högskoleområdet ligger mellan en
tredjedel och hälften.” (NFS 1976 a: 17–18)
Utredningen noterar alltså allvarliga hinder och diskrepanser i forskarutbildningen. Men det finns också behov av forskning, konstaterade
man. Dels hade de yrkesverksammas organisationer på det sociala fältet
19. Detta bygger på muntliga uppgifter från utredningens sekreterare J.P. Zune,
numera Högskoleverket.
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”under en lång följd av år” påpekat behovet av ”att knyta forskningen närmare socialt arbete och social planering” (s. 19). ”… ökad kunskap och relevant handlingsunderlag för att utveckla behandlingsmetoder och i vidare
mening lämpliga former för social intervention” (ibid.) hade också efterlysts.
Socialutredningens principbetänkande hade ”understrukit behovet av väsentligt ökade forskningsinsatser i anslutning till socialvårdens problem”, och
statsmakterna hade visat intresse för saken genom inrättandet av SOFI,
Institutet för social forskning och delegationen för social forskning inom
Socialdepartementet.
Hur skulle då forskningen utformas, och hur skulle den organiseras?
SLU-gruppen går inte in på detaljer, men fastslår att det ” krävs att den
ämnesspecifika grundforskningen och tillämpade forskningen kompletteras
med en forskning som är direkt inriktad på de frågor som är centrala för
förverkligande av målen för socialvård och socialpolitik … (19), men givetvis
måste den sociala forskningen låna sina metoder från andra vetenskaper, t.ex.
sociologi, psykologi och nationalekonomi … men den viktigaste skillnaden är
en fråga om utgångspunkten för och inriktningen av forskningen.” (ibid.) Det
behövs nämligen ” forskningsutförande och forskarutbildande organisationer
som är problemorienterade och tvärvetenskapliga så att de på ett ändamålsenligt sätt kan motsvara krav från forskningsbeställande organ” (19–20).
Kommittén fortsätter med att konstatera att bristen på samband mellan å ena sidan forskning och forskarutbildning och å andra sidan grundutbildningen för socionomer var ett allvarligt hinder för utvecklingen av
grundutbildningen, och att universitetsorganisationen, som den då såg
ut inte kunde tillgodose någon sådan forskning och forskarutbildning
(21–22). Därför måste de förslag som ställts om fasta forskningsresurser
vid socialhögskolorna komma till stånd ” inom den sociala linjens profilämne. Ett sådant ämne, förslagsvis benämnt ’socialt arbete’ bör motsvara det
som med internationell terminologi kallas ’social work’ eller ’social welfare’ ”
(22).
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Hur skulle forskningen se ut?
Samtidigt hade NFS anordnat flera seminarier om den framtida forskningen på området. Det mest betydelsefulla hölls i februari 1976 på Esso
Motor Hotell i Kungens Kurva.
Bland de över åttio deltagarna fanns en stor andel av de vid den tiden
verksamma forskarna i socialt arbete i Sverige. Bengt Börjeson och Hans
Berglind skulle tillhöra den första professorsgruppen, Åke Elmér och
Gunnar Hellström representerade en äldre generation forskare och rektorer vid socialhögskolorna, de framtida professorerna Ulla Pettersson och
Karin Tengvald, båda relativt nydisputerade, kom att vikariera på professuren i socialt arbete i Stockholm och på Socialhögskolans mellanölsprofessur innan dessa besattes med Hans Berglind och Eckart Kühlhorn.
Bland senare professorer och docenter i socialt arbete i deltagarskaran
märktes Per-Gunnar Edebalk och Lars Svedberg. Flera norska forskare
från den nystartade (och senare snart avsvimmade) forskningsenheten för
socialt arbete i Trondheim var med, liksom sociologerna Walter Korpi, Ulf
Himmelstrand och Else Öyen. Pedagogikprofessorn Arne Trankell står i
deltagarlistan som representant för ett fältprojekt (”Kvarteret Flisan-projektet”), liksom den kände psykoanalytikern Johan Norman (”Projektet
Krukmakargatan”). Kända socialpolitiska debattörer och universitetslärare som Per Holmberg, Leif Holgersson och Berndt Öhman saknades ej
heller.
Mycket stort intresse knöts till de utländska gästerna. Jerome Cohen
från UCLA, Roger Lind från Madison Wisconsin och Jonah Rosenfeld,
då i Jerusalem men senare också han vid UCLA, var alla tre professorer
i socialt arbete på riktiga socialhögskolor och på fina universitet. Lilian
Ripple och Reg Wright hade tidigare varit verksamma på flera universitet (Ripple bl.a. som chef för en forskningsavdelning i socialt arbete vid
Chicagouniversitetet), men var nu sysselsatta med planering av engelsk
socialarbetarutbildning och forskning i socialt arbete.
Konferensen inleddes av statsrådet Sven Aspling, som betygade sitt
engagemang för forskningen och påpekade att en delegation för social
forskning nyligen tillsatts. Det egentliga inledningsanförandet hölls av
överdirektören Lars Sköld, som var ordförande i NSF. Sköld citerade bl.a.
den departementsutredning som gjorts 1973, och kommit fram till, att
”ytterst små resurser avsätts för uppföljning av verkningarna av stora socialpolitiska reformer” och att ” det som är viktigt för socialt arbete har såväl relativt
som absolut fått mycket blygsamma resurser” för forskning och kunskapsutveckling (NFS:2, 1976 s. 7). Sköld betonar kravet på en tvärvetenskaplig
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organisation av ett ämne, som måste bli socialt arbete, efter internationell
förebild. Endast så kan kraven på forskningen tillgodoses, säger Sköld
som också presenterar flera av de pågående forskningsprojekten i socialt
arbete, främst de som leddes av Hans Berglind, dvs. Socialvårdsprojektet
med Ulla Pettersson, samt projektet ”Utslagningen på arbetsmarknaden”.
Karin Tengvalds projekt tillsammans med S:t Görans sjukhus (”Vårdprocessen för barnfamiljer i olika sociala miljöer”) och arbetet i det s.k.
Tierpsprojektet som bedrevs tillsammans med Uppsala universitet och en
rad kommunala huvudmän och Socialstyrelsen.
För Sköld tycks saken vara klar. Forskning i socialt arbete skall anordnas, och han uppmuntrar sina gäster att tala om för honom hur det skall
gå till – så erbjuder han sig att ordna saken genom att vända sig till rätt
instans med rätt propå. Sektorsintressena och universitetsreformens logik
talade båda för en sådan lösning.
Bengt Börjeson, Kerstin Lindholm, Karin Tengvald, Hans Berglind
och Walter Korpi presenterar sedan var sitt tema för forskning i socialt arbete. Detta är första gången man gör en sådan ”inklusiv” presentation av
vad som kan bli det nya, ännu ej införda, ämnets forskningsområde.
Börjeson presenterar två forskningsbehov utifrån sin forskning och sin
praktik: sambandet politik-ideologi-behandling samt institutionsforskning, och anknyter därmed till det av regeringens samarbetskommitté
formulerade önskemålet om ”behandlingsforskning”. I båda fallen ser
han möjligheter för stora kunskapsgenombrott, men också potentialer
för kontroverser och spänning. Lindholm, den enda av föredragshållarna
som varken var eller skulle bli professor, slår ett slag för forskning om
samhällsarbete och samhällsplanering, också hon alltså i samklang med
tidigare önskemål, och diskuterar aktionsforskningens potential. Karin
Tengvald behandlar förebyggande arbete, och Hans Berglind diskuterar
”socialvårdens medel och organisation” i ett inlägg som direkt anknyter
till Marianne Sökjer-Petersens och Ulla Petterssons bidrag och kommande doktorsavhandlingar inom ramen för socialvårdsprojektet, men
också tydligt anknyter till sektorsintressen som de formulerats på centralt håll. Walter Korpi avslutar med det mest övergripande inlägget, om
kartläggning av sociala problem och behov, med utgångspunkt från bostadssociala undersökningar i Malmö. Dessa undersökningar ägnar litet
tid åt orsaksdiskussioner, och stor tid åt att beskriva problem och föreslå
åtgärder. Korpi uppfattar att detta i stor utsträckning beror på att orsaksvariablerna är för osynliga i vår officiella statistik.
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Intressant nog saknas i dessa inlägg hänvisningar till det internationella
forskningsområdet socialt arbete. Referenserna är i stället till aktuella
svenska projekt, och framför allt till aktuella svenska problem, både samhällsproblem av olika typ och problem som har att göra med socialvårdens
ställning visavi andra myndigheter, forskares problem med att nå ut med
resultat, avvägningen mellan kunskap och politik i människobehandling
m.m. Här får vi inte veta mycket om vad ”socialt arbete” är eller kan bli
som forskningsområde. Kunskap behövdes, det var klart, och den behövdes inte bara för själva det sociala arbetet, utan lika mycket för planering
och samhällsarbete, för identifiering och analys av samhällsproblem.
De internationella experternas roll är relativt förbryllande. De håller
genomtänkta föredrag, men inte om forskning i socialt arbete, utan om
att forskning i socialt arbete är möjlig, att den gynnar socialarbetaryrket,
att den gör nytta i största allmänhet och att den är lika bra som annan
forskning. 20
Slutsatserna av symposiet blev ett rungande JA! till forskning i socialt
arbete. Kritiska röster hördes förvisso, men snarare på grund av allmän
pessimism om att kunskap kunde förändra politiken, än på grund av
egentlig opposition mot forskning i socialt arbete.
Universitetsreformen var en stark drivkraft och kanske den utlösande
faktorn för förändringen, men sammanhanget, det politiska och sociala
läget betydde naturligtvis mycket för uppkomsten av socialt arbete som
ämne. Redan de korta referat jag återgett från SLU-gruppen och från
NSF:s konferens, demonstrerar att det tycktes finnas ett slags enighet om
att något behövde göras, att relevansen och betydelsen av projektet ”socialt
arbete” var självklar. Även om ämnet var nytt, var frågan inte ny.

20. Det är beklagligt att materialet inte redovisar deras forskningsintressen,
eftersom flera av dem gästade Sverige länge och vid flera tillfällen och också
presenterade sin forskning här i landet. Det skulle vara intressant att pröva om
de haft någon betydelse som ”modeller” för dem som umgicks med dem.

94

Modellprojekt?
Rolf Stål och Lars Svedberg undersökte på 1980-talet tre fältförlagda
forskningsprojekt i Örebro och Borås. Studien presenterades i deras bok
Det ovissa mötet (1987). Stål och Svedberg börjar med att presentera några
utgångspunkter eller förebilder för forskning i socialt arbete, som hade
det gemensamt att de dels var originella för svensk del, dels tenderade att
ifrågasätta traditioner och apparater i svensk människobehandling. Dessa
projekt, menar de, påverkade det som hände i de projekt de studerade
under 1980-talet.
De tar upp flera exempel, först Gunnar Inghes Fattiga i folkhemmet
(1960) och det socialmedicinska fältarbete som låg bakom den undersökningen. Sedan följer forskningsverksamheten vid Barnbyn Skå med
arbeten som Jonssons och Kälvestens 222 Stockholmspojkar (1964) eller
Jonssons egen avhandling Delinquent boys, their parents and grandparents
(1967), som kompletterades med Bengt Börjesons arbeten, som Samtal
med K (1974).
Det tredje exemplet på modellforskning var ”Krukis”, forskningen
och dokumentationen av verksamheten kring Stockholms socialnämnds
utredningshem för hemlösa män på Krukmakargatan, med arbeten som
Normans och Schulzes Hemlösa män i Stockholm (1970) och den tio år
senare fallstudien Av ständig oro (Götze, Penton och Rhodin, 1980). Det
fjärde exemplet var, menade Stål och Svedberg direkt influerat av det pågående arbetet ibland de socialchefer och intellektuella debattörer som
aktiverats genom diskussionen kring Socialutredningen och dess – enligt
kritikerna – svaga kunskapsbas. Det gällde utvecklingen i Malmö, där
Harald Swedner fick arbetsutrymme och fotfäste för sitt arbete. Det första
modellprojektet i Malmö gällde slumkvarteren Östergård och Österhus
vid Kirseberg, där socialekologisk dokumentation kombinerades med
praktiska sociala insatser, som också undersöktes och dokumenterades i
en aktionsforskningsansats (Swedner, 1983) som också kom till användning i flera senare lokala bostadssociala projekt (bl.a. det s.k. Kroksbäcksprojektet, se a.a.). Mycket berömt blev Prostitutionsprojektet, som både
omfattade en kriminologisk undersökning, en kartläggande undersökning bland prostituerade, utveckling av arbetsmetoder och dessutom ledde
fram till två doktorsavhandlingar i sociologi av Sven-Axel Månsson och
Stig Larsson.
Som ett femte exempel anför Stål och Svedberg det arbete som inleddes
i Stockholms barnavårdsnämnd och senare Stockholms socialförvaltning
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av Ruth Wächter, och som bl.a. ledde fram till det tidigare nämnda försöksprojektet Socialt arbete i förändring, som skulle utarbeta arbets- och
organisationsmodeller inför förändringarna i lagstiftningen, som föreslagits i det andra betänkandet från Socialutredningen. Arbetet ledde fram
till flera kritiska granskningar av socialvårdens organisation (Sunesson,
1981; 1985).
Vad var det nu som var så speciellt med dessa projekt? Stål och Svedberg
menar i sin bok att de här projekten påverkade synen på hur riktig forskning i socialt arbete skulle se ut, och, visar de i sina studier av pågående
projekt under en betydligt senare period (mitten av 1980-talet), denna
uppfattning var lika spridd bland ledande tjänstemän och politiker som
bland unga forskare. Modellprojektens forskare hade lyckats bygga en allians med reformvänliga personer i kommunala och statliga förvaltningar
(se Hedlén, 1980).
Den undersökning jag själv gjorde tillsammans med Kjell Nilsson
(bl.a. rapporterad i Konflikt, kontroll, expertis, 1988) bekräftade antagandet om en underförstådd eller öppen allians mellan forskare och förvaltningstjänstemän som var mer eller mindre entusiastiska anhängare till
”skuggutredningen”. Det visade sig vara vanligt att förvaltningsföreträdare öppet redovisade – och berömde sig av – sina kontakter med forskare
och sitt aktiva deltagande i konferenser om social forskning.
Men Ståls och Svedbergs antagande är vidare än så, eftersom det också
förutsätter en påbjuden stil i forskningen, som modellprojekten pekar
ut. Tony Becher (1985 och senare) skiljer mellan ”hårda” och ”mjuka”
forskningsstilar (modes) som kan existera samtidigt i samma ämnen. Den
”hårda” kännetecknas av strävan efter enkelhet, formalisering och kvantifiering, medan den mjuka betonar svårigheten att avgränsa problem,
formaliserar mindre gärna och kvantifierar sällan, och strävar efter att
förklara hur komplicerade problemen är. Det här skulle också påverka
karaktären av tillämpningar och tillämpbarhet i de olika ”stilarnas” forskning. Medan den ”hårda stilens” tillämpade forskning främst söker svar
på vad Becher kallar design requirements kommer den ”mjuka” att vara
mer handlingsorienterad. Nu är inte detta något riktigt bra kategoripar
för att fånga in Ståls och Svedbergs favoritprojekt. Inghes, Jonssons och
Normans forskning var ofta metodologiskt ”hård”, men samtidigt klart
handlingsorienterad. Den forskning som handlade om socialtjänstens organisation var komplikationsinriktad och mindre kvantifierad, men ändå
klart inriktad på produktionsresultat och design requirements. Det gemensamma blir snarare något annat: Det är forskning som undersöker andra
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praktiker och ställer andra frågor än vad som tidigare varit vanligt, och
de ger idéer och kunskaper som är direkt användbara för kritik och förändring, och som uppfattades som mer fältnära och användbar än annan
forskning. Sedd i efterhand är också Ståls och Svedbergs argumentation
gåtfull. Varför går de till så häftigt försvar för modellforskarna? Vem är
det de försöker övertyga? Man kan tänka sig två möjligheter. Det kan vara
en argumentation mot dem som försöker införa en annan, mindre relevanskänslig ordning i den sociala forskningen. Men vilka var i så fall dessa
personer? Det skulle också kunna vara ett försvar för själva forskningen,
riktat mot de kolleger och praktiker som misstrodde forskningen i socialt
arbete och fruktade att en akademisering skulle vara skadlig.
Hur kom då detta att påverka forskningen i socialt arbete när den blev
en akademisk verksamhet?
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De första stegen
Göteborg

Harald Swedner var först. Efter en konkurrens mellan – främst – honom
och Bengt Börjeson fick han professuren i Göteborg.
Missionärssonen Swedner är född i Skåne 1925 men uppvuxen i Kina.
Han disputerade i sociologi 1960 på en avhandling med socialekologisk
inriktning. Avhandlingen (Ecological differentiation of habits and attitudes)
lade grunden för Swedners fortsatta undersökningar, dels av bebyggelsesociologiska projekt, ofta med Malmö som undersökningsområde, dels
av ekologiska skillnader i konsumtions- och kulturmönster (Teatervanor
i Stor-Stockholm, 1967). Efter hand blev han mer och mer intresserad av
sociala interventioner, särskilt med bostadsområden som ingångspunkt
som i slumkvarteren Östergård-Österhus och miljonprogramområdet
Kroksbäck (Swedner, 1982:207–224). Aktionsforskningen i det kända
prostitutionsprojektet i Malmö avsatte så småningom två doktorsavhandlingar med andra handledare. S.-A. Månsson (1981), med Bengt Gesser
som handledare, och Stig Larsson (1983), med Joachim Israel, blev båda
senare professorer i socialt arbete. Swedner hade också viktiga ledande
uppgifter i det s.k. ”Skåneprojektet”, ett av Socialutredningens fältprojekt,
och medverkade som forskningsledare i Socialdepartementets projekt med
fältforskning vid vårdcentralen i Dalby (Om projekten i Dalby, Tierp och
Vilhelmina, se DsS 1981:26).
Samtidigt som han skrev flera uppskattade läroböcker i sociologi, bl.a.
en metodbok, kritiserade han den akademiska sociologin för dess handlingsförlamning inför samhällsproblemen. Han sökte inte sina förebilder
hos marxistiska tänkare eller i arbetarrörelsen, utan det var amerikanska
aktivister och gräsrotsorganisatörer som Saul Alinsky eller företrädare för
kämpande katolska lekmannarörelser som Paolo Freire som blev hans inspiratörer.
Han framhåller dessutom själv den starka påverkan han fått från John
Dewey. Han är också influerad av den europeiska hermeneutiska skolan,
även om hermeneutiken i hans egen tappning, som den framgår i ”Socialt
arbete – en tankeram” (1983) ges en ganska självständig tolkning.
Swedner som professor

Forskarutbildningen i socialt arbete började på nyåret 1980 (enligt Swedners egna uppgifter) och redan under hösten 1980 disputerade den förste
doktoranden, kommunförbundsjuristen Gunnar Krantz, som skrivit en
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socialrättslig-rättssociologisk avhandling om barnavårdsslagstiftning och
socialt förändringsarbete.
Näste disputerade forskarstuderande (1984) var en tidigare sociolog,
Anders Bjerkman. Hans avhandling om utvecklingen av Trollängens
behandlingshem ”Rörelsen är allt – målet bara början” anknyter väl till
Swedners fenomenologiskt-hermeneutiska forskningsideal.
År 1985 och 1986 kreerades tre nya doktorer, Göran Sandell, Gunnar
Bernler och Lisbeth Johnsson. Sandell, då chefspsykolog i Göteborgs socialförvaltning, behandlar psykosociala förändringsprojekt, och Bernler
(läkare) och Johnsson (socialhögskolelärare), som disputerade tillsammans på två större arbeten, behandlar handledning i socialt arbete. År
1988 disputerar den tidigare kuratorn Gunborg Blomdahl Frej med en
avhandling med den Swednerianska titeln ”Mot en existentiell relationistisk helhetssyn”, om långtidssjuka och handikappades subjektiva erfarenheter.
Senare samma år, 1988, disputerar den förste Swednerelev i Göteborg,
som tydligt närmat sig empiriska teman från Swedners forskning i Lund
och Malmö. Han heter Hans-Erik Hermansson, har varit fältassistent
i Kortedala, och avhandlingen är ”Fristadens barn”, frukten av flera års
teoretiskt baserade fältstudier av ungdomars livsstil i Eskilstuna. Bakgrunden till det projekt Hermansson arbetade i har att göra med det sätt
Swedner lade upp sina nya forskningsprojekt när han kom till Göteborg.
Han eftersträvade fältförankring och fältbasering (”fältstationer”, t.ex.
i Borås) av projekten, som utarbetades i samförstånd med kommunala
företrädare. Hermanssons avhandling var kanske det resultat som bäst
stämde med Swedners ursprungsidéer, men redan två år senare, 1990,
disputerade Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson, båda socialarbetare
med Swedners fältstationsbakgrund, på en avhandling om utvärdering
som professionellt instrument i socialt arbete.
Samma år kommer så den tidigare socialarbetaren Anita Kihlströms
Habermas-influerade ”Den enskilde individen och vårdapparaten”, som
söker finna en rationalitet och rimlighet i socialarbetarnas förhållningssätt.
De första elva åren, 1980–1990, kom alltså elva doktorsexamina vid
Swedners institution.
Det är viktigt att lägga märke till några drag i detta förlopp.
• De allra första doktorerna är med något undantag icke-socionomer.
• Swedners egna forskningsprogram slår igenom ganska sent, även om
flera av doktorandernas program är väl kompatibla med det.
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• Med två tydliga undantag är ämnena för doktorsavhandlingarna relativt ”spontana”, inte alltid praktiknära, men givna i reflektioner över
det sociala arbetet eller den sociala omsorgens praktik. I Bernlers och
Johnssons fall är detta kopplat till en tradition av case-workforskning,
hos Sandell i en slags konsultperspektiv. Undantagen är Hermanssons
och Bjerkmans avhandlingar, som representerar intellektuella, diskursiva ansatser till sina tydliga empiriska fall.
År 1981 rekryterades Sven Hessle från Barnbyn Skå som forskarassistent.
Hessle hade skrivit en doktorsavhandling i pedagogik (om neurospatienter
i gruppsykoterapi) 1975. Hessle blev docent i socialt arbete 1983 och stannade några år, för att sedan börja vid institutionen i Stockholm.
Sociologiläraren vid institutionen Sören Olsson hade en inriktning som
överensstämde väl med några av Swedners tidigare program. Hans forskning var främst inriktad på bostadsområdens dynamik, segregation och
social planering. Olsson blev under 1980-talet DSF-stipendiat och sedan
docent i socialt arbete, för att 2000 bli befordrad till professor.
Ingen av de första elva årens doktorer i Göteborg är idag professor i
socialt arbete, även om Hermansson är under befordran. Fyra av dem är
docenter, Bernler, Johnsson, Bjerkman, och Hermansson.
Stockholm

Strax efter att Swedner fått professuren i Göteborg blev Hans Berglind
professor i Stockholm, 1979. Berglind hade varit ledamot av SLU-gruppen
och understött NFS:s och Korpis forskningsaktiva linje. Hans Berglind
var legitimerad psykolog, han intresserade sig för psykoterapi och psykodrama. Han hade arbetat som personalutbildare och personalassistent
innan han 1964 fick ett fast engagemang i lärdomsvärlden som sociologilektor vid socialhögskolan i Stockholm.
Hans Berglind var född 1930 och blev fil.lic. 1961 vid Stockholms
universitet på en avhandling om sociometriska mått och egenskapsbedömningar i grupper. År 1968 kom hans doktorsavhandling Valet mellan
hem och yrke som behandlar gifta sjuksköterskors förhållande till sitt jobb.
Berglind knyter detta vardagliga problem till socialpsykologiska valsituationsteorier, från bl.a. Heider, Osgood och Festinger.
Hans Berglind kom som docent att arbeta med tre forskningsprogram
som är av intresse för denna framställning. Det första programmet gällde
arbetsmarknadsforskning, med sammanfattande rapporter som Utslag-
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ningen på arbetsmarknaden (1972, tills. m. A.L. Lindquist), och Förtidspensionering (1977, tills. m. H. Olson Frick).
Det andra forskningsprogrammet gällde den svenska socialvården.
Hans Berglind blev projektledare i det stora s.k. ”socialvårdsprojektet”
1972–1975 (tidiga sammanfattningar 1975, Socialvården i tre kommuner,
och 1976, Ideal och verkligheter i svensk socialvård, båda redigerade av Hans
Berglind). Dessa arbeten hade viss omedelbar betydelse för den socialpolitiska debatten, och kom också att inleda en era av sociologiskt orienterad
forskning om det sociala arbetets faktiska utfall och processer.
Det tredje programmet gäller professionaliseringsfrågor. Berglind skrev
där bl.a. (1980, tills. m. Ulla Pettersson) ”Omsorg som yrke eller omsorg
om yrket”, en delrapport i framtidssekretariatets omsorgsstudie.
Sedan Hans Berglind blev professor i socialt arbete 1979 kom hans
främsta forskningsinsatser att bli en fortsättning av ett tema från hans
sextiotalsforskning, den socialpsykologiska valhandlingsteorin. I ett av
hans allra senaste arbeten (”Att kunna och att vilja” i den av Hans Berglind
och G Aronsson redigerade Handling och handlingsutrymme, 1990) återkommer intresset för bl.a. Fritz Heiders attributionsteori i sökandet efter
handlingsteorier som skulle kunna belysa relationer och händelseförlopp
i människobehandlande organisationer.
Berglind fick en betydelsefull elev och arbetskamrat i Ulla Pettersson
född 1926. Ulla Pettersson var socionom och konsulent på socialhögskolan, och engagerades i början av 1970-talet som forskningsassistent i
socialvårdsprojektet där hon skrev sin doktorsavhandling 1978. Hon var
från början engagerad i projektet att bygga upp forskning och forskarutbildning i socialt arbete i Stockholm, och uppehöll tidvis professuren som
tillförordnad. Det var också hon som kom att leda det första uppföljningsprojektet under 1980-talet, det s.k. socialtjänstprojektet, som dels var en
fortsättning av 70-talsundersökningarna, dels också var det första samlade forskningsprojektet kring den nya socialtjänsten. ”Socialtjänstprojektet” kom att sysselsätta många av institutionens lärare och doktorander
under 1980-talet och inbringa stora externa anslag till institutionen. Pettersson blev en av landets första docenter i socialt arbete, 1984.
Miljön vid institutionen förstärktes också med en ”mellanölsprofessur”
(professur i Stockholm tillkommen på initiativ av Karin Söder i samband
med mellanölets avskaffande) i vårdforskning med inriktning mot alkoholmissbruk m.m. Den förste innehavaren av denna tjänst var Eckart
Kühlhorn, sedermera professor i sociologi (på den ”mellanölsprofessur”,
vars förste innehavare var Kettil Bruun).
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Gerdt Sundström, sociolog, blev 1983 den förste att disputera med
en avhandling om äldreomsorgen i välfärdssamhället (”Caring for the
Aged”). Sundström hade deltagit i några stora projekt bl.a. i Framtidssekretariatets regi, och hans avhandling kopplade samman en demografisk
analys av kvinnoarbetskraftens förutsättningar med en kritisk översikt
över äldreomsorgens historia.
Socionomen Eva Jeppsson-Grassman blev nästa avhandlingsförfattare,
1987. Hennes avhandling om synskadades återgång till arbetslivet anknöt
starkt till Berglinds tidigare forskningsprogram, även om den använde
en metodologi (livsförloppsanalys med samtalsintervjuer) som inte finns
representerad i Berglinds repertoar.
Anders Bergmark och Lars Oscarsson, elever till Bengt Börjeson som
tidigare varit rektor för socialhögskolan i Stockholm och vid denna tid var
professor i Umeå, disputerade 1988 på avhandlingen ”Drug Abuse and
Treatment”, ett stort försök att tillämpa sartreansk socialpsykologi och
Bourdieus sociologiska begreppsapparat på svensk narkomanvård under
1970- och 1980-talet.
År 1990 hade det gått elva år i Stockholm också, men bara fyra doktorander hade blivit doktorer, trots att man hade ungefär lika många
forskarstuderande. Vad skapade denna skillnad? En hypotes är att forskarutbildningen delvis rekryterade en annan grupp av doktorander i
Göteborg än i Stockholm vid denna tid. Krantz, Sandell, Bjerkman och
Bernler kom till forskarutbildningen i Göteborg med klara projekt. De
disputerar också tidigt under perioden. Jeppsson-Grassman, Bergmark
och Oscarsson disputerar i Stockholm samtidigt som Hermansson, Eriksson och Karlsson gör det i Göteborg. De senare tycks vara de första egentliga doktoranderna i modern mening.
De första Stockholmsdoktorerna anknyter i sina ämnen tydligt till
forskningstraditioner i socialt arbete och i något fall också till samhällsvetenskapliga teorier som fått styra bearbetningen av det empiriska
materialet. Alla fyra är professorer idag, tre i socialt arbete, en i socialgerontologi.
Sven Hessle, docent i Göteborg, kom till institutionen på en forskartjänst (DSF) 1987 och blev således institutionens andre docent, även om
han utnämnts redan 1983 i Göteborg. Han efterträdde Berglind 1993, då
denne avsagt sig professuren.
Eckart Kühlhorn, som under den första perioden haft professuren i
vårdforskning med inriktning på missbruk (mellanölsprofessuren med
placering vid institutionen) efterträdde Kettil Bruun som professor i so102

ciologisk alkoholforskning. En strid utbröt om Kühlhorns tidigare tjänst.
Ulla Petterson gick i täten för den som krävde att tjänsten skulle omdefi nierat till en professur i socialt arbete, och fick omfattande understöd från
ämnet. Så blev emellertid inte fallet, och i den professorskonkurrens som
följde 1989 sökte bl.a. Bengt Börjeson och pedagogen och inlärningspsykologen Sten Rönnberg, som efter långa kontroverser fick tjänsten.
Vid mitten av 1990-talet avgick Rönnberg med pension, och tjänsten
kom 1996 att omdefinieras till en tjänst i socialt arbete med inriktning
på missbruk.
Umeå

Bengt Börjeson är född 1932. Han utbildade sig från början till folkskollärare, blev psykolog och disputerade i pedagogik med kriminologiavhandlingen ”Om påföljders verkningar” 1966. År 1968 blev han rektor
för socialhögskolan i Stockholm, 1972 blev han chef för Barnbyn Skå, och
1981 professor i socialt arbete i Umeå.
Börjeson hade liksom Swedner engagerat sig i debatten om socialvårdsreformen redan 1967, och var en av ”skuggutredningens” viktigaste
ledamöter under perioden som chef för Socialhögskolan i Stockholm och
på Barnbyn. Hans forskningsengagemang (vid pedagogiska institutionen
i Stockholm och på Skå) förknippades ofta med hans ställning som reformdebattör.
Socialhögskolan i Umeå var den av de universitetsintegrerade socialhögskolorna som påverkats mest av 1977 års reformer, eftersom den inte
på samma sätt som de övriga tre kunnat behålla sin ”skolkaraktär” med
integrerade fasta lärargrupper från olika ämnen. Samtidigt hade detta
också inneburit en närkontakt med andra forskningsområden och forskare, vilket gjorde att Börjeson omgavs av forskare när han kom till Umeå.
Här fanns Vilhelminaprojektet, en av frukterna av 1970-talets centrala
socialforskningssatsningar, här fanns forskning om socialbidrag och fattigdom, och flera andra pågående verksamheter, inte minst på det socialpsykiatriska området.
Den första doktorn blev Anna-Lena Lindqvist, 1985. Hon kom egentligen från institutionen i Stockholm och hade samarbetat med Hans
Berglind i ett stort tidigare projekt, Utslagningen på arbetsmarknaden.
Avhandlingen handlar däremot om ett organisationsexperiment och havererat samarbete vid en psykiatrisk mottagning, ämnen som intresserade
Börjeson.
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Lennart Nygren, som disputerade 1986 på en avhandling om en fabriksnedläggning var genuin Umeåstudent och hade redan i sin grundutbildning kommit i kontakt med välfärdsforskare som undervisade i
socionomutbildningen.
Ilse Wetter, som disputerade 1986 på ett socialrättsligt ämne i barnavården, var en garvad professionell, som kom utifrån och hade sitt ämne
och sitt material med sig. Barnavårdsforskaren Ingrid Claezon, årgång
1987, och organisationsforskarna Håkan Larsson och Stefan Morén med
sin avhandling om människorna i människobehandlande organisationer
var som Nygren mer typiska åttiotalsdoktorander.
Gunnel Drugge disputerade 1988 på en avhandling om cancerpatienters upplevelse av sin sjukdom och vården, Urban Karlsson kom 1990 med
en avhandling som liksom Nygrens tar sin utgångspunkt i industrinedläggning och nedläggningshot i glesbygden. Den isländska socialarbetaren Gudrun Kristinsdottir disputerade så 1991 med en avhandling om
social barnavård och professionalisering med Island som exempel.
På elva år blev skörden här nio doktorer. Alla var socionomer. De har
valt mycket klassiska ämnen i socialt arbete; organisering av människobehandlande arbete (Lindqvist, Larsson, Morén), barn (Wetter, Claezon,
Kristinsdottir) och försörjning/arbete (Nygren och Karlsson). Spontanämnesavhandlingarna är i klar minoritet, men Umeå universitets starka
inriktning på Norrlandsfrågor syns i avhandlingslistan, som också delvis
färgas av Börjesons intresse för social barnavård och behandlingsorganisationer. Samtidigt är det uppenbart att han vid denna tid också engagerade
sig hårt i glesbygds- och samhällsplaneringsfrågor.
Claezons avhandling anknöt ämnesmässigt till Börjesons pågående engagemang i det stora forskningsprogrammet Barn i kris (fr.o.m. 1980) som
emanerade ur Barnbyn-erfarenheterna och engagerade flera tidigare (och
dåvarande) Skå-forskare som Sven Hessle, Anita Cederström och Kerstin
Vinterhed samt Gunilla Lindén från Lund.
Nygren och Kristinsdottir är idag professorer, Morén, Lindqvist och
Claezon docenter. Av dessa är bara Nygren och Morén kvar i Umeå. Kerstin Vinterhed, som disputerat i pedagogik i Stockholm, blev den första
docenten i socialt arbete i Umeå 1987. Under en kortare tid arbetade hon
som universitetslektor och forskare i Umeå, bl.a. just med Barn i kris. Nygren blev docent 1992, för att några år därefter efterträda Börjeson.
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Lund

Sune Sunesson är född 1944, och disputerade i sociologi 1974 med en
avhandling om staten och fackföreningsrörelsen. Inriktningen är organisationsteoretisk och politisk-sociologisk. Sunesson undervisade på sociologiska institutionen i Stockholm (1976 –1980) och på Socialhögskolan
i Stockholm (1973–1980), och flyttade 1980 till Lund, och blev där universitetslektor och docent i sociologi, innan han 1984 kom till Socialhögskolan vid Lunds universitet.
I slutet av 1970-talet började Sunesson att intressera sig för forskning
om människobehandlande organisationer och kom från 1978 att medverka i Stockholms stads metodbyråers lokala förundersökningar och
försöksverksamheter inför Socialtjänstreformen. Han blev anställd vid
Metodbyrå 1, en av de organisationer som var föregångare till FoU-byrån
i Stockholm och blev vetenskapligt ansvarig för projektet ”Socialt arbete
i förändring”.
Socialhögskolan i Lund hade inte haft någon fast forskningsorganisation, det ligger i sakens natur. De forskare som ändå varit verksamma var
främst orienterade mot socialpolitik (Åke Elmér, Per Gunnar Edebalk).
När Sunesson kom till Socialhögskolan i Lund inledde han två forskningsprogram, ett om socialbidragshantering och ett om kunskapsanvändning i socialt arbete.
Redan då Sunesson först förordnades som t.f. professor åtföljdes han
från sociologiska institutionen i Lund av den då relativt nydisputerade
Sven-Axel Månsson. Denne fick ett forskarassistentstipendium från DSF,
ett led i den nya politiken att satsa på långsiktig kompetensuppbyggnad.
Ett år senare kunde institutionen anställa sociologidocenten och forskningsledaren vid FoU-byrån i Stockholm, Rosmari Eliasson som adjungerad professor, och Gunvor Andersson, som disputerat i psykologi på ett
barnavårdsämne, som forskarassistent på deltid, allt genom DSF-anslag
(se även Lindgren, 1999). Inom kort blev Andersson forskarassistent på
heltid, och efter några år var Månsson och hon docenter i socialt arbete
(1985 och 1991).
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Verksamheten kom igång betydligt senare i Lund än på andra håll. En
vanlig fråga är varför professuren inte utlystes och tillsattes genast, 1980,
som i Umeå. Pengarna för professuren fanns att rekvirera, men först 1983
inrättades och utlystes den. 21
Forskarutbildningen i Lund kom alltså igång först 1985. En genomgång av en första generation disputerade för Lunds del går fram till och
med 1995, och omfattar 11 disputationer.
Den förste var universitetslektorn i psykologi vid institutionen, Erik
Olsson som 1988 lade fram en avhandling om organisationsförändring
och grupprocesser. Näste blev en import, Leif Lenke, 1989. Avhandlingen
behandlade alkohol och våldsbrottslighet. Liknande inriktning hade den
danske forskaren Thorkild Thorsen, 1990, med en tidsseriestudie om alkoholskadepanoramat i Danmark.
Tord Jacobson, som disputerade 1991, var den förste av institutionens
doktorander som gått igenom huvuddelen av sin forskarutbildning vid institutionen och dessutom haft en doktorandanställning från DSF. Hans
avhandling undersöker ett ombyggnadsprojekt i ett bostadsområde i Örebro. Matts Mosesson disputerade också 1991. Ämnet var socialt arbete
och områdesarbete (”strukturellt socialt arbete”). Per Nyberg disputerade
senare 1991 med en avhandling om organisationer bland patienter och
funktionshindrade. Kjell Nilsson lade 1992 fram en sammanläggningsavhandling inom forskningsprogrammet ”Användningen av tillämpad
samhällsvetenskaplig forskning”, ett av de två första program som inledde
forskningsavdelningens verksamhet 1984.
Hans Swärd kom så med sin avhandling om barnavårdsproblemens
historia 1993, och senare samma år var det dags för Tapio Salonen att
lägga fram sin avhandling om välfärdssystemets marginaler, en utlöpare
av institutionens första forskningsprogram om socialbidrag. Den tionde
blev Verner Denvall som 1995 presenterade sin avhandling om samhällsplanering och socialt arbete. Senare samma år var det dags för den första
kvinnan, Marta Szebehely, som med sin doktorsavhandling om arbetsor21. Det här är en fråga där man undrar vad som ska förklaras. Det finns
anledning att tro att fakulteten i Lund försökte slippa att inrätta professuren
och gärna ville ha resurserna till annat. En teori är att man ville undvika
forskningsavdelningen vid läkarstationen i Dalby, som fått ta emot mycket
kritik i administrativt avseende. Medicinarna hade från början (kanske på
grund av Harald Swedners engagemang där och hans svala förhållande till
sociologin) förutsatt att professuren skulle ligga i Dalby. Kanske borde man i
stället förklara att professuren faktiskt trots motståndet kom till?
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ganisationen i äldreomsorgen blev den första i Rosmari Eliassons forskningsprogram som disputerade.
Av dessa elva var bara tre socionomer, Swärd, Salonen och Denvall.
Szebehely var psykologfi l.kand. och hade samarbetat med Eliasson i
Stockholm redan under tiden innan denna tog ansvaret för äldreomsorgsfrågorna på FoU-byrån. Nyberg var samhällsvetare och gammal medarbetare vid Dalby läkarstation, en av Swedners stödjepunkter, Mosesson
var socialarbetare med samhällsvetarbakgrund och hade också samarbetat
med Swedner i Malmö. Jacobson och Nilsson var från början renodlade
sociologer liksom Thorsen, Lenke jurist och kriminolog, och Erik Olsson
psykolog och gammal fil.lic.
Olsson, Lenke, Thorsen och Nyberg kom in i forskarutbildningen med
relativt långt framskridna avhandlingsplaner och stora material. I synnerhet Mosessons, men också Denvalls avhandlingsarbeten, utgick från
tydligt och direkt arbetsplats- och problemförankrade forskningsteman,
medan Jacobson, Nilsson, Swärd, Salonen och Szebehely efterhand kom
att skriva avhandlingar som direkt utgår från inomvetenskapliga problem
och forskningsprogram.
Forskningsområdena för de första elva avhandlingarna avspeglar både
de klassiska ämnesintressena och 1970-talets syn på kunskapsbehoven
i socialvården. En avhandling handlade om social barnavård, två om
alkoholepidemiologi, tre behandlade organisering och uppbyggnad av
välfärdssystem, tre var inriktade på områdesfrågor, planering och social
survey, en direkt på fattigdom, en på forskningsanvändning.
Rosmari Eliasson (nu Eliasson-Lappalainen) hade disputerat i sociologi i Lund 1971 på en avhandling om sexuellt beteende och blev 1979
docent i sociologi i Umeå. Hon hade under flera år varit universitetslektor i sociologi vid institutionen, men huvudsakligen tjänstgjort på annat
håll, på Skå och i flera forskningsprojekt bl.a. om den nya psykiatrin. Som
forskningsledare vid FoU-byrån i Stockholm utformade hon ett fält- och
brukaranknutet forskningsprogram om äldreomsorg, och blev sedan
forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum Hon var adjungerad
professor vid socialhögskolan i Lund 1985–1991, och blev innehavare av
en andra professur där 1993. Denna professur tillkom – liksom samtidiga
tjänster i Stockholm och Göteborg – då DSF upplöstes och pengar överfördes från Socialdepartementet till utbildningsdepartementet och universiteten (se Lindgren, 1999).
Gunvor Andersson blev 1991 institutionens tredje docent efter Månsson och Edebalk, Olsson den fjärde något år senare. Fyra av de elva första
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doktorerna i Lund är nu professorer eller motsvarande (Lenke, i kriminologi, Swärd, Salonen och Szebehely) ytterligare tre docenter eller motsvarande (Olsson, Thorsen och Denvall).
Institutionen i Lund är speciell i ett avseende. Där tillämpades inte ett
praktikkrav vid antagningen till forskarutbildning. Det gjorde att sådana
som Thorsen och Lenke kunde komma in och disputera snabbt. Ingen
av dem hade kommit in i Stockholm eller Göteborg. Det hade heller inte
Nilsson, vars arbetslivserfarenhet visserligen var omfattande, men inte
från socialt arbete. Men de andra åtta hade säkert varit möjliga.
I Stockholm gjordes i början bara något enstaka undantag (Gerdt
Sundström), i övrigt tillämpades regeln strikt, liksom på andra håll.
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Forskningsprogram och inriktningar
Harald Swedner, Hans Berglind, Bengt Börjeson och Sune Sunesson sågs,
när de tillträdde, som representanter för modellprojekten och modellverksamheterna. Swedner och Börjeson hade tillhört skuggutredningen
och kämpat för både kunskap och reformer redan långt före 1970. Detta
innebar att de hade en enastående legitimitet och stort inflytande både
inom och långt utöver de akademiska kretsarna. Berglind och senare
Sunesson hade hyggligt anseende både bland ämnets forskare och bland
reformmakare, även om det inte alls kunde mäta sig med Börjesons och
Swedner, som båda hade mycket stort inflytande och anseende och en
lyskraft som kan jämföras med rockstjärnor. Berglind och Sunesson hade
däremot förankrat sig någorlunda på de sociologiska institutionerna och
inte heller kommit i konflikt med socialhögskolorna vid de universitet där
de ville bli professorer.
I efterhand framstår det som ganska självklart att Swedner, Börjeson,
Berglind och Sunesson var ohotade som inledande professorskvartett. Hur
skulle de nu fullfölja sina ”modellprojekt”, de verksamheter som gett dem
så stor legitimitet?
Harald Swedners empiriska forskningsambitioner representerades bl.a.
av de fältstationsprojekt som beskrivs av Stål och Svedberg (1987), och
som fortsattes av doktoranderna Karlsson och Eriksson. Sören Olsson (nu
befordringsprofessor) har arbetat vidare i Swedners anda när det gäller
forskning om bostadsområden, medan forskare som (docenterna) Hans
Erik Hermansson och Ove Sernhede i sina undersökningar av ungdomars liv i skilda bostadsområden i Eskilstuna och Göteborg efter hand
modifierat Swedners problematik i modern kultursociologisk riktning. I
övrigt fullföljdes Swedners forskningsprogram främst av hans medarbetare i Lund och Malmö. Vi har redan nämnt Larsson och Månsson – som
efterträdde Swedner, men skulle också kunna nämna forskare som Marianne Svenning, Hans Edvard Roos, Göran Arnman och Ingrid Jönsson,
samtliga vid sociologiska institutionen i Lund.
Hans Berglinds socialvårdsprojekt efterträddes av ”socialtjänstprojektet”, vars ledning kort tid in på 1990-talet kom att tas över av Ulla
Pettersson. Kring detta program med annexprojekt kom en stor del av
forskningen och forskarutbildningen vid institutionen att centreras under
detta decennium. Frågorna gällde som tidigare klienternas förhållanden,
socialbidragsarbetet, missbruksfrågornas placering inom socialkontorens arbete, social barnavård, organisering, myndighetsutövning och

109

tvång. Ulla Petterssons elever, som Anna-Maria Skoglund, Ann Boklund, Tommy Lundström, Evy Gunnarsson, Åke Bergmark och Ann
Hermodsson har alla arbetat i programmet, även om deras avhandlingar
ibland varit sidoprojekt. Lundström och Å. Bergmark är idag professorer
i socialt arbete.
Som vi nämnt fortsatte Börjeson som professor sin inriktning på forskning om barn i svåra livssituationer med forskningsprogrammet ”Barn
i Kris”. Hans närmaste medarbetare där var Hessle – i Stockholm och
Göteborg, så småningom åter i Stockholm där han sedermera efterträdde
Berglind – och Kerstin Vinterhed. Men projektet hade flera medarbetare,
som psykologerna Anita Cederström (nu på pedagogiska institutionen,
Stockholm) och Gunilla Lindén (nu på Socialhögskolan i Lund) som båda
skrev doktorsavhandlingar på material från projektet. Hans forskning om
missbruksbehandling och institutionsfrågor fortsattes av honom själv och
togs upp främst av Oscarsson och Bergmark, vilka nämnts ovan, och i
Umeå bl.a. av Arne Kristiansen (nu vid Socialhögskolan i Lund). Ungdomsforskaren Thomas Öhlund (nu Stockholm, Malmö och Linköping)
framträder också som en tydlig Börjesonelev.
Sunessons fortsatta forskning av vad som i början av 1980-talet bedömdes vara modellkaraktär följdes i början framför allt upp i de lokalt
förankrade undersökningarna av organisering och socialbidragsarbete i
Malmö, där bl.a. Anna Meeuwisse och Tapio Salonen blev engagerade.
Sunesson kom emellertid att ägna ännu mer tid till det långvariga forskningsprogram som undersökte forskningsanvändning och så småningom
till det program som inleddes 1991 med SFR-projektet ”I stället för mentalsjukhus”. Av Sunessons senare doktorander är Tine Egelund, Anna
Meeuwisse, och Marie Söderfeldt nu docenter.
Det finns knappast någon tendens till sammanhållning eller isomorfi
ifråga om vad som är ett gemensamt forskningsåliggande i denna utveckling. Försöken att göra ”modellperioden” till något gemensamt visar sig
ha mer att göra med främst ideologi, kanske också stil men knappast med
teori och forskning.
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Nya professorer …
I samband med att DSF upplöstes för att ersättas av ett forskningsråd,
SFR, som började fungera 1990, frigjordes forskningsmedel som överfördes till universiteten efter en stor övertalningsinsats från DSF:s dåvarande
chefstjänsteman, S. Åke Lindgren. Lindgren hade redan tidigt insett att
en omsvängning i den statliga forskningspolitiken skulle komma, och
därför redan börjat att akademisera DSF (se den positiva värderingen i
Svensk sektorsforskning, DsSB 1989:3, eller hans egen redogörelse, 1999).
För socialt arbetes del innebar detta att medel för en professur i socialt arbete med inriktning på äldre människor tillfördes Stockholms universitet,
medel för en professur i socialt arbete med inriktning på familjepolitik
kom till Göteborg, och medel för ”forskning i socialt arbete” kom till
Lund, och i alla tre fallen inrättades nya professorstjänster för pengarna. 22
Det här medförde att tiden 1991–1994 blev en tillsättningarnas och bedömningarnas tid. Under samma period som innehavare skulle rekryteras
till dessa tjänster, skulle Swedner ersättas i Göteborg, Berglind ersättas i
Stockholm och Börjeson i Umeå sedan han blivit rektor för lärarhögskolan i Stockholm.
Rosmari Eliasson satt under en period med nästan full hand. Hon kom
i första förslag på den nya professuren i Lund och på båda tjänsterna i
Stockholm. Hon tog den i Lund, och i Stockholm utnämndes sociologidocenten Mats Thorslund på äldretjänsten och Sven Hessle, som valde
mellan två professurer, på den tjänst som ursprungligen innehades av
Berglind. Hessle var nämligen föreslagen till den nya familjepolitiktjänsten i Göteborg, en anställning som gick till sociologidocenten Margareta
Bäck-Wiklund. Något tidigare, 1992, hade Sven-Axel Månsson efterträtt
Harald Swedner, och blev därmed den förste docenten i socialt arbete
som också blev professor. Något år senare efterträddes Börjeson av Lennart Nygren, den förste professorn i ämnet som både disputerat i och varit
docent i socialt arbete.
Här möter vi ett nästan totalt panoramaskifte: Endast Sunesson var
kvar av de första efter 1994, Månsson, Bäck-Wiklund, Hessle, Thorslund, Eliasson och Nygren kommer i stället. Ulla Pettersson var tyvärr
född för tidigt för att kunna delta i denna omfördelning av positioner och

22. Samtidigt kom professurer i sociologi till Söder (handikapp) och Tornstam
(äldre), båda Uppsala, och i psykologi till Hjelmqvist (Handikapp) och
Bäckman (äldre), båda i Göteborg.
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lärostolar. Hon gick i pension redan 1991, och fick så småningom professors namn.
Sven-Axel Månssons forskning har vi redan berört i förbigående. Flera
av hans doktorander (bland andra Benny Henriksson, Odd Lindberg, Jari
Kuosmanen och Lars Plantin) har fortsatt att forska på hans intresseområden. Det finns en klar kontinuitet mellan 1970-talets prostitutionsprojekt
och vad Månsson och dessa forskare har gjort de senaste åren: forskning
om prostitution och trafficking, AIDS, manlighet och missbruk.
Den tidigare Skå-forskaren Rosmari Eliasson tillträdde 1993 sin nyinrättade professur i Lund. Hennes raskt inledda forskningsprogram
(”Äldreomsorgens vardag och villkor”) beskrivs i andra delar av denna
utvärdering. Den första doktorn i detta program Marta Szebehely (föreslagen till professor men avböjt), disputerade 1995. Det kan vara intressant att konstatera att näste Eliassondoktorand att disputera egentligen
emanerade från Sven Axel Månssons överordnade program. Det var Bengt
Svensson, 1996 (nu docent). Bland Eliassons senare doktorer kan nämnas
Ulla Melin-Emilsson, Ingrid Nilsson-Motevasel och Håkan Jönson.
Margareta Bäck-Wiklund hade som sociolog främst gjort undersökningar av livsformer och familjers anpassning till det moderna arbetslivet
och det moderna sättet att bygga tätortssamhällen. Som professor har
hon fullföljt denna inriktning och bl.a. ansvarat för att samordna flera
forskningsnätverk om barn och familjer inom och utanför ämnet (med
tidigare doktorander som Sigrid Juliusdottir, nu professor i Reykjavik,
Kristina Larsson, Lars Rönnmark och Ingrid Höjer). Hennes intresse för
kunskapspolitik har också varit påfallande. Hon var huvudhandledare
för ungdomsforskaren Ove Sernhede (nu docent) och Peter Dellgran och
Staffan Höjer (nu docenter) som undersökt doktorsavhandlingar och
forskning i socialt arbete.
Sven Hessle, den tidigare arbetskamraten till Bengt Börjeson och
Rosmari Eliasson, har redan tidigare beskrivits. Hessle har som professor utvecklat ett omfattande internationellt arbete, och varit redaktör för
en internationell tidskrift. Han har också arbetat vidare med flera av sina
tidigare teman (Barn i kris, Skåforskningen). Bland hans doktorander kan
nämnas Siv Byqvist.
Mats Thorslund, en tidigare medarbetare till Hans Berglind, har som
professor bl.a. fortsatt sitt arbete i Kungsholmsprojektet om gamla människor. Han har också följt upp flera av sina tidigare samarbetsprojekt med
socialmedicinska institutioner i Stockholm och Uppsala, för att kartlägga
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och analysera äldres behov och levnadsförhållanden. Gun-Britt Trydegård är den mest kända av hans doktorander.
Lennart Nygren var en av Bengt Börjesons första elever i Umeå. Han
hade sin bakgrund i socionomexamen med starkt socialpolitisk inriktning, och det är som kritisk sammanfattare av socialpolitiska skeenden
han skapat sig sin forskarprofil. Det går också igen i hans elevers arbeten,
som Stig-Arne Berglund och Lena Dahlgren.
Efter detta generationsskifte kommer ett antal nya rekryteringsprofessorer och befordrade professorer. Alla dessa har handlett doktorander till
examen. Endast två av dem, Gunvor Andersson (befordrad, Lund) och
Sören Olsson (befordrad, Göteborg) har elever som redan blivit docent
(Bo Vinnerljung och Ulla-Carin Hedin). I de projekt som letts av Anders
Bergmark (missbruksprofessor sedan 1997, Stockholm) och Lars Oscarsson (nu professor i Örebro) har flera uppmärksammade avhandlingar
lagts fram (bl.a. Maria Abrahamsson, Jan Blomqvist, Kerstin Stenius,
Mats Ekendahl). Tapio Salonen (Växjö) har inlett mycket omfattande
program, liksom Tommy Lundström (befordrad, Stockholm) och Åke
Bergmark (Östersund).
Ett viktigt utvecklingsdrag är också tillkomsten av äldre- och omsorgsprofessurer på tre universitet, Stockholm, Umeå och Göteborg. Här
finns två samverkande tendenser.
Under 1980-talet hade äldrefrågorna, både kunskap om äldres behov
och äldreomsorgen, och kunskap om åldrandet som process framförts av
Forskningsrådsnämnden och flera statliga utredningar som viktiga insatsområden för sektorsmotiverade forskningssatsningar. Samtidigt uppfattades den socialvetenskapligt inriktade äldreforskning som bedrivits i
Göteborg (som förknippas med Alvar Svanborg), Lund (Birgitta Odén
och Gerontologiskt centrum), i Jönköping (Stig Berg) och på Äldrecentrum i Stockholm (Lars Bäckman, Bengt Winblad samt Eliasson och
efterhand Thorslund) som mycket framgångsrik. Detta förklarar det genombrott som ledde till de tre äldreprofessurerna efter DSF:s upplösning,
där socialt arbete fick en.
Avskaffandet av vårdhögskolorna och därmed de särskilda omsorgsprogrammen ledde till att universitets- och högskoleinstitutionerna som utbildade socionomer nu fick överta sådana utbildningar, utom i Lund, där
i stället den nybildade Malmö Högskola tog över dessa program. I Göteborg och Umeå inrättades professurer med särskild omsorgsinriktning
med det uttryckliga syftet att svara för forskning och forskningsanknytning i anslutning till dessa utbildningar.
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Intern- och externrekrytering i förändring
Ett förhållande som lätt kan undersökas för hela ämnets del är dess självrekrytering. Med detta menas ämnets/institutioners förmåga att rekrytera
sina egna doktorer som docenter och sina egna docenter som professorer.
Ju högre grad av självrekrytering ämnet har i dessa två avseenden, desto
slutnare är ämnet. I psykologi och nationalekonomi är självrekryteringstalet förmodligen 100 procent, både för ”stock” (mängden docenter och
professorer vid ett tillfälle) och ”flow” (de som t.ex. utnämnts under senaste året). I sociologi ligger det nära 100 procent. Hur har det då sett ut i
ett nytt ämne? Från början är talet naturligtvis 0 procent, om man bygger
upp institutionerna med inhemska forskare, som då inte kan vara doktorer
eller docenter i det nya ämnet. I nedanstående uppställning har självrekryteringsgraden undersökt för flera grupper, eller kohorter av professorer
och docenter i socialt arbete. Den första gruppen består av de fyra som blev
professorer i ämnet 1979–1984. Den andra gruppen omfattar dem som
anställdes från 1992 till mitten av 1990-talet. Den tredje gruppen omfattar dem som anställts som ”rekryteringsprofessorer” efter 1995.
Professorerna var

disp

doc i socialt arbete

i första gruppen
Swedner
Berglind
Börjeson
Sunesson

ej
ej
ej
ej

ej
ej
ej
ej

0 doktorer i sa, 0 docenter.

i andra gruppen: Hessle och Månsson rekryterades utifrån som forskarassistenter och blev
docenter i socialt arbete. Eliasson, Thorslund och Bäck-Wiklund var docenter i sociologi.
Månsson
Hessle
Eliasson
Thorslund
Bäck-Wiklund
Nygren

ej
ej
ej
ej
ej
ja

ja
ja
ej
ej
ej
ja

För denna kohort 1/6 disp, 50% doc

i den tredje gruppen märks att Swärd utnämnts, och tillträtt en rekryteringsprofessur
men sedan återgått till en befordringsprofessur.
Bergmark, A
Bergmark, Å
Starrin
Swärd
Salonen
Sonnander
Oscarsson
Johansson
Lindqvist
Svedberg
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ja
ja
ej
ja
ja
ej
ja
ej
ej
ja

ja
ja
ej
ja
ja
ej
ja
ej
ej
ja

För denna kohort 60% disp, 60% doc

Befordrade professorer
Gustavsson
Olsson
Andersson
Hansson, K.
Edebalk
Lindstein
Jeppsson-Grassman
Lundström

ej
ej
ej
ej
ej
ej
ja
ja

ej
ja
ja
ej
ja
ja
ja
ja

Docenter

disp

doc i socialt arbete

För denna grupp 25% disp , 75 % doc.

De fyra första docenterna kom alla från andra ämnen än socialt arbete.
Sven Hessle, den allra förste, hade disputerat i pedagogik, Ulla Pettersson och Sven Axel
Månsson i sociologi och Kerstin Vinterhed i pedagogik.
Hessle
Pettersson
Månsson
Vinterhed

ej
ej
ej
ej

En 0 -kohort

Fram till mitten av 1990 -talet kommer flera av samma typ: Andersson hade disputerat
i psykologi, Edebalk i ekonomisk historia, men samtidigt eller något senare kommer E.
Olsson, som disputerat i socialt arbete, likaså Jeppsson Grassman (1990) och Nygren
(1992) samt A. Bergmark och Oscarsson.
Olsson, E
Olsson, S
Claezon
Nygren
Edebalk
Andersson
Morén
Bernler
Johnsson
Bjerkman
Hermansson
Jeppsson-Grassman
Oscarsson
Bergmark, A

ja
ej
ja
ja
ej
ej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Snabb och tydlig övergång mot självrekrytering
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Docenter

disp

doc i socialt arbete

Senare delen av 1990 -talet och 2000 -talet
Swärd
Salonen
Hilte
Lindqvist
Lindstein
Hydén
Dellgran
Bak
Bergsten
Szebehely
Lagergren
Sernhede
Hedin
Bergmark, Å
Lundström
Elofsson
Schlytter
Vinnerljung
Egelund
Svensson
Söderfeldt
Meeuwisse
Denvall
T. Andersson

ja
ja
ej
ja
ej
ja
ja
ja
ja
ja
ej
ja
ja
ja
ja
ej
ej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ej

I denna störtflod av docenter (dessutom något inkomplett och snart inaktuell) ligger srg
på ca. 80procent.

Självrekryteringsgraden stiger hastigt i alla avseenden. Detta är ett tecken
på institutionalisering och befästande av ämnet. Men ämnet är fortfarande
öppet. Det är öppet både på forskarassistent- och lektorsnivå, vilket skapar
möjligheterna för icke-doktorer i socialt arbete att bli docenter i ämnet,
och i kvantitativt avseende framför allt på professorsnivån, där några av de
senast anställda rekryteringsprofessorerna, R. Lindqvist (docent i sociologi) och Sonnander (docent i psykologi) kommer helt utifrån.
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Utvecklingen av ämnet: topiker eller samtidiga
program?
Men den ovanstående listan kan användas på ett annat sätt också,
nämligen för att ge svar på en annan fråga, den som ställdes efter min
beskrivning av uppfattningar om vad som ingår i det internationella forskningsämnet socialt arbete. Alltså, Sunesson eller Zimbalist, Foucault eller
Lakatos-light? Hur ser det ut för Sveriges del?
De redovisade professorerna och docenterna är, i en mening, forskningen i socialt arbete. Det här är de forskare som gått vidare och blivit
forskare efter doktorsexamen. Det är dem vi kan undersöka för att få reda
på vad forskningen i ämnet är för något.
Zimbalists bok slutar ju just när den svenska forskningen i socialt arbete skall till att komma igång i organiserad form, 1977. Hans idéer om
vad som är det aktuella forskningsläget tycks stämma väl överens med
det vi talat om som det gemensamma i ”modellprojektens” och ”modellforskningens” stil och syfte, ett slags övertygelse om vikten av relevans för
samhällskritik och reform. Såtillvida finns det mycket som tycks stämma
överens mellan denna bild av det aktuella forskningsprogrammet i USA
och bilden av modellforskningen i Sverige.
Men går vi igenom alla de namn jag förtecknat här ovan är det ändå,
som jag visar på annat ställe 23 klart att de lätt låter sig inordnas i diskurser om vetbarheter, om 1500-talsinstitutionerna och 1800-talsinstitutionerna och de enkla reflexiva teman jag föreslagit. Det är däremot svårt att
urskilja modetendenser, så att kohorterna här ovan skulle skilja sig ifråga
om forskningsprogram eller att man skulle kunna se någon slags progredierande förändring i forskningsfokus.

23. Texten skulle bli orimligt lång om jag beskrev alla professorers och docenters
forskning i kategorier. Jag har emellertid gjort ett försök i en förlängd version
av detta kapitel, som jag kommer att kunna presentera i institutionens
Working-paper serie.
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Stil och forskningsideal – avhandlingarna
Däremot finns det säkert en förändring i ”stil” enligt det resonemang
av Tony Becher, som jag refererade till ovan. Samtidigt lägger jag här ett
halvt krokben för mig själv. Den modellforskning som Stål och Svedberg
hänvisar till innebar som jag tidigare visade inte någon egentlig vetenskaplig ”stil”, eftersom den utgjorde en ideologisk-politisk gestalt snarare
än en metodologiskt och teoretiskt enhetlig forskningstyp.
Men hur var det med dem som kom efteråt? Hur forskade de som började på forskarutbildningarna, och som tillhörde de första tio årens nya
doktorer? Här är det uppenbart att en stor majoritet av de 35 första doktorerna representerar Bechers ”soft mode”, mjuk stil. Redan 1980, alltså
innan avhandlingsströmmen börjat rinna, varnade Eckart Kühlhorn i
samband med en utvärderingskonferens i regi av Föreningen Sveriges
socialchefer (1980) för en forskningskultur som skulle kombinera önsketänkande och aktivism och göra det just med förment mer humanistiska
och därmed finare forskningsmetoder. Det faktum att ”de första 35” i så
ringa grad tog till sig sina handledares mycket allsidiga metodrepertoar är
ett indirekt tecken på att modellprojekten från Stål och Svedberg faktiskt
uppfattades som föredömlig ”stil”, även om de inte representerade ”stil” i
Bechers vetenskapsteoretiska mening.
Idag efterfrågar doktoranderna enligt uppgift 24 bättre kurser både i
observationsteknik och intervjuteknik och i statistiska metoder för tidsserier och massdatabearbetning. De nya etablerade forskarna är i många fall
just de doktorander som på 1980-talet mer tycktes knyta an till den ideologiska bilden av riktig forskning i socialt arbete än till sina handledares
metod- och teorirepertoar. Idag forskar de på ett sätt som metodologiskt
liknar deras handledares forskning.
Detta leder till och kommer att leda till stora förändringar i bilden av
metodpaletten i forskning i socialt arbete, vilket blir ett trevligt framtida
studieämne.

24. Jag kan här hänvisa till de förundersökningar som ligger bakom de planerade
gemensamma forskarutbildningskurserna som planeras under 2003, se PM av
Oscarsson, Salonen och Dellgran, september 2002.
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Vad är akademisering? Isomorfi som problem
När man diskuterar ämnen som socialt arbete stöter man ofta på begreppet akademisering. Ofta används uttrycket kritiskt, för att visa eller hävda
att ämnet och dess företrädare blivit mer anpassade till universitetsvärlden
och därmed mindre engagerade i omvärldens problem. Man kan också
använda begreppet på ett annat sätt, som en term för den institutionella
process som ett nytt universitetsämne genomgår. Det blir nödvändigt för
ämnesföreträdarna att lära sig Högskoleförordningen, att förstå universitetens besluts- och budgetprocesser, att ägna tid åt att skriva ansökningar,
att anta, handleda och undervisa doktorander. Universiteten ställer krav
på sina anställda, som andra arbetsplatser.
Utveckling mot isomorfi, eller strukturlikhet, är ett intressant problem i
forskningen om social förändring i organisationer. Ofta skiljer man mellan påtvingad isomorfi, som förmedlas genom att organisationerna på ett
visst organisationsfält måste följa samma regler, härmande eller mimetisk
isomorfi, som har att göra med att organisationer anpassar sig till liknande
organisationer som förefaller klara sig i omvärlden, och slutligen normativ
isomorfi, som har att göra med att organisationer av en viss typ har likartad personal med samma eller liknande utbildning och framtidsvyer och
därför blir likartade (Di Maggio och Powell, 1983).
Alla dessa typer av processer kan tänkas spela in för universitetsinstitutioner och universitetsämnen. När det gäller institutionerna som delar av
universitet och fakulteter är det kanske främst regelsystem och anslagsoch resursfördelningsfrågor som driver, när det gäller ämnena som sådana
är det kanske främst den normativa isomorfin, den gemensamma professionaliseringen som verkar.
Ett exempel på en sådan process är uppbyggandet av ämnesvisa tidskrifter. Det moderna akademiska livet kräver publicering i tidskrifter
med bedömningssystem. Mycket forskartid har ägnats tidskrifterna,
Scandinavian Journal of Social Welfare (sedan International…), Socialvetenskaplig tidskrift och Nordiskt socialt arbete.
Samtidigt kan dessa processer verka i riktning från en överensstämmelse med vad professioner, politiker och andra som ursprungligen applåderat inrättandet av ett nytt forskningsområde ville. Akademiseringen
blir ett faktum, ”modelltidens” allianser försvinner, de som ursprungligen
i omvärlden krävde det nya ämnet känner inte igen sig i det de faktiskt
fick.
Men det är inte bara akademiseringen som skapar detta nya avstånd.
Den samhällssektor, politiker, ämbetsmän, debattörer av olika slag, som
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skapade det klimat där Socialutredningen trots sin relativa framstegsvänlighet regelmässigt hånades som reaktionär av juridikprofessorer, domare
och fackförbundsordförande, har också förändrats.
I Kjell Nilssons jämförelse av forskningsanvändning i tre samhällssektorer (Nilsson, 1992a och 1992b , utvecklat i Nilsson och Sunesson, 1993)
använder han Janet Weiss’ diskussion om forskningspolitik och forskningsanvändning inom olika samhällssektorer (1979), vilken var i ropet
bland statsvetare på 1980-talet. För att förkorta det hela kan man säga
att teorin antar att graden av centralisering i en samhällssektor påverkar
sektorns roll som användare och inhämtare av forskning och forskningsbaserad kunskap.
Under 1980-talet var, som nu, den sociala sektorn i Sverige starkt decentraliserad. Samtidigt var socialtjänsten i varje kommun hårt centraliserad. Undersökningsresultaten visar att kommunerna i jämförelse med
organisationerna i de andra sektorerna använder kunskap mycket. Det
var bara här som ”kunskaper för nytänkande” var vanligt. I de enskilda
– sinsemellan olika men internt ofta mycket enhetliga – organisationerna
kunde nya tänkesätt, även forskningsresultat slå igenom snabbt. I de
andra sektorerna var det inte så. Byggnads- och bostadssektorns organisationer var kontrollerade av starka intressentgrupper, medan arbetslivets
forskningsanvändarorganisationer var relativt hårt strukturerade av partssammansättningen. I 1980-talets socialtjänstorganisationer hade intressentperspektiven en obetydlig roll. Ingen hade hört tals om New Public
Management, ingen visste något om konkurrensutsättning, privatisering
och beställar-, utförarorganisationer. Men det var i denna organisation
som den allians mellan socialtjänst och forskare utformades som Stål och
Svedberg ger uttryck för.
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Förändringen och dess orsaker – preliminära
slutsatser
Vad hände?

Vi är nu framme vid avslutningen av denna svepande krönika. Jag skall
försöka vara trogen mina föresatser och återanknyta till de kategorier från
Smelser (1968) som jag började texten med. För det första då: Vad är det
som har ändrats?
På det allmänna planet kan vi sammanfatta det så här: Vi ser en utveckling av ett universitetsämne, som först skapas genom dekret 1977,
med då ganska skakiga historiska och internationella rötter. Så sent som
1984 hade ämnet fyra professorer, och 0 docenter. Nu har socialt arbete
17 rekryteringsprofessorer och 8 befordringsprofessorer, och därutöver
ett knappt tjugotal docenter. Forskarutbildningen har varit framgångsrik, med på många håll hög examinationstakt, och omkring 140 examina.
Från början var forskningsverksamheten nästan helt mansdominerad, nu
dominerar kvinnorna bland de forskarstuderande och de nydisputerade på
flera institutioner, och det gäller också bland nyutnämnda docenter.
Ämnets representanter har hävdat sig väl i konkurrensen om nationella
och lokala resurser för forskning och forskarutbildning, och haft plats i
forskningsdelegationer och forskningsråd. Grundläggande forskningsprogram har följts, och forskarna i ämnet kan sägas ha anknutit eller
återknutit till klassiska kunskapsfrågor och forskningsmodeller i socialvetenskapen.
Mera specifikt handlar utvecklingen om tillväxt, specialisering, institutionalisering också mätt som självrekryteringsgrad, domänanspråk,
akademisering, konkurrensframgångar – och isomorfi. I Smelsers formuleringar är det alltså framför allt handlingar och samspel mellan människor,
grupper och institutioner som har förändrats.
Låt mig rekapitulera historien, med sidhänvisningar till texten ovan.
• Ämnet fanns inte som forskningsämne, men intellektuella traditioner
rekonstruerades. På tjugofem år har ämnet byggts upp från lösa teman
och ideologiska hänvisningar till en plats bland andra samhällsvetenskaper.
• Forskning i sociala frågor har efterfrågats länge och haft hög status i
den svenska debatten.
• I samband med den internationella nyreformismvågen under 1960talet tilltog och upprepades kritiken mot välfärdssamhällets brister,
både när det gällde att skapa ekonomisk och social jämlikhet, och
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formerna för bemötande av problem och behandling av avvikande och
utstötta. I samband med detta ställde kritikerna forskningen på dagordningen. Forskare och universitetsfolk engagerades.
• Åtgärder för att tillskapa forskning krävdes och kom till stånd. DSF
inrättades 1974. Samma år kom Socialutredningens kritiserade principbetänkande.
• Samtidigt hade sociologer (främst) inlett explicit forskning om socialvården och dess organisationer. Detta representerar en övergång
till nya ämnen, men också ett slags pre-kolonisation av ett intressant
område.
• De institutionella förändringarna inom högskoleväsendet förändrar
socionomutbildningen, och förenhetligar den högre utbildningen.
Socialhögskolorna inlemmas i universiteten och därmed i det nya linjesystemet. En utredningsgrupp skapar en ny social linje med huvudämnet ”socialt arbete”.
• Forskningsanknytning är ett viktigt tema i den nya högskolepolitiken, och utredningen föreslår också att ”socialt arbete” skall vara ett
forskningsämne med reguljära professurer. Domänavgränsningen
uppdras till de aktiva, som ges chansen att definiera sig och bestämma
vad av samhällsvetenskapens forskningsfält de skall göra anspråk på.
Fortfarande har de svårt att underbygga domänanspråken med legitima institutionella (”ämnesidentitet”) krav. I stället blir det de vid
tidpunkten aktuella sektoranspråken som motiverar ämnet. Kring
detta vävs en ny ideologi.
• Forskarutbildning kommer igång, och 35 doktorander disputerar
under institutionernas första tio år med forskarutbildning. De första
fyra professorerna är förankrade både i det akademiska fältet och i det
kritikfält som vävts samman med sektorsanspråken. En stor majoritet
av de första doktoranderna är från början nära knutna till praktikfältet.
• Efter förändringar i sektorsforskningspolitiken, som innebar en ökad
tonvikt på universiteten och forskarna (efter 1985) och en minskad
tilltro till politikerstyrning, får ämnet många nya professurer under
1990-talet), samtidigt som tre av de första fyra avgår och pensioneras.
De nya professorerna under denna period är tidigare medarbetare och
elever till de första fyra. Äldre- och omsorgsforskning pekas officiellt
ut som kunskapsuppgift för ämnet socialt arbete, vilket innebär en
legitimering av ett domänanspråk.
122

• Ämnets förmåga till självrekrytering är en indikator på dess institutionalisering. Från en självrekryteringsgrad på 0 procent när det
gäller professorer och docenter fram till omkring 1990, har självrekryteringsgraden nu ökat till ca 90 procent bland de docenter som utnämnts de senaste fem åren, 75 procent bland befordringsprofessorer
och 60 procent bland de senast anställda rekryteringsprofessorerna.
• En genomgång av forskningsteman och forskningsområden visar
ingen enhetlig trend mot ett eller några ”moderna” foci, snarare en
bild av ett ämne som framför allt empiriskt fullföljer vissa klassiska
samhällsforskningsteman, forskningen om fattiglagsinstitutioner och
befolkningspolitikens institutioner.
• Ämnet beskylls ibland för akademisering. Genomgången av vad jag
kallar tendenser till isomorfi visar att ämnet mycket riktigt har akademiserats, men att detta är och har varit ett livsvillkor för det. Annars
hade det inte hävdat sig i den interna konkurrensen om forskningsresurser lokalt och nationellt.
• Förändringens senaste fas består alltså i en stark tillväxt, men också
ändrade förhållanden till omvärlden. I ett sådant ämne kanske inte
rockstjärnor behövs längre.
Ämnets representanter har numera en annan inställning till sektorsforskningen, och den förändrade sektorn står inte i självklar ideologisk allians
med ”sina” forskare längre. Däremot börjar studenterna vänja sig vid att
deras lärare är docenter och professorer. Jämfört med läget i flera andra
västeuropeiska välfärdsstater har ”socialt arbete” som universitetsämne en
mycket stark ställning i Sverige. Framför allt är det ovanligt att forskning
och utbildning sker vid samma institutioner och att utbildningsinstitutionernas forskningsavdelningar mäter sig med och överlever i den hårda
konkurrensen bland de etablerade ämnena inom samhällsvetenskapen.
Varför hände det?

När jag nu återvänder till Smelsers förklaringskategorier – strukturella
förutsättningar och sammanhang; drivkrafter; social mobilisering och
slutligen motstånd – är det på sin plats att påpeka att det jag försöker
förklara är just de händelseförlopp jag själv beskrivit. Det finns många
viktiga utvecklingsdrag, och förklaringar av dessa, som jag inte nämner.
Dessutom gör jag ingen uttömmande inventering av alla tänkbara förklaringar, utan ger några förslag efter de kategorier som Smelser pekat ut.
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Strukturella förutsättningar, sammanhang

Redan under den period då högskoleutbildningen av socialarbetare planerades och organiserades, vid tiden före första världskriget, var det klart att
forskning skulle vara ett åliggande för det nya Socialinstitutet. Forskare
och vetenskapsmän hade stort genomslag i samhällsdebatten under mellan- och efterkrigstidens Sverige, inte minst i sociala frågor.
Sociala frågor diskuterades intensivt under efterkrigstiden, samtidigt
som regeringen Erlander var ivriga vetenskapsanhängare. Det var ”normalt” att kräva forskning i samband med och som argument för samhällsförändringar. Konservatism och ultraliberalism har varit sparsamt
förekommande i den svenska samhällsvetenskapen, där i stället reformism och förändringsoptimism ofta dominerat.
Drivkrafter för förändring 1960–1980

Den nya reformismen under början 1960-talet är en internationell rörelse,
som så småningom kulminerade i vänsterrörelsen och rörelsen mot kriget i Vietnam. I vårt land kom de sociala frågorna att diskuteras särskilt
mycket, och reformer krävdes.
Förändringen av universiteten, som hade att göra med den allmänna
höjningen av utbildningsnivån och det enorma tryck mot institutionerna
som alla krigstidsbarnen medförde, inleddes under 1960-talet i många
länder. Vidgning av tillträdet, modernisering av kursinnehåll och ökande
av samhällsrelevansen i verksamheten var parollerna, som i sin tur kom
att leda till kraftiga motsättningar. Utredningen U68, som skapade ett
enhetligare högskolesystem, hade direkt betydelse för uppkomsten av
forskning i socialt arbete.
En social sektorsforskningspolitik utformades i Sverige under perioden
1968–1974, och kom att dominera bilden till mitten av 1980-talet.
Mobilisering

Reformerna på det sociala området hade starkt stöd i fackföreningsrörelsen, de politiska partierna, i folkrörelseföretag (KF, Folksam) och i
kristna organisationer. Inriktningen på förbättringar i det sociala arbetet
och på forskning om sociala frågor var dessutom starkt förankrade i den
reformkoalition av socialchefer och socialarbetare som leddes av Föreningen Sveriges Socialchefer. Här spelade det direkta professionsintresset
en sidoordnad roll. Detta kan ha bidragit till den effektivitet som alliansen
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utvecklade. Man kan också peka på att de ledande företrädarna för alliansen kom att bli mycket välkända personer.
Forskare (framför allt sociologer, men också pedagoger, psykologer,
jurister och samhällsmedicinare) engagerades i försöksverksamheter som
kom att leda fram till forskningsprogram i det som blev socialt arbete.
Ämnena och forskningsuppgifterna framstod vid denna tid som utomordentligt lockande och intressanta. När besluten om att starta forskning
kom, fanns det redan forskare.
Motstånd, social kontroll

Något diskursivt motstånd mot kraven på utvidgad forskning på det sociala området kan man knappast spåra. Borgerliga lokalpolitiker fruktade
att man skulle hitta för många fel på samhället, så att skatterna skulle gå
upp (Nilsson och Sunesson, 1988, flera citat), och några socialarbetare
fruktade akademisering i allmänhet.
Universiteten hade sinsemellan olika tekniska lösningar för att ta emot
nya forsknings- och forskarutbildningsämnen. Även om var och en i fakulteterna slogs för sitt, kan man knappast finna att socialt arbete behandlades bättre eller sämre än andra nya ämnen.
Drivkrafter och mobilisering i en senare fas

Isomorfitendenserna under de år som gått sedan etableringsfasen 1979–
1984, har inneburit en stor tillväxt i antalet forskarstuderande. Under
hand har man krävt att de skall bli färdiga fortare och att deras avhandlingar skall vara konkurrenskraftiga i ett resursfördelningssystem som
kännetecknas av knapphet när det gäller forskningsmedel. Arbetsmarknaden för nya doktorer i socialt arbete har emellertid varit god, eftersom
grundutbildningen fortsatt att expandera.
De som disputerar vill bli lektorer och docenter för att garantera sig en
plats i forskningen och ett större oberoende. Utnyttjandet av möjlighetsstrukturer samverkar antagligen med det som kallas ”akademisering”.
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Slutord: vad har inte ändrats?
Jag har redan överskridit mitt utrymme och skall inte besvära Er med alla
de dumkvicka svar som jag själv omedelbart kommer på när jag läser den
mellanrubrik jag just skrev. Jag menar allvar med den.
Forskningsområdet i ämnet socialt arbete har knappast förändrats,
snarare har det befästs. De olikheter mellan forskare och infallsvinklar
som Brante (1987) uppfattade, har också bestått och kanske förtydligats.
Detta har dock inte inneburit något sönderfall i ämnet. Flervetenskapligheten består också. Relationen till sektorsintressena har förändrats, men
fortfarande är ämnet starkt exponerat för sektorsintressen. Kanske är det
detta som håller samman ämnet och skapar ett kitt mellan utövarna, professorernas och de andra forskarnas utvecklade vana att samtidigt klara
den akademiska delen av jobbet och att ständigt stå till svars inför omvärlden.

126

Refererad litteratur:
Becher, Tony (1985) ”Research policies and their impact on research” i
Witttrock, Björn, och Elzinga, Aant (red) (1985) The University Research
System. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Berglind, Hans (1968) Valet mellan hem och yrke. Stockholm: Stadsarkivet.
Berglind, Hans (red.) (1976) Ideal och verkligheter i svensk socialvård.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Berglind, Hans & Lindquist, Anna Lena (1972) Utslagningen på arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur.
Berglind, Hans & Hans Olson Frick (1977) Förtidspensionering. Stockholm: Liber.
Berglind, Hans & Aronsson, Gunnar (1995) Handlingsteori och mänskliga
relationer. Stockholm: Natur och Kultur.
Brante, Thomas (1987) ”Om konstitueringen av nya vtenskapliga fält
– exemplet forskning om socialt arbete”. Sociologisk forskning 1987:4.
Börjeson, Bengt (1966) Om påföljders verkningar. Stockholm: Stockholm
Studies in educational psychology.
Börjeson, Bengt (1976) Samtal med K. En bok om identiteten. Stockholm:
AWE/Gebers.
Börjeson, Bengt (1975) ”Socialutredningen – en övergripande diskussion
om ingenting” i Socialutredningen: två icke önskvärda remissvar. Stockholm: AWE/Gebers.
Börjeson, Bengt (1979) Inre och yttre tvång. Stockholm: Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor/Tiden.
Di Maggio, Paul & Powell, Walter (1991) ”The iron cage revisited” i The
new institutionalism in organizational analysis. Chicago: U of Chicago
Press.
DsS 1970:2 Forskningsprojekt, undersökningar m.m. på det sociala området
1967–1969. Stockholm: Socialdepartementet.

127

DsS 1973:1 Resurser och organisation för forskning inom socialsektorn. Delrapport 1. Stockholm: Socialdepartementet.
DsS 1973:8 Resurser och organisation för forskning inom socialsektorn. Överväganden och förslag. Delrapport 2. Stockholm: Socialdepartementet.
DsS 1981:26 Primärvård och socialtjänst i förändring. Stockholm: Socialdepartementet.
Foucault, Michel (1961) L´Histoire de la folie dans l’age classique. Paris:
Plon.
Föreningen Sveriges socialchefer (1969) Alternativ socialvård Studiedagar
i Eskilstuna, 1969.
Föreningen Sveriges socialchefer (1971) Socialvård i framtiden, Göteborgskonferensen 1970. Del II Anföranden och debatter. Stockholm: Tiden.
Föreningen Sveriges socialchefer (1980) Forskning och utveckling. Studiedagar, 1980.
Goffman, Erving (1961) Asylums. New York: Aldine.
Götze, Bo; Penton, Ronald & Rhodin, Marie (1980) Av ständig oro. Hur
vi behandlade Leif. Stockholm: AWE/Gebers.
Harrington, M. (1962) The Other America. Poverty in the United States.
New York: Holt, Rinehart and Winston.
Hedlén, Bengt (1980) ”Inledning” i Forskning och utveckling. Föreningen
Sveriges socialchefers studiedagar, 1980.
Holmberg, Per (1975) ”En låginkomstutredare granskar socialutredningen” i Socialutredningen: två icke önskvärda remissvar. Stockholm:
AWE/Gebers.
Inghe, Gunnar (1960) Fattiga i folkhemmet : en studie av långvarigt understödda. Stockholm: Stadsarkivet.
Johansson, S.: (1970) Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget.
Jonsson, Gustav (1967) Delinquent boys, their parents and grandparents
i Acta Psychiatrica Scandinavica. Suppl. 95.

128

Jonsson Gustav: (1983) Spiken i pianot: uppfostringsdebatt och socialvård
1930–1980. Stockholm : Tiden/Folksam.
Jonsson, Gustav & Kälvesten, Anna-Lisa (1964) 222 Stockholmspojkar.
Uppsala: A & W.
Kleen, Else (1944) Fången, människan, straffet. Stockholm: KF:s förlag.
Korpi, Walter (1971) Fattigdom i välfärden – om människor med socialbidrag. Stockholm: Tiden.
Kühlhorn, Eckart (1980) ”Utvärderingar är ingen hobbyverksamhet” i
Forskning och utveckling Föreningen Sveriges Socialchefer. Uppsala.
Laing, Ronald (1960) The divided self. London: Tavistock.
Larsson, Stig (1983) Könshandeln – om prostituerades villkor. Stockholm:
Skeab.
Lindblom, Paul (1980) ”Inledning” i Forskning och utveckling. Föreningen
Sveriges socialchefers studiedagar, 1980.
Lindgren, S. Åke (1999) ”Vägen till ett socialvetenskapligt forskningsråd”
i Socialvetenskaplig tidskrift, 4/99.
Lubove, Roy (1965) The professional altruist. The emergence of social work
as a career 1880–1930. Cambridge, MA: Harvard U P.
MacIver, Robert (1933) ”Sociology and social work” i Social Work Year
Book 1933.
Månsson, Sven-Axel (1981) Könshandelns främjare och profitörer. Lund:
Doxa.
Nilsson, Kjell (1992) Policy, interest and power. Diss. Lund: Meddelanden
från Socialhögskolan 1992:1.
Nilsson, Kjell & Sunesson, Sune (1988) Konflikt – kontroll – expertis. Att
använda social forskning. Lund: Arkiv.
Nilsson, Kjell & Sunesson, Sune (1993) ”Strategy and tactics: Utilization
of research in three policy sectors” I The Journal of Applied behavioural

science, 29:3.

129

Norman, Johan & Schulze, Ragnar (1970) Hemlösa män i Stockholm.
Stockholm: Stadskansliet.
Nämnden för socionomutbildning (NFS) (1976:1) Sociala linjens utbildning. Utredningsrapport framlagd av arbetsgruppen för översyn av sociala
linjens utbildning (SLU-gruppen).
Nämnden för socionomutbildning (NFS) (1976:2) Symposium – forskning
och socialt arbete.
Odén, Birgitta (1991) Forskarutbildningens förändringar 1890–1975.
Lund: Lund University Press.
Pettersson, Ulla (1978) Kontroll och medinflytande inom socialvården. Diss.
Stockholms universitet (Sociologiska institutionen).
Pettersson, Ulla (1986) Socialtjänsten i praktiken. Stockholm: Skeab.
Puide, Annika (1981) Klienterna och socialvården. Diss. Stockholms universitet (Sociologiska institutionen).
Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor (1971) Socialvården i
framtiden. Frågeställningar och argument. Göteborgskonferensen 1970.
Stockholm: Tiden.
Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor (1971) Socialvården i
framtiden. Anföranden och debatter. Göteborgskonferensen 1970. Stockholm: Tiden.
Smelser, Neil (1968) Essays in Sociological Explanation. Englewood-Cliffs,
N J: Prentice-Hall.
SOU 1931:20 ”Arbetslöshetsutredningen”.
SOU 1945:26 Riktlinjer för skapande av socialväsendets forskningsorganisation. (av Hjalmar Cederström) Stockholm: Socialdepartementet.
SOU 1946:74 Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet.
SOU 1962:43 Socionomutbildningen. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet.

130

SOU 1977:53 Sektorsanknuten forskning och utveckling. Sex fallstudier.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Stål, Rolf & Svedberg, Lars (1987) Det ovissa mötet – om fält och forskning
i socialt arbete. Stockholm: R & S.
Sundbärg, Gustav (1913 b) Emigrationsutredningen: Specialrapport.
Sundbärg, Gustav (1913 b) Tankar i utvandringsfrågan. Stockholm: Norstedt.
Sunesson, Sune (1981) När man inte lyckas. Stockholm: AWE/Gebers.
Sunesson, Sune (1985) Ändra allt. Malmö: Liber.
Swedner, Harald (1982) Human welfare and action research in urban settings. Stockholm: Liber.
Swedner, Harald (1983) Socialt arbete – en tankeram. Lund: Liber.
Ds (statsrådsberedningen) 1989:3 Svensk sektorsforskning. Stockholm.
Szasz, Thomas (1961) The myth of mental illness. New York: Harper &
Row.
Sökjer-Petersen, Marianne (1982) Socialvårdens organisation. Diss. Göteborg.
Titmuss, Richard (1962) Income distribution and social change: a study in
criticism. London: Allen & Unwin.
Vinterhed, Kerstin (1977) Gustav Jonsson på Skå. En epok i svensk barnavård. Stockholm: Tiden.
Witttrock, Björn & Elzinga, Aant (red) (1985) The University Research
System. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Zimbalist, Sidney E. (1977) Historic themes and landmarks in social welfare
research. New York: Harper & Row.

131

Konsolideringen av nya
vetenskapliga fält – exemplet
forskning i socialt arbete
Thomas Brante

Forskningsområdet socialt arbete etablerades formellt i Sverige 1977 och
den första professuren tillsattes 1979. Det skedde vid Institutionen för
socialt arbete i Göteborg och dess förste innehavare var Harald Swedner.
Därefter har ämnet växt snarast explosionsartat, vilket har inneburit att
forskning i socialt arbete förekommer vid de flesta universitet i Sverige
samt vid högskolor och statliga och kommunala myndigheter. I mitten
av 2002 fanns 15 lärostolsprofessurer, 11 befordringsprofessorer, 30 docentkompetenta lektorer, 5 forskarassistenter, 140 lektorer och 135 aktiva
doktorander.25
Det föreligger numera åtskilliga rapporter och utvärderingar av ämnets
organisatoriska utveckling, anknytningen till socionomutbildningen, med
mera. Det är dock mer tunnsått med studier av forskningen inom ämnet,
i synnerhet dess intellektuella eller kognitiva inriktning. Det kognitiva
innehållet kan naturligtvis kartläggas på flera sätt, t.ex. via forskningsrapporter, artiklar och böcker, genom doktors- och licenciatavhandlingar,
CD-uppsatser, och/eller genom forskarutbildningens kurser och litteratur
(se Dellgran och Höjer, 2000 för en genomgång).
För 15 år sedan skrev jag en artikel med titeln ”Konstitueringen av nya
vetenskapliga fält – exemplet forskning i socialt arbete”. Artikeln tog upp
en rad faktorer som bidrog till uppkomsten av ämnet såsom yrkeskårens
strävan efter professionalisering och myndigheters önskan om fördjupade
kunskaper om sociala problem. Forskning i socialt arbete klassificerades
som en hybridprofession eftersom den är ett försök att skapa en mer eller
mindre ohelig allians mellan välfärdsstatens, akademins och politikens
25. Siffrorna är osäkra och stämmer inte helt med liknande uppgifter på andra
ställen i denna rapport. Det kan bero på att de härrör från olika tidpunkter
eller berör urval av institutioner. Det är mycket svårt att få fram exakta uppgifter om detta, bland annat därför att personernas kopplingar till institutionerna
kan omfatta allt från heltid till korta adjungeringar; det sker ständigt stora
förändringar.
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professioner trots att dessa bygger på olika rationaliteter, vilket brukar
betyda att en typ av rationalitet kommer att dominera.
Artikelns primära syfte var dock att undersöka just hur ett nytt ämne
får sin kognitiva inriktning: kunskapsobjekt, metoder, teorier, målsättningar, fakta, kort sagt att försöka ringa in ämnets forskning. Jag skrev
– lite väl socialkonstruktivistiskt kanske – att ett ämne vid begynnelsen
”bidrar till att skapa ett nytt område av verkligheten.” Meningen med
uttrycket var att understryka att de då nya professorerna stod inför den
angenäma men svåra uppgiften att utforma ämnets framtid, inför vilken
det fanns en mängd olika möjligheter.
För att utreda hur ämnet fick inriktning och innehåll intervjuade jag de
dåvarande fyra professorerna, Harald Swedner, Göteborg, Hans Berglind,
Stockholm, Bengt Börjeson, Umeå och Sune Sunesson, Lund, och lät dem
berätta om socialt arbetes kärna med mera. Dessa fyra färgstarka personligheter presenterade fyra i många avseenden olika paradigmkandidater
för forskning i socialt arbete, mer om detta nedan.
I denna artikel används i jämförande syfte samma tillvägagångssätt.
Situationen inom forskningen återspeglas främst genom intervjuer i samtalets form med de 15 lärostolsprofessorerna. Antagandet bakom detta
metodval är då som nu att just dessa personer har positioner som ger extra
goda möjligheter till överblick avseende såväl historiska och framtida utvecklingsförlopp som insikter om den nutida situationens komplexiteter,
problem och möjligheter. Vidare innebär positionen stora möjligheter
att genom sakkunnigutlåtanden, doktorandkurser, handledning, deltagande i fonder för fördelning av forskningsmedel med mera, kontrollera
och styra forskningsinnehållet. Man kan sätta gränser för vad som faller
utanför ämnet och peka ut ämnets kärna. Dessutom ger intervjumetoden
utrymme för följdfrågor vilket är ett sätt att komma förbi de standardiserade svarens ibland bedrägliga klarhet. 26
Samtidigt är det naturligtvis så att professorernas åsikter, beslut och
agerande endast är en kausal faktor bland många andra. Frågan om vilket
genomslag en professor har beror på institutionens storlek, andra professorer och övriga yrkesgrupper vid samma institution, resurser, svensk
26. Intervjuerna tog oftast formen av dialog mellan mig och respondenten. Jag
ställde frågor, men så småningom utvecklade sig mötena också till samtal. Det
är möjligt att det finns en intervjuareffekt eftersom de flesta respondenter läst
min tidigare undersökning och även därför att jag personligen känner flera av
dem; vilken betydelse detta kan ha haft i de olika fallen är dock omöjligt att
besvara.

134

forskningspolitik och mycket annat. Föreliggande studie försöker inte
väga professorers faktiska betydelse för ämnets utveckling utan endast
deras åsikter i en rad centrala frågor. Studien är tänkt att dels ge information om professorskollektivets ”åsiktsstruktur”, dels utgöra ett bollplank
för reflektion kring ämnets natur och framtida vägar.
De 15 professorer som ingår i denna studie är: Rosmari Eliasson-Lappalainen och Sune Sunesson, Lund, Tapio Salonen, Växjö, Margareta
Bäck-Wiklund, Sven-Axel Månsson och Karin Sonnander, Göteborg,
Lars Oscarsson, Örebro, Bengt Starrin, Karlstad, Anders Bergmark, Sven
Hessle och Mats Thorslund, Stockholm, Stina Johansson, Raphael Lindqvist och Lennart Nygren, Umeå, Åke Bergmark, Östersund. Av dessa har
8 sin bakgrund i (doktorsexamen i) sociologi, 2 i psykologi och 5 är egna
produkter, utbildade inom socialt arbete. Fortsättningsvis betecknas professorerna med siffror. Syftet är inte att upprätta konfidentalitet – ingen av
respondenterna brydde sig om detta, och den initierade kan säkert räkna
ut vem som döljer sig bakom en viss siffra – utan att markera att de deltar
i egenskap av ämnesrepresentanter, inte personer. Namn används dock då
jag också använder någon av deras skrifter.
En arbetshypotes i denna studie som är motiv till titeln är att ämnet
forskning i socialt arbete genomgått ett första stadium och nu är inne i
ett andra, och att stadierna har olika karakteristika. Konstitueringsfasen
utmärks av ett starkt behov bland ämnesföreträdarna att på olika sätt legitimera ämnet, att definiera det och markera gränser mot andra ämnen
för att därmed självständiggöra disciplinen. Under konsolideringsfasen
är dessa behov inte lika starka och företrädarna kan i större utsträckning
ägna sig åt uppbyggnad och organisering av den egna institutionen, utveckla samarbete, handleda och kanske också hinna med att bedriva egen
forskning; basen börjar bli säkrad, ämnet är allmänt erkänt och får en
självklarhet som skapar trygghet.
Att analysera en vetenskaps kognitiva innehåll är en vetenskapsteoretisk
uppgift. Vetenskapsteorin ger möjlighet att betrakta ett ämne som forskning i socialt arbete från ett övergripande, distanserat perspektiv och det
blir lättare att nå en helhetsbild. Artikeln inleds därför med ett förslag till
en vetenskapsteoretisk begreppsapparat som syftar till att möjliggöra kategoriseringar av och jämförelser mellan de grundläggande komponenterna
i all vetenskap. Denna används i nästa steg för att kategorisera och analysera forskning om socialt arbetes teoretiska och empiriska beståndsdelar.
Artikeln består av två huvuddelar. Del I är i första hand en sammanställning av resultaten samt kortare kommentarer till dessa. Den inleds
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med en presentation av några vetenskapsteoretiska begrepp för kategorisering och analys av vetenskapen i allmänhet. Dessa används i nästa steg
för att sortera intervjusvaren. Del II består av en så kallad reflektion över
resultaten där forskning i socialt arbete placeras i en större kontext. Frågor
om förhållandet mellan teori och praktik, vetenskap och utredning, tilllämpad vetenskap med mera tas upp till diskussion.
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Del I. Komponenter och visioner
Varje empirisk vetenskap, liksom de flesta kognitiva system, består av ett
antal komponenter. Det föreligger en angiven del av verkligheten som
studeras (man kan också säga att en vetenskap konstruerar ett kunskapsobjekt att studera, se vidare nedan), det finns vissa föreställningar om hur
detta rent principiellt måste gå till, det finns tekniker för att observera
och intervenera i objektet, det finns teorier som förklarar och det finns en
uppsättning signifikanta fakta. Kunskapsproduktionen består av att föra
samman dessa komponenter.
I sin diskussion om vetenskaperna skriver Thomas Kuhn (1970) ungefär detsamma genom att likna vetenskaplig verksamhet vid pussellösning. Vid varje tidpunkt finns ett antal bitar som skall passas ihop enligt
vissa bestämda regler, och man vet i allmänhet att det finns en lösning på
pusslet. Metaforen är bra, men till skillnad från Kuhn skulle jag vilja säga
att läggandet av pusslet ibland sker med ur det ortodoxa pussellösandets
synvinkel oegentliga metoder som att omdefiniera vissa begrepp (såga litet
i bitarna), reducera ett begrepp till ett annat (slänga bort bitar som verkar
överflödiga eller är omöjliga att passa in) ändra problemet (försöka lägga
ett delvis annat pussel, dvs. vara originell, men inte alltför originell, dvs.
excentrisk), och det finns forskare som till sist inte drar sig för att ta fram
hammaren. Robert Nozick (1986:11) använder en liknande metafor: Man
”klämmer på saker och ting för att de skall passa in i en perimeter av en
viss form och storlek. Man trycker och klämmer in materialet på den fastställda ytan … man skär bort hörnen så att de skall passa in … det som
inte får plats kastar man så långt bort att det inte märks.”
Kuhns metafor är härledd ur de exaktare vetenskapernas historia.
Samhällsvetenskaperna liknar ofta vad Nozick beskriver angående moralfilosofin, dvs. omsättningen av begrepp, liksom avsaknaden av exaktare
definitioner av centrala begrepp, är om inte notorisk så ändock vanligt
förekommande. Likväl karakteriseras även samhällsvetenskaperna av att
de innehåller ett antal grundläggande pusselbitar eller komponenter. Jag
urskiljer åtta komponenter, och inleder med att beskriva dessa i allmänhet
varefter jag tillämpar dem på forskning i socialt arbete.
En vetenskapsteoretisk referensram

De åtta komponenterna nedan är kategorier; till den vetenskapsteoretiska
verksamheten hör givetvis att diskutera och bestämma deras innehåll,
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dvs. att ”zooma in” varje kategori i syfte att införa fler distinktioner och
undersöka deras detaljer för att få dem att passa varandra.
1. Paradigm, det eller de historiska verk som har givit upphov till en speciell forskningstradition.
2. Kunskapsobjekt, den för tillfället rådande föreställningen om ämnesområdets innehåll, dvs. de element och relationer man studerar.
3. Epistemologi, övertygelser om den sanna eller korrekta kunskapens
natur och hur man når den, ofta uttryckt i filosofiskt grundade -ismer
och -logier.
4. Metod, de tekniker och bevisföringsregler med vilka kunskap om elementen och relationerna i kunskapsobjektet utvinnes och legitimeras.
5. Teori, de begreppssystem eller vetenskapliga diskurser som syftar till
att förklara eller tolka kunskapsobjektet.
6. Signifikanta fakta, observationer som är av relevans för att utveckla,
bekräfta eller vederlägga vetenskapliga teorier.
7. Sociopolitisk kod. Denna kategori införs för att markera att vetenskapen inte är oberoende av omgivande sociala, politiska, ekonomiska
och kulturella förhållanden. En vetenskap kan vara i harmoni eller
disharmoni med dess omgivning vad avser sådant som forskningsresultatens och forskarsamhällets politiska lämplighet, ekonomiska
angelägenhet, moraliska korrekthet etc.
I varje vetenskaplig disciplin tenderar dessa sju faktorer att tillsammans
bilda en sluten, självförstärkande cirkel eller spiral, en relativt diskret
enhet. Detta beror på att de anpassas till varandra. Teorier anpassas till
kunskapsobjektets innehåll, metoderna utformas så att de skall producera
data som är relevanta för teoriutvecklingen. Det är också ibland så att
potentiellt falsifierande data antingen negligeras eller föranleder modifieringar av den använda metoden, eller nyanseringar av teorin. Åtgärderna
innebär att faktorerna matchas att närmare passa varandra och den sociala omgivningen, speciellt om det rör sig om en vetenskap vars ambition
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är att vara tillämpbar. Tendensen att försöka rensa bort motsättningar
och tvetydigheter för att skapa en harmonisk enhet mellan en vetenskaps
komponenter är en sammanbindande mekanism som jag kallar strävan
efter koherens.
Att vetenskapliga tänkesätt tenderar att bilda relativt diskreta enheter
är uppenbart inte minst inom de samhällsvetenskaper som innehåller
skilda traditioner eller skolor. Många ämnen präglas av interna konflikter, som t.ex. motsättningar mellan behaviouristiska och psykoanalytiska inriktningar inom psykologin eller mellan interaktionistiska
och funktionalistiska traditioner inom sociologin. Relationen mellan
rivaliserande traditioner innehåller ofta element av inkommensurabilitet;
vad som räknas som signifikanta fakta eller genuina argument i en skolbildning kan uppfattas som nonsens av en annan skola, vilket illustrerar
respektive skolas tendens att bilda självförstärkande cirklar.
Strävan efter intern koherens är dock bara en av de drivkrafter som
styr det vetenskapliga arbetet. Vetenskapens målsättning är att beskriva
och förklara verkligheten, och utvecklingen av metoder, datainsamlingstekniker, modeller och teorier är systematiska medel att öppna (delar av)
verkligheten så att vi kan nå korrekt kunskap om den. Medlen kan sammanfattas som intervention (t.ex. laboratorieexperiment och aktionsforskning) och representation (t.ex. observationer) i syfte att göra det möjligt
för verkligheten att säga ja eller nej eller ”möjligen” – försök igen! Om
medlen är effektiva erhålles en isomorfi mellan begrepp och yttervärld.
Till strävan efter koherens bör därför läggas mekanismen strävan efter
korrespondens. Vi bör alltså till pusselbitarna också tillfoga:
8. Verklighet, de egenskaper i delar av verkligheten som forskningen på
olika sätt interagerar med.
Vetenskaper strävar efter att ange vad som är korrekt kunskap, vad vi kan
lita på, och tvärtom vad som är nonsens. De ovan angivna komponenterna, som binds samman av de övergripande mekanismerna koherens
och korrespondens, är de väsentligaste för att förklara en vetenskaps kunskapspåståenden och sanningsanspråk. Jag presenterar nu varje kategori
närmare och tillämpar resonemanget på forskning i socialt arbete.
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Paradigm
Allmänt:

Paradigm betyder ”böjningsmönster.” Inom vetenskapsteorin betecknar
det ett eller flera vetenskapliga verk som för en tid anger hur forskningen
inom området skall utföras eller ”böjas”. Ett paradigm måste vara tillräckligt attraktivt för att locka till sig utövare och samtidigt så pass öppet att
det finns intressanta problem att arbeta med. Jag låter här ”paradigm” beteckna konkreta arbeten som varit historiskt konstituerande för ett ämne.
Exempel på sådana paradigm är de vetenskaper som etablerades med
Newtons Principia Mathematica och Daltons New System of Chemical Philosophy, Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori, Darwins The
Origin of the Species, Watson och Cricks arbete om DNA-spiralen. Inom
sociologin är klassiker som Marx Kapitalet, Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Durkheims Självmordet, och även modernare
verk som Talcott Parsons The Social System välkända utgångspunkter för
senare forskning. Ett paradigm kan således definieras som ett vetenskapligt verk som för en tid ger upphov till ett speciellt slag av ”pussellösande”
forskningstradition, eller forskningsprogram i Imre Lakatos mening där
det finns en relativt oföränderlig hård kärna och en föränderlig periferi.
Kunskapsobjekt som härrör ur paradigm formar typiska vetenskapliga
skolor, som t.ex. marxism, symbolisk interaktionism eller funktionalism
inom sociologin.
Forskning i socialt arbete:

En första fråga till respondenterna gällde huruvida de kan urskilja några
motsvarande historiskt konstituerande verk inom forskning i socialt arbete. Svaren kan grupperas i tre. Den första gruppen säger helt enkelt nej
– det finns inga. Orsaken är att forskning i socialt arbete är ett nytt universitetsämne, institutionaliserat först 1977, och detta skedde inte på grund
av någon pressande teoretisk fråga, utan ämnet är ”Ett resultat av diverse
påtryckningar och förhandlingar, ett politiskt betingat beslut att ämnet
skulle inrättas. ”(Prof 12). ”Det är en tilldelad uppgift, statsmakten skapade ämnet … det kom till i en slags politisk facklig allians. Vi har inte
och bör inte heller utveckla något paradigm eller dylikt.” (Prof 2). Att det
inte är inom – utan utomvetenskapligt tillkommet förklarar avsaknaden
av historiskt konstituerande arbeten eller förebilder.
En annan typ av svar, speciellt från nyligen tillsatta professorer, var att
man helt enkelt inte visste: ”Jag har inte den överblicken.” (Prof 7). ”Jag
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saknar sådana bakåtkunskaper” (Prof 9). ”Allt jag kan komma på är klassiska sociologiska texter.” (Prof 15). ”Jag kan inte komma på några och tror
inte heller att man med fog kan peka ut något” (Prof 14).
Några respondenter hade dock förslag. Till de mer intressanta hör
att koppla teoretiska perspektiv till svensk utredningsverksamhet, dvs.
forskning i socialt arbete utvecklas i en kombination mellan två starka
traditioner. Å ena sidan har vi traditionen med socialrapportering,
levnadsnivåundersökningar, låginkomstutredningar osv. Inom fattigdomsforskningen är ”Rowntrees studier en sorts förebild, inom arbetslöshetsforskningen har vi Jahoda och Lazarsfeldts studier. Dessa sorters rätt
fältbaserade studier har varit förebilder.” (Prof 12).
”De flesta av oss har i bakhuvudet en forskningstradition som sysslar
med ojämlikheterna i samhället. Det börjar i England med t.ex. Peter
Townsends Poverty in the United Kingdom, Titmuss förstås, men också
den svenska låginkomstutredningen. En annan är forskning om kategoriserings- och definitionsprocesser, gallringsprocesser som kan tillämpas
för att förstå myndigheters agerande, t.ex. stigmatiseringsteorier, stämplingsteorier. Det ser man ju också i avhandlingarna. Goffman återkommer
ofta, men också den allmänna tankeramen symbolisk interaktionism och
Chicagoskolan.” (Prof 5).

Kombinationen av sociologisk teori med offentliga utredningar är alltså
ett möjligt paradigm inom forskning i socialt arbete. Ytterligare ett försök
att ange paradigmatiska verk är att fundera på vad som öppnar eller möjliggör en ny tankeram: ”Aichhorn och Neills arbeten. De tvingar fram ett
nytt tänkesätt. Gustav Jonsson hade aldrig kunnat sätta igång med Skå
om inte Eichhorn och Neill hade lärt honom att det går att tänka på ett
annat sätt.” (Prof 6).
Sammanfattningsvis tycks det dock stå klart att det inte finns några
entydiga paradigmatiska verk i bemärkelsen klassiska inomvetenskapliga
”böjningsmönster” inom forskning i socialt arbete. Ett svar är därför naturligtvis att förneka förekomsten eller önskvärdheten av paradigm. En
annan typ av svar är att ange paradigmliknande kandidater, öppnande
verk, och då går uppenbarligen tankarna till klassiska och nyare sociologiska teorier. Så om man fokuserar forskning i socialt arbete som utredning tillkommet genom externa påbud ger man svar av typ ett, om man
i stället betonar ämnets akademiska karaktär ger man svar av den senare
typen, men hamnar då vanligen i andra, klassiska ämnen som sociologi
eller psykologi. Ett intressant alternativ är att försöka kombinera dessa
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båda traditioner, men vi väntar på det verk som lyckas förena sociologisk
teori med utredningar på ett paradigmatiskt, stilbildande sätt.
Kunskapsobjekt, kärna, periferi och gräns
Allmänt:

Begreppet kunskapsobjekt kan ges flera olika definitioner. Det är en filosofisk term som betecknar en teoretiskt definierad storhet placerad mellan
teori och verklighet, eller mellan teori och observation. Begreppet används
ibland också som synonymt med vad Lakatos kallar en forskningstraditions hårda kärna; det, som är grunden för en viss skola eller ett ämne
och kring vilket forskningen cirklar. Det är i kärnan de stora uppgifterna
och utmaningarna föreligger. En än enklare betydelse av begreppet kunskapsobjekt är ”föreställning om ämnesområde.” Här närmar vi oss den
vardagliga innebörden, översättbart till studieområde, territorium, den
del av verkligheten ett ämne studerar eller dylikt.
Forskning i socialt arbete: kärna, periferi och gräns i teorin

Respondenterna i denna studie fick båda möjligheterna, dvs. en fråga
gällde forskning i socialt arbetes kunskapsobjekt eller dess kärna och periferi. I allmänhet förstod man begreppet i den senare betydelsen. Åter
kan svaren grupperas i tre varianter som inte är ömsesidigt uteslutande.
Den första typen av svar är helt enkelt att studieobjektet är sociala problem. Sociala problem avgränsas i nästa steg ofta genom uppräkning,
t.ex. att kärnan är: ”a) Hur folk försörjer sig, fattigdom, utslagna, b) avvikandeproblematiken, dvs. marginalisering och därmed normalitet, och
c) barnens villkor.”(Prof 8). Forskarens uppgift är att uppmärksamma och
”synliggöra” problemen: ”Vi lever i ett postindustriellt samhälle och det
är viktigt att vi är väldigt känsliga och snappar upp problem, kartlägger
dem, identifierar dem och i viss mån också diskuterar lösningar.” (Prof
13).
Detta svar har nackdelen att man skjuter definitionsfrågan framför sig,
förlägger den till det icke-definierade begreppet ”socialt problem.” Genomgående betonas också att detta objekt är föränderligt och svårfångat.
I en nyutkommen bok företar Anna Meeuwisse och Hans Swärd en ingående diskussion som avslutas med konstaterandet av dilemmat att ”det
inte finns något givet svar på frågan vad ett socialt problem är, trots att sådana onekligen existerar både i föreställningsvärlden och i ’verkligheten’.
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Därför måste vi undersöka betydelsen varje gång begreppet används.”
(Meeuwisse och Swärd 2002:53. Se också Bergmark 1998:145–9 för en
förtjänstfull uppställning av definitionsförslag).
I den andra typen av svar definieras ämnet genom det som är utsatt
för myndigheters åtgärder, t.ex. att kärnan är: ”Rent deskriptivt blir det
vad som pågår under namnet socialt arbete. Sådant som lyder under socialtjänsten. Det är vad folk sysslar med.” (Prof 11). ”Relationen klient
– myndighet. Försäkringssystem, omsorgsorganisationer, de är våra objekt.” (Prof 7). ”Det är ett tilldelat fält från statsmakterna, dvs. socialt
arbete som praktikfält.” (Prof 2). ”Ämnet är analogt med pedagogik. Pedagogik studerar skolan. På samma sätt studerar socialt arbete det sociala
arbetets praktik.” (Prof 15). Nackdelen med en sådan i och för sig bekväm
definition är naturligtvis att forskningen underställs myndigheternas föränderliga politik; forskningens kärna blir en beroende variabel, avhängig
historiska konjunkturer.
Ett tredje sätt att besvara frågan om kunskapsobjekt är att placera detsamma i ett större historiskt och socialt sammanhang: ”Man måste kontextualisera. Ämnet har tillkommit av och inom välfärdsstaten, och har
höga ambitioner eftersom det är en välfärdsstat som förutsätter att man
skall ha generell välfärd till alla. Staten sätter upp regler för hur man skall
vara – exempelvis genom föräldraförsäkringen, pappamånader osv., alltså
en normering i vår välfärdsstat. Det är politik, och det är inom det fältet
socialt arbete rör sig. (Prof 13).
Forskning i socialt arbete placeras i välfärdsstatens kontext och det
handlar om att å ena sidan studera hur problem behandlas av myndigheter, å den andra att själv identifiera problem. En rejäl kontextualisering
ges av professor Sune Sunesson, som i ett originellt svar börjar i 1500-talet
och urskiljer två faser.
”Min grundidé är att det fi nns två institutionella historiska komplex
som vuxit fram. Det första är 1500-talsdiskussionen, det som bryter mot
medeltiden, då man organiserar fattigvården och den blir en kommunal
angelägenhet. Fattigvårdslagarna kommer till och man börjar den första
typen av organiserat tänkande kring fattigvård, arbetslöshet. Man börjar
dra upp gränser för vilka som hör till och inte hör till kommuner och områden därför att fattiglagarna är gränssystem. Man börjar fundera över de
här sakerna och så bygger man upp många av de moderna institutionerna,
den moderna lagstiftningen. Socialtjänstlagen är fortfarande strukturellt
sett ganska lik 1500-talets lagstiftning.
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Den andra fasen, under 1800-talet, är barnavårdslagar, hälsovårdslagar,
alkoholistlagar, skyddslagar som också finns på arbetsmarknadssidan. De
uttrycks genom olika system där man beivrar detta, barnavårdssystem och
inspektionssystem som ser till att folk i och med dessa lagar inte kommer
till skada eller så.
Nästa fas, under 1900-talet, är reflektionen kring och kritiken av dessa
system: de auktoritära anstaltssystemen, samt kritiken mot de i förväg fi xerade bestämmelserna om vad som är problem och vad som inte är det.
Så utvecklingen mellan 1510–90 och mellan 1780–1900 är de två teman
som professurerna i socialt arbete skall hålla på med.” (Se vidare Sunesson,
2002).

Enligt Sunesson bör forskning i socialt arbete således förstås som effekter
av två topiker ; program och organisering för att lösa problemet fattigdom
samt program och organisering relaterade till ”upptäckten av befolkningen”, dvs. statens ambition att kartlägga för att åtgärda sådant som
hälsa, barnadödlighet, självmord, expanderande födelsetal osv. I och med
att dessa topiker materialiseras till institutioner så är de också vetbara,
det blir möjligt att studera och reflektera över dem. Den moderna forskningen utvecklar kunskap och kritik relaterade till dessa båda teman, dvs.
kritik av å ena sidan anstaltssystemen, å andra sidan föreställningar om
normalitet och avvikelse. I denna mening liknar forskning i socialt arbete
ämnen som kriminologi, pedagogik och psykiatri; de möjliggörs på grund
av konstruktionen av systematiska praktiker som kriminalvård, skola och
mentalsjukhus. Under 1900-talet uppkommer fler topiker. Sunesson
anger 3) problematiseringen av begreppet ”socialt problem”, 4) reformoch socialpedagogik, kritik av de stora förvaringsanstalterna, 5) relationen mellan socialarbetare och klient. Ytterligare tre topiker eller särskilda
forskningsämnen på frammarch är 6) missbrukare, 7) handikapp och
funktionshinder, och 8) äldre (Sunesson, 2000:276–280.)
De tre typerna av avgränsning är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande men har skilda implikationer för vad forskning i socialt arbete
bör innebära. I det första fallet – objektet är sociala problem – bestämmer
forskarna själva vad som utgör ett socialt problem (även om autonomin
och möjligheterna begränsas av sådant som anslagsbeviljande myndigheter). I det andra fallet – det sociala arbetets praktik – studerar forskarna det
som myndigheter och socialarbetare utser till och behandlar som sociala
problem, dvs. relationen mellan behandlare och behandlad. Praktikfältet
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bestämmer, forskarna följer efter med konsekvensanalyser och råd. Den
första avgränsningen är i större utsträckning internt bestämd, den andra
i större utsträckning externt bestämd. I det tredje fallet framstår sociala
problem, myndigheter och forskning som mer eller mindre determinerade
delar av en större utvecklingsprocess. Inget egentligt kunskapsobjekt anges
för de tidiga topikerna utan snarare de historiska möjlighetsbetingelserna
för ett kunskapsobjekt, eller med anglosaxisk vokabulär: de nödvändiga
men ej de tillräckliga villkoren för forskning i socialt arbete.
Det allmänna intrycket från svaren på frågan om kunskapsobjekt,
kärna och gränser i den aktuella studien är att många respondenter inte
ville eller kunde avgränsa området på ett preciserat sätt. Man betonade i
stället flexibiliteten. Ett typiskt svar är: ”Vi lever i ett samhälle som förändras … Därför är det väldigt svårt att precisera ämnets kärna. Det är
svårt att säga att det skall vara det eller det.”(Prof 1). Detsamma gäller
frågan om ämnets gränser. Det finns en ovilja att sätta någon gräns: ”Det
är historiskt föränderligt …” (Prof 1), ”Jag tycker inte att man skall ha
någon definition, det är min åsikt.” (Prof 14). På min lite sura invändning
att forskare i socialt arbete väl ändå inte sysslar med kvantfysik framkom
motvilligt några markeringar. En respondent menade att rent biologiska
aspekter på människan ligger utanför ämnesområdet. En annan avskärmade mot det normativa: ”Vi är ett empiriskt ämne – vi skall ha intresse
för den sociala verkligheten. Det ligger i min grundläggande syn att jag
inte tycker att vetenskapen eller forskningen kan ge praktiska lösningar
eller ens säga vad som är ont eller gott. Syftet är inte att tala om för folk
med pekpinnar hur dom skall göra.” (Prof 11).
Jämförelse med tidigare avgränsningar

De svårigheter och den frustration som ådagalägges i många av svaren på
frågan om forskningens objekt kan jämföras med de fyra första professorernas svar 1987. Även här uttrycktes irritation. Professor Bengt Börjeson
menade att det faktum att ämnet initierats externt är närmast katastrofalt: ”Det fanns väldigt få inomvetenskapliga krav som backade upp att
det blev ett ämne,” samt att ”Den föreställning som utgår ifrån att det
finns ett ämne innebär att man accepterar de här externkriterierna, som
jag alltså inte accepterar.” Framför allt bör man inte låta det sociala arbetets praktik styra verksamheten: ”Om man skulle ställa upp på de här
praktikorienterade anspråken så skulle man göra det hela en otjänst, för
det skulle innebära att många problemformuleringar blir väldigt snäva,
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tillrättalagda, konsensuspräglade och så vidare. Jag tror tvärtom att man
kommer fram till de intressantaste övervägandena genom att definiera
problemen teoretiskt.”
Börjeson drar sig inte för att ta ytterligare ett steg och förkasta ämnet
som sådant:
”Socialt arbete blir aldrig ett ämne som sociologi. Fan vet vad det kommer att bli av det. Jag bekämpade uppkomsten av det och roade mig med
att påpeka detta i installationsföreläsningen. Och de planerna har jag inte
uppgivit. När jag går i pension skall jag hålla ett föredrag om att avskaffa
disciplinen socialt arbete som kunskapsområde. Frågan är om det inte hade
varit mer intressant att tvinga svensk sociologi att intressera sig för den
här typen av verksamhet, och psykologi också för den delen.” (Ur Brante
1987:41)

Börjeson går således emot majoriteten av dagens professorer i socialt arbete, som definierar ämnet utifrån just det sociala arbetets praktik. I 1987
års studie finner vi emellertid också den direkta motsatsen till Börjesons
värdering, uttryckt av professor Hans Berglind. Berglind hänvisar till den
officiella ämnesbeskrivningen, som anger att:
”Professuren i socialt arbete är inriktad på studiet av sociala problem och
åtgärder för lösning av dessa. Häri innefattas analys av dels orsaker till
sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen osv., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och
deras sociala miljö. Forskningsområdet innefattar vidare analys av olika
former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan
omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den
praktiska verksamheten på det sociala området.
Den sociala utbildningens behov och de socialt verksammas erfarenheter
skall påverka inriktningen av forskningen i socialt arbete. Forskningen
inom professurens område skall organiseras med tanke på att forskningsresultaten skall omsättas i praktisk tillämpning.” 27
27. Ämnesbeskrivningen för den första professuren i Stockholm. Senare ämnesbeskrivningar har förkortats. För den första professuren i Lund heter det:
”Professuren i socialt arbete är inriktad på forskning och undervisning rörande
orsaker till och åtgärder för att lösa och förebygga sociala problem på olika
nivåer i samhället. Forskningen inom professurens område bör organiseras så
att forskningsresultaten kan omsättas i praktiskt socialt arbete.”
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Berglind ansluter sig till denna instrumentella definition av ämnet. Forskningens problem är att undersöka den ”bristande anpassningen mellan
en individ och hans sociala miljö”, eller vidare ”klyftan mellan en faktisk
situation och ett idealtillstånd.” Idealtillstånden är de som uttrycks i Socialtjänstlagen, ”Honnörsord som ekonomisk och social trygghet, jämlikhet, medbestämmande osv. Även om dessa officiella värderingar är litet
luddiga och motsägelsefulla, så råkar det vara så att jag tycker de är vettiga.” (Ur Brante 1987: 41)
De flesta respondenter i den nya studien tar å ena sidan avstånd från
den officiella ämnesbeskrivningen som anses alltför instrumentell, men
å andra sidan bejakar man oftast inriktningen mot det sociala arbetets
praktik.
Professor Harald Swedner angav ett tredje alternativ vad avser definitionen av forskningens objekt och syfte. Forskningen skall studera själva
interventionen, ingreppet i missförhållanden, men inte bara det; forskaren
skall själv vara aktiv och arbeta för att undanröja sociala problem. Därför
är det viktigt att forskaren omfattar ett aktörsparadigm som innebär att
själva utgångspunkten är en humanistisk inställning och en vilja att ta
ansvar för de sämst lottade i samhället. Endast en av dagens respondenter
betonar forskningens moraliska sida: ”Vi är det enda samhällsvetenskapliga ämnet som är unikt på det viset att det finns en kärna, dvs. det finns
ett ansvar inskrivet i vår disciplin att ständigt söka oss till de mest utsatta
individerna, grupperna, samhällena osv. på olika nivåer. Det finns inte i
våra hjälpvetenskaper.” (Prof 10).
Den fjärde respondenten från 1987, professor Sune Sunesson, angav
på den tiden människobehandlande organisationer som forskning i socialt
arbetes kunskapsobjekt. Samtidigt förkastade även han den officiella ämnesbeskrivningen ovan: ”Man skall alltså syssla med sociala problem och
lösningen av dessa. En oerhört aningslös definition, där man över huvud
taget inte reflekterar över vad som händer när man utnämner något till
problem. Den är i princip oanvändbar.” Forskning i socialt arbetes primära uppgift är att reflektera över ”de här sociala ingenjörskonststrategierna.”
Forskning i socialt arbete som tillämpad eller klinisk sociologi

Ytterligare ett svar på frågan om kärna och periferi är just att definiera
ämnet som tvärvetenskapligt och låta kärnan bestå av kombinationen av
ett annat ämne och en uppgift, ett socialt problem. Socialt arbete tänkes
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omgärdat av hjälpvetenskaper som sociologi, psykologi, pedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, medicin, biologi med mera. I stort sett samtliga
respondenter menar vidare att sociologi är den ojämförligen viktigaste
hjälpvetenskapen. På min fråga om forskning i socialt arbete möjligen
skulle kunna kallas tillämpad sociologi svarar de flesta också jakande.
Sammanfattningsvis beror vagheten vad gäller både kärna, periferi och
gränser på tre faktorer. För det första kommer många av forskningens
uppgifter utifrån och man vill inte utesluta för mycket. För det andra
leder frånvaron av en stabil kärna eller ett kunskapsobjekt till en naturlig
disciplinär uppgiftsosäkerhet. För det tredje definieras ämnet ofta som
tvärvetenskapligt vilket innebär att en mängd olika aspekter kan vara
relevanta.
Kärna, periferi och gränser i praktiken

De flesta respondenter är tveksamma eller ovilliga att ge någon närmare
bestämning av forskning i socialt arbetes kärna och periferi. Flera respondenter ser tvärtom en fördel i att hålla frågan öppen, troligtvis på grund av
såväl teoretiska svårigheter som strategiska överväganden. I studien från
1987 var det i stort sett samma sak; de fyra professorerna presenterade sitt
ämne som öppet och odogmatiskt, fritt från stängningar.
Vid intervjuer av detta slag uppstår emellertid alltid risken att respondenterna i egenskap av ämnesföreträdare idealiserar sitt ämne. Det finns
en regel inom studier av vetenskap som brukar tillskrivas Einstein och
lyder: ”Lyssna inte på vad vetenskapare säger att de gör, observera vad de
faktiskt gör.”
I 1987 års studie testade jag därför den fria och bekymmerslösa attityden till kärna och gränser genom att analysera några av de sakkunnigutlåtanden respondenterna avgivit. I ett sakkunnigutlåtande måste den
sakkunnige dra gränser och upprätta en rangordning, det ingår i tjänsteåtagandet. Det framkom att respondenterna i rollen som sakkunniga
uttryckte mycket bestämda uppfattningar om vad god forskning i socialt
arbete är, och framför allt vilka områden som tillhörde disciplinens kärna
och vilka som betraktades som marginella eller utanför ämnet. Just ”centralitet” var ett tungt diskriminerande argument. Det fanns alltså en klar
diskrepans mellan professorernas roll som vetenskapsideologer och som
vetenskapskontrollanter, -domare.
Analysen av sakkunnigutlåtanden i den tidigare studien visar att den
infallsvinkel eller hållning de sökande antar i sin forskning ofta var avgö-
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rande. För åtminstone några av dessa professorer var det klart meriterande
att använda hermeneutiska metoder och ett reflekterande, gärna etiskt
förhållningssätt. En sökandes ”ständiga brottning med värdeproblemen,
de etiska frågorna” bedömdes mycket positivt, liksom även att ”ställa sig
på klientens, den utsatta människans, sida.” Vidare var det meriterande
att stå för en ”överskridande förståelse av det sociala arbetets negationer
och ofruktbara bestämningar,” och att ”problematisera det sociala arbetets
praxis,” samt att t.ex. bygga upp en behandlingsmetod för psykoterapeutiskt arbete som ”präglas av demokratiskta och humanistiska värderingar”
och arbeta hermeneutiskt, med förändringsaspekten i fokus.
Forskningsområden som psykosocialt arbete och organisationssociologi, samt forskning som behandlar sådana problem som ”är relevanta för
det praktiska sociala arbetet” tillhörde kärnan. Utanför kärnan återfanns
bland annat ”community studies”, t.ex. studier av de sociala konsekvenserna av företagsnedläggelser; studier av livsformer i små lokalsamhällen;
analyser av samband mellan uppväxtförhållanden och inkomst. Utanför
ämnet befann sig studier av rattfylleri, samhällsplanering, socialiseringsprocesser, ungdomars fritid, bostadsmarknad.
I den föreliggande studien var min avsikt att tillämpa samma metod,
dvs. att via sakkunnigutlåtanden skrivna av respondenterna tillsammans
med andra professorer i socialt arbete mejsla fram vilka områden som
utgör kärnan, vilka som utgör periferin och vilka som faller utanför. I
detta syfte har jag gått igenom elva sakkunnigutlåtanden för professurer
i socialt arbete författade under 1990-talet fram till idag. Tanken var att
rekonstruera den under det senaste decenniet gällande rangordningen av
områden.
Emellertid visade sig detta vara ogörligt, av flera skäl. Ett skäl är att
även om ”centralitet”, ”kärna” m.m. används flitigt så preciseras de inte,
och det går ofta inte att utifrån den sökandes texter klargöra vad som utgör
centraliteten. Ett annat skäl är att sakkunnigutlåtandena är av väldigt
skiftande kvalitet och omfång. Det största hindret är dock variabiliteten
mellan sakkunnigutlåtanden. Ett område som räknas som absolut centralt i ett utlåtande kan vara perifert eller t.o.m. utanför ämnet i ett annat.
Därför företar jag ingen systematisk analys utan nämner endast några
exempel. (Samtidigt bör det understrykas att detta är ingenting unikt för
forskning i socialt arbete, i stort sett samma förhållande råder inom de
flesta ämnen.)
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Exempel 1: En avhandling som senare publicerats på engelska och
därmed är ”internationaliserad”, skriven av A, behandlar begreppet
mentalsjukdom från socialpsykologiska och även vetenskapsteoretiska infallsvinklar, och använder bl.a. Thomas Szasz verk som referens. Begrepp
som sinnessjukdom, vardagsföreställningar, social kontroll, avvikelse och
normalitet är centrala. Detta verk bedöms i ett sakkunnigutlåtande som
att det ”faller i utkanten av både socialt arbete och speciellt den inriktning
som denna professur har: social omsorg.” Ett teoretiskt verk som problematiserar begreppet normalitet och mentalsjukdom tillhör således på sin
höjd forskning i socialt arbetes periferi. Samma sakkunnig ser en studie
av ”utvecklingsstörning och begåvningshandikapp” som tillhörande kärnan, och även ”studier av äldreomsorg med socialpolitiskt fokus.” Rangordningen av toppkandidaterna avgörs genom ytterligare ett kriterium:
att ha ”skött utredningsuppdrag”. B ”anlitas ofta för kortare eller längre
uppdrag. Bs kontakter på myndigheter och departement är en tillgång för
anställningen.” (Tilläggas kan att B råkar arbeta i Stockholm).
Således: En snäv empirisk studie av begåvningshandikapp tillhör
kärnan, en allmännare teoretisk och vetenskapsteoretisk studie av mentalsjukdom och normalitet gör det inte. Uppenbarligen är infallsvinkeln
alltför teoretisk och området alltför allmänt.
I ett annat sakkunnigutlåtande skrivs emellertid följande: ”Det är självklart att kunskap om människans verkliga livsvillkor är en viktig förutsättning för forskningen i socialt arbete. Så till vida står C stark.” Här
har vi alltså ett område som är enormt mycket bredare och allmännare än
mentalsjukdom, men trots bredden, snarast den rena sociologin, tillhör
området forskning i socialt arbetes kärna.
Hamnade då A i kanten av forskning i socialt arbete på grund av den
vetenskapsteoretiska ansatsen? I ytterligare ett annat utlåtande skrivs om
den som fick professuren: ”D har visat stort vetenskapsteoretiskt intresse”
… ”D uppvisar större vetenskapsteoretisk och kritisk medvetenhet.” Uppenbarligen är vetenskapsteoretiska infallsvinklar inte bara godkända
utan även starkt meriterande ibland, dock inte alltid.
Exempel 2: I ett annat sakkunnigutlåtande använder en sakkunnig forskning i det sociala arbetets praktik som i stort sett helt avgörande kriterium:
”E har endast marginellt intresserat sig för det sociala arbetets praktik” En
annan är en duktig vetenskapare men: ”F har dock inte sysslat direkt med
det sociala arbetets praktik.” Den som slutligen får tjänsten: ”ägnar sig
en hel del åt socialt arbete som praktik.” I andra jämförbara sakkunnig150

utlåtanden nämns över huvud taget inte forskning om det sociala arbetets
praktik som något av speciell vikt.
Att områdenas ranking skiftar visas också av en jämförelse mellan ett
utlåtande från den tidigare studien, där en sökande har äldre, åldrande
och pensionering (gerontologi) som specialitet. Detta bedöms vara ”ett
snävt område inom det sociala arbetet.” Några år senare (1992) kommer
den första professuren i socialt arbete med inriktning mot just detta område. Området övergick snabbt från att befinna sig i deprimerande skugga
till att bli en resursstark megastjärna i disciplinens centrum.
Så här kan man hålla på, jämföra sakkunnigutlåtanden och rada upp
pinsamma eller roliga inkonsistenser. Ämnets kärna skiftar; ett område
kan dyka upp som gubben i lådan och vara enormt meriterande för att
i nästa vara nära nog demeriterande. Och åter; detta är inget unikt för
socialt arbete, vi finner det överallt. Det betyder inte heller att den mest
lämpliga personen inte trots allt får tjänsten. Min poäng med denna lilla
exercis är endast att visa att en analys av sakkunnigutlåtanden inte är en
framkomlig väg för att identifiera ämnets kärna, periferi och gränser.
Metodologi

Givet att vi har ett någorlunda avgränsat studieområde, hur når man
korrekt kunskap om detta? Vilka är de bästa metoderna? Det allmänna
svaret är att en metodisk pluralism bör råda. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder är viktiga och användbara och det finns ingen anledning
att prioritera; allt beror på vad man vill få kunskap om och vilken typ av
kunskap man eftersträvar. ”Det beror lite på vad du vill studera och jag
tycker att vi måste röra oss över den tillgängliga metodarsenal som finns.”
Själv tycker jag att ”någon form av diskursanalys är bra att ha med sig i
bagaget.” (Prof 13). ”Man skall både kunna räkna och berätta, analysera
berättelser. Både kvalitativt och kvantitativt. Behärskar man hantverket
när det gäller forskningsmetod, många olika metoder, så kan man också
lättare överblicka vilken metod som är lämplig vid vilket tillfälle.” (Prof
10). ”Vilka som helst bara dom ger svar på den fråga man ställt. Det gäller
att rätta mun efter matsäck och jag är själv väldigt glad i att använda flera
ansatser, metodtriangulering och låta ett fenomen belysas genom allt från
väldigt hårdkokta kvantitativa analyser till fallstudiemetodik och andra
kvalitativa metoder som kan ge någon form av upplevelseförståelse.” (Prof
3). ”Vad jag vänder mig emot är tilltron till en viss metod, alltså tilltron
till att vetenskapligheten ligger i en viss metod.” (Prof 11).

151

Metodpluralism alltså, det finns en verktygslåda som man kan välja ur.
Emellertid finns några opponenter till denna pragmatiskt legitimerade
liberalism: ”Jag är inte anhängare av verktygslådeprincipen. Är inte av
uppfattningen att problemet skall bestämma metoden på ett oreflekterat
sätt. Även här krävs grundläggande kunskapsteoretiska diskussioner om
vad metoder är. Även på denna punkt kan jag känna att det av tradition
finns en slags okunskap.” (Prof 1).
En möjligen liknande invändning reses av Prof 6, som å ena sidan är
för metodpluralism, å den andra emot de modetrender som med jämna
mellanrum drabbar forskning i socialt arbete och, kan tilläggas, andra
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Grounded theory anges
som ett exempel, diskursanalys ett annat, de är ”Besvärande saker som
kommer upp ibland. För de som varit influerade av genusvetenskap har det
ofta varit väldigt svårt att ta sig ur detta tal om forskningen och komma
fram till själva forskningen. Ett av de stora problemen med dessa ’fads’ är
att talet om forskning och talet om hur man forskar är så mycket i vägen
för själva forskningen. Man pratar om hur forskningen borde vara. Men
man gör den inte.”
Alla respondenter svarar inte heller att valet mellan kvantitativa och
kvalitativa metoder bara är en fråga om lämplighet i förhållande till frågeställningen:
”Hos oss har vi en förkärlek för kvalitativa metoder och det tycker jag är
rimligt. Vi måste använda oss av kvalitativa metoder också som protest
mot de teknifierade lösningarna. Jag har även en förkärlek för observation
och kan vara skeptisk mot intervjuer, särskilt om folk säger ”djupintervjuer”. Jag fattar inte varför observationer kallas subjektiva – man kan ju
mäta hur långt folk går om dagen och så. Vi är ingen naturvetenskap och
kan förhoppningsvis bedriva lite humanistisk samhällsvetenskap i den här
verksamheten.

(För ett försök till kartläggning av metoder i socialt arbete samt även en
plädering för mer systematiska diskussioner om metoder se Tommy Lundström och Åke Bergmark, 2000.)
Epistemologi

Epistemologi är läran om kunskapens natur, filosofier om det vetbara och
icke-vetbara. Inom samhällsvetenskaperna omsätts dessa till filosofiskt
grundade vetenskapsteorier. Under den anti-positivistiska eran sedan
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slutet av 1960-talet har studenter och doktorander i de flesta samhällsvetenskaper och humaniora genomgått ett flertal kurser i vetenskapsteori.
Dessa har vanligen inletts med ett kapitel om positivismen och följts av
ett flertal kapitel om en serie -ismer och -logier som haft gemensamt att
de utgått från en kritik av positivismen. Vetenskapsteorin har framställts
som ett smörgåsbord där man kan välja vilken -ism eller -logi man vill
ansluta sig till. Många av dessa har varit grundade i filosofers funderingar
kring kunskapens sanna väsen.
Vetenskapsteori kan ha en mängd viktiga funktioner för forskningen;
de erbjuder ofta en infallsvinkel till reflektioner om teori, metod och observation, vetenskapens förhållande till politik och värderingar, med mera.
Emellertid börjar jag bli alltmer övertygad om att vetenskapsteorier också
kan vara hämmande för forskaren. Ett skäl är att många vetenskapsteorier
– på grund av att de utgår från epistemologi – ofta är förbjudande, de innehåller rättesnören som samtidigt utesluter vissa tillvägagångssätt, vare sig
det gäller att endast beakta observerbara företeelser, eller endast godta förklaringar som innehåller intentioner, eller alltid uppmärksamma sin egen
förförståelse, och dylikt. Ett annat skäl till att de kan vara hämmande är
att många vetenskapsteorier för att förstås ordentligt kräver att stor möda
måste läggas på studier av äldre filosofer som Nietzsche, Dilthey, Schutz,
Peirce och många andra, vilket kan vara bildande men också innebär
att motsvarande mindre energi kan avsättas för samhällsvetenskapernas
egentliga uppgift; att förklara samhälleliga fenomen. Doktorander kan
därför drabbas av vad som drabbade Freuds patient, som alltid putsade
glasögonen men aldrig tog dem på sig. Vetenskapsteori bildar en överbyggnad till den egentliga forskningen som kan vara mycket fruktbar, kanske
främst som distanserad position för att reflektera över det egna ämnet,
men den är på intet sätt självklart välsignelsebringande; tvärtom kan den
också utgöra ett hinder. Frågan är om det inte är dags att förpassa läroböckernas och kursernas berättelser om motsättningen mellan positivism
(inspirerad av naturvetenskap) och hermenutik (inspirerad av humaniora)
med mera till idéhistoriska institutionen för att i stället lägga kraft på att
utveckla en enkel och ”positiv” vetenskapsteori inspirerad av och anpassad till samhällsvetenskapernas behov. Det bör kanske tilläggas att det
ovanstående är min personliga uppfattning (se Brante 1999b, 2001 och
forthcoming för en skiss). Låt oss nu övergå till forskning i socialt arbete.
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Forskning i socialt arbete

Respondenterna ombads att dels ge en allmän värdering av vetenskapsteorins betydelse och funktion i deras ämne, dels beskriva vilken position
de själva intar. I båda fallen gavs oftast två typer av besläktade svar, ett
som betonade det positiva med mångfalden vetenskapsteorier, ett som
betonade ens egen oavhängighet från vetenskapsteorin.
”Jag tycker rent allmänt att det kan vara bra att gå in i en skolbildning
och bli medveten på ett plan, bara man är medveten om att det är ur det
perspektivet. Ett perspektiv ger inte hela sanningen men det kan inte vara
något fel att betrakta verkligheten utifrån ett perspektiv renodlat. Jag tänker här på vad feminismen skulle kunna tillföra socialt arbete. Problemet
är väl om ämnet skulle bestå av bara feminister eller bara interaktionister
eller bara konstruktivister. Mötet mellan de här skolorna tycker jag skulle
berika ämnet, och det som står mig närmast är feminismen.” (Prof 9).
”-Ismer är som perspektiv. Jag gillar tanken att man skall kunna gå ut och
in i olika perspektiv och paradigmer.” (Prof 10). ”Jag är pluralist och det
kan vara fruktbart att betrakta fenomen från symbolisk interaktionism
eller social konstruktivism eller … Det finns en fara med att låsa in sig i
den här typen av -ismer och personligen är jag ganska rädd för att få den
typen av etiketter på mig.” (Prof 12). ”Jag värjer mig mot -ismer men tar
till mig lite här och där – som Kajsa Warg.” (Prof 11). ”Jag är inte intresserad av sådant.” (Prof 7.) ”Själv kan jag inte påstå att jag bekänner mig till
eller ansluter mig till någon -ism eller -logi.” (Prof 14).

Uppenbarligen betraktas vetenskapsteori på samma sätt som metodologi,
dvs. som en verktygslåda ur vilken man kan plocka olika perspektiv. Man
hamnar även i en vetenskapsteoretisk pluralism på grund av att vetenskapsteorier betraktas som endast perspektiv. I beaktande av hur våra
dagars introduktionsböcker i vetenskapsteori är upplagda är detta inte
förvånande. Emellertid, ur epistemologisk synvinkel är vetenskapsteorier
betydligt mer principiella med universaliserande anspråk och dessutom
ofta inkommensurabla; en uppfattning utesluter en annan. En vetenskapsteoretiker hävdar aldrig att det enda vi kan ha kunskap om är sinneserfarenhet ibland, eller att fakta är teoriberoende ur ett visst perspektiv.
I den andra typen av svar tas ställning. Den populäraste -ismen bland
de ställningstagande professorerna är den sociala konstruktivismen.
Framför allt koras sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmans bok
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The Social Construction of Reality (1968) till banbrytande för ämnet. Detta
är säkerligen en konsekvens av uppfattningen att sociala problem inte är
naturgivna utan effekter av ”claims-making” från olika grupperingar och
intressen, och även av genusforskningens betoning av könets socialt konstruerade karaktär. Den konstruktivistiska filosofin passar synnerligen väl
med den moderna synen på sociala problem. Vid sidan av konstruktivisterna återfinnes bland respondenterna ett par kättare av typen: ”Jag är
ontologisk realist.” (Prof 11).
Epistemologiskt baserad metodologi

Här och var i intervjuerna framkommer ytterligare en typ av svar som
är svårplacerad som metodologi eller epistemologi men av stor relevans
vad avser disciplinens metateori. Flera respondenter skiljer ut två nivåer
av verkligheten (själv skulle jag vilja särskilja fem, se Brante, 2001) och
poängterar att båda är lika väsentliga. ”Det finns en viktig relation mellan den fenomenologiska nivån och någon sorts strukturnivå.” (Prof 15).
”Min forskningsmiljö är väldigt interaktionistiskt orienterad och strukturalistiska ansatser är relativt sällsynta, men jag menar att även i en interaktionistisk ansats måste man ha en strukturell dimension.” (Prof 1).
Man tänker sig en vardagsnivå eller livsvärld bestående av interaktion där
en fenomenologisk ansats är rimlig, och en systemnivå där en strukturalistisk ansats är självklar. Problemet är att få ihop dessa båda nivåer; det
spörsmål som tonar fram är således vad som inom sociologin kallas aktörstrukturproblematiken.
Jämförelse med den tidigare undersökningen

De fyra professorerna från 1987 års studie, starkt influerade av 1970-talets
vetenskapsteoretiska strider och med uppgiften att mejsla fram ett nytt
ämnes utgångspunkter, hade starka åsikter i metodologiska och epistemologiska frågor. Hans Berglind är den som kommer närmast dagens
metodpluralism. Han förordade ingen speciell metod – objektet bestämmer metoden, ibland behövs kvantitativa metoder, ibland kvalitativa. De
förra är bra för att beskriva t.ex. arbetslöshetens omfattning, de senare för
att beskriva människors upplevelser. Dock intog han en kritisk attityd till
alltför mycken hermeneutik och mjukhet, som han betraktar som ovetenskaplig:
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”I USA hör man ibland uttrycket ’big hearts, little minds.’ Man menar att
socialarbetarna är snälla och hyggliga människor som inte borde tänka så
mycket för att det bara förvirrar dem. Man möter ibland inställningen att
det här med vetenskaplighet, det är ett sätt att jobba som stör arbetet, det
stör spontanitet, personlig värme och medkänsla. Ämnet är mera en konst
man skall tillämpa än någonting som kan basera sig på vetenskap.
Men, allmänt sett så tror jag att man måste använda en kombination av
metoder beroende på vilken frågeställning man arbetar med. Kanske inte
någon särskilt originell åsikt, men i alla fall.”

Sune Sunesson gick längst i metateoretisk öppenhet, dock inte av pragmatiska utan av kunskapsteoretiska skäl. En mening räcker för att fånga hans
inställning: ”Jag håller med Paul Feyerabend, det finns ingen speciell,
överlägsen metod.” Är man feyerabendian så är allt tillåtet.
Harald Swedner utgick från den traditionella motsättningen mellan
hårda och mjuka data, och mellan positivistiska och hermeneutiska metoder. Han vill överbrygga motsättningen med vad han kallar en ”positivistisk-hermeneutisk spiral” genom vilken dessa båda metoder dialektiskt
förenas. Å ena sidan har vi positivisten, som är inriktad på en systematisk
och ackumulerande presentation av hårda data med hjälp av ett förenklande, kvantifierande, matematiserande och deduktivt språk. Å andra
sidan har vi hermeneutikern, den som tolkar positivismens data ”med hjälp
av sitt vardagsspråk och de ur detta vardagsspråk framsprungna uttryckssätt och verklighetsbeskrivningar som formats av forskarens föregångare
men också och inte minst de samhällsbyggare, tänkare och konstnärer
som ger oss vår förståelse av tillvaron.” Swedner vände sig med kraft emot
traditionella, atomistiska bedömningsmallar som används vid beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga universitetsinstitutioner.
Samtalsmetoden är viktig för Swedner ty den är det bästa sättet att
fånga människors upplevelser, som är en central aspekt av det sociala arbetets kunskapsobjekt:
”Jag tror att upplevelser är reella ting, jämförbara med materiella ting. De
är lite mer fragila, lite mer svårsedda, men lika viktiga. De fyller en funktion i kausala sammanhang. Med viss möda kan man skaffa sig en föreställning om dessa inre skeenden.”

Swedner vill använda poetiska metoder för att bryta upp de tankeramar vi
normalt är fångade i. Det är viktigt för socialt arbete att utgå från en egen
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”province of meaning” som är något unikt. Man kan nå denna genom ett
”epoche”, ett slags ”kapitulation” som innebär: 1) Du måste överge alla
förutfattade meningar! 2) Du måste se och erkänna vikten av det vardagliga! 3) Du måste bygga upp ett kunskapsbaserat kärleksförhållande
(cognitive love) till den verklighet du närmar dig! 4) Du måste ta risken
att bli sårad, förrådd och övergiven! 5) Du måste underkasta dig – men
du får inte kapitulera villkorslöst! Dessa imperativ utgör förutsättningar
för språnget in i det sociala arbetets province of meaning, dess innebördsdomän. Swedner ville bryta upp de traditionella tänkesätten inom såväl
forskningen som socialarbetets praktik och ge ämnet ett unikt, kvalitativt
nytt förhållningssätt till världen och de sociala problemen.
Bengt Börjeson menade i likhet med Swedner att det i första hand behövs en förförståelse, en hermeneutisk ram. Inom denna ram kan sedan
kvalitativa metoder användas:
”Jag är negativ mot de förståelsemodeller som ligger bakom t.ex. behaviourismen. Men jag tycker att man kan ha andra övergripande tolkningsmodeller, och innanför dessa finna utrymme för kvantitativa data och till
och med behaviouristiska forskningsinslag. Om man bara reflekterar över
relationen metateori – teori – forskningsmetod behöver det inte bli några
problem.
Om man arbetar kvalitativt så är det viktigt att man gör det med en viss
stringens och systematik i analysen. Ju lösare metod desto viktigare att
själva tankestrukturen är rigid. Det måste finnas en dialektik däremellan.
I en rent statistisk metod är metodiken redan given, inprogrammerad i
datorn, ritualen redan utförd.”

En viktig skillnad mellan 1987 års och 2002 års professorer är att de förra
i betydligt större utsträckning grundar sina metodologiska åsikter på epistemologiska överväganden. En annan skillnad är att flera av de tidigare
professorerna (två, dvs. 50 procent) omfattade den form av anti-positivism som kallas hermeneutik tillsammans med en snarast moraliserande
hållning. Hermeneutiken tycks idag vara utbytt mot en annan form av
idealism, dvs. den sociala konstruktivismen. Både hermeneutiken och
konstruktivismen fyller funktionen att förhålla sig kritiskt till objektivism och realism; i stället betonas människans aktiva roll i den samhälleliga utvecklingen tillsammans med kunskapens beroende av tolkning
och subjektivitet, vilket oftast leder till eller följer av en relativistisk epistemologi.
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Teori
Allmänt:

Även begreppet teori används i en mängd olika betydelser och är svårt
att definiera. Ofta avgränsas det genom att ange vad det inte betyder. Det
avskiljs från empiri eller observerbara fakta, och i samhällsvetenskaperna
från samhällelig praktik, sociala problem och narration. Samtidigt är det
uppenbart att de senare inte är teorioavhängiga. Människan är ingen
tabula rasa utan observationer förutsätter begrepp, kategorier, språk.
Mänsklig praktik är i stort sett alltid styrd av någon form av planering; sociala problem förutsätter en teori om vad som är icke-problem, och ”narrationer”, dvs. berättelser, byggs upp genom att fasindelas, och innehåller
därmed implicita teoretiska antaganden, ”förförståelse”, och dylikt.
Theoria betyder kontemplera, betrakta, begrunda, fundera. Att kontemplera är att koncentrera sig på ett fenomen och reflektera över det; man
erhåller därvid distans till fenomenet. Distanseringen kan ske på olika
sätt; vanliga tankeoperationer som induktion, deduktion, abduktion och
analogislut är exempel. Resultatet av distanseringen och tankeoperationen
är en teori, och omvänt; att använda en teori är att anlägga distans till
företeelser.
Nationalencyklopedin definierar teori som: ”En grupp antaganden eller
påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår
kunskap om dem.” Denna definition är vag, men innehåller ord som kan
användas för att särskilja olika betydelser av begreppet. Teorier kan vara
antaganden, de kan systematisera och de kan förklara.
Forskning i socialt arbete:

Frågan gällde vilka teorier som respondenten anser vara de bästa, fruktbaraste, användbaraste inom forskning i socialt arbete. Jag urskiljer fyra
typer av svar. För det första har vi en typ som är vag och undanglidande,
indikerande att teori inte är så viktigt:
”Jag känner inte till någon generell teori, vare sig för egen del eller som jag
tycker att socialt arbete borde bekänna sig till.” (Prof 14).
”Här är jag lite okunnig, men det är väl teorier om kön, klass och etnicitet, framför allt kön och klass … om jag försöker vara lite ärlig så vet jag
faktiskt inte.”

158

En andra svarstyp får väl också betecknas som undanglidande eftersom
den endast bestod i en slags vag och allmän hänvisning till något område,
t.ex. ”De moderna varianterna av de socialt konstruktivistiska teorierna.”
(Prof 2).
En tredje svarstyp angav teorier som är överblickande och klassifi cerande, inte primärt förklarande, som t.ex. Anthony Giddens, Ulrich
Becks eller Jurgen Habermas m.fl. verk. Det råder dock delade meningar
om dessa modernitets- och reflektionssociologers värde, framför allt Baumann, Beck och Giddens. Medan någon anser att de ger en bra ingång till
vår tid – ”Jag har med stort intresse läst den samtida teoriproduktionen
av Baumann och Giddens och Sennet” (Prof 13) – förkastar andra dessa
tämligen bryskt: ”Jag har ingen användning av Giddens, han är fullkomligt ointressant, och Urry och Lash är rena skiten. Vissa av de arbeten
Baumann skrivit är ju kul men mycket av det han skriver är ju fullkomlig
idioti … Beck … nej nej. Jag vill att saker och ting skall kunna användas.”
(Prof 6).
”Giddens har jag alltid haft lite svårt för, jag tycker att det alltid blir för
krångligt och han kommer aldrig till sak. Beck har jag också läst … hans
grundpoäng är en väldigt enkel sak, och det blir så mycket riskestimat att
det får motsatt effekt egentligen.” (Prof 15).

Bland dem som nämner kausalt förklarande teorier visar sig något överraskande nyinstitutionalismen inom sociologin vara det vanligaste svaret.
Det är framför allt arbeten av de amerikanska organisationssociologerna
John Meyer, Paul DiMaggio och Walter Powell som anges, tillämpat på
välfärdsapparaten. En annan central teoretisk referens är Michel Foucault, vars arbeten ligger till grund för många svenska studier och avhandlingar kring normalisering och avvikelse, makt och maktmissbruk,
disciplinerande apparater, och även frågor om kön, gender och sexualitet.
Pierre Bourdieu är en annan inflytelserik sociolog man gärna refererar
till. Bourdieus Theory and Practice är ”bra därför att den är inriktad på att
förstå praktikformer, hur praktik genereras samtidigt som den tar hänsyn
till en fenomenologisk nivå. Dels innehåller den det som folk håller för
sant i en vardagsbemärkelse, dels det objektiverande steget att man måste
studera regelbundenheter statistiskt för att skapa något som inte är känt på
den fenomenologiska nivån. I ett tredje steg får man försöka hitta någon
förbindelse, hur regulariteterna produceras. En bra grundteori.” (Prof 15).
Goffmans stigmatiseringsteori och diskussion om normalitetsbegreppet
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framhävs ockå som betydelsefullt. Ytterligare ett område av relevans för
att förstå det sociala arbetets praktik och relationen till klienter är professionsteori. Sociologiska teoretiker som Andrew Abbot, Magali Sarfatti
Larson och Eliot Freidson anges som särskilt relevanta för socialt arbete.
(Prof 8).
Vi ger åter ordet till Giddens/Bauman/Beck – förkastaren ovan, dvs.
Prof 6, som exploderar i teoriförslag och rekommendationer. Här en förkortad sammanställning:
”För mig är europeisk sociologi i stor utsträckning en besvikelse. Bourdieu
kan vara imponerande ibland, men jag vet inte vad jag skall ha honom till.
Men jag vet precis vad jag skall ha t.ex. Neil Smelser och Charles Tilly till,
exakt. Smelsers Essays on Sociological Explanation (1968) tvingar fram ett
förhållningssätt, en respekt för själva sättet att resonera, mycket pedagogiskt. Jag menar att alla som skriver en doktorsavhandling i samhällsvetenskap borde läsa Smelsers bok. Har man läst den tvingas man tänka på
saker som ’vilka begrepp är det vi rör oss med? Vad menar vi när vi pratar
om förklaringar och orsaker?”
Jag har även nytta av en del nyweberianer som Parkin och Runciman. Och
resursmobiliseringsteorin, även om den är lite oproblematiserad. Nyinstitutionalisterna är användbara, gärna i den parsonianska stilen även om det
låter hemskt att säga det. John Meyer, t.ex. Sådana som Meyer och Smelser
har en grundidé som är utmärkt, nämligen att all forskning skall lägga
något till det vi redan vet. Om inte, så blir samhällsvetenskaplig forskning egentligen meningslös. Är möjligen lite bekymrad över att det inte
finns några bra välfärdsstatsteorier, det är något man behöver då och då.
Europeisk sociologi har inte varit så kul på sista tiden. Och en sådan som
Tilly eller Charles Perrow står skyhögt över den. Jag gillar deras försök att
beskriva världen med mycket noggrant angivna förutsättningar där vi har
all möjlighet att inspektera. Och man skriver inte för att hitta flotta nya
begrepp utan för att försöka få reda på någonting.
På mikronivån föredrar jag attributionsteori och dissonansteori. Använder dem kanske inte så mycket i forskningen men väl i mitt dagliga tänkande.
Rent allmänt tror jag att det enda sättet att göra samhällsvetenskapen operativ är att återställa förklaringsbegreppet i centrum. Vi har blivit alltför
deskriptiva, uppfattar numera stora förklaringar som farliga.
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Många av de här -ismerna, inte bara postmodernismen, hindrar de unga
forskarna från ett mer direkt förhållningssätt till sina forskningsproblem.
Och det beror på att skolningen i klassisk samhällsvetenskap är för dålig.
Den är dålig inte för att vi inte tar fram den utan den anses inte sexig, anses
gammal, det anses viktigare att hänga med i sista snacket än att sätta sig
ner och läsa böcker som kom ut på -50 och -60talen.”

Sammanfattningsvis uppvisar respondenterna ett brett spektrum vad
avser betydelsen av teori. Vid den ena yttterpunkten finner vi professorer
som inte tycks lägga särskilt stor vikt vid teori och teoriutveckling, och de
nämner halvhjärtat någon äldre klassisk sociolog som Mead, eller också
någon modernist som t.ex. Giddens, eller någon -ism som konstruktivism,
som inte bör betecknas teori utan snarare perspektiv. Metod plus problem
är det centrala för dem. Vid den andra ytterpunkten befinner sig professorer som ser teori och teoriutveckling som själva grundbulten i all vetenskap
och därmed också i forskning i socialt arbete. De tar upp serier av teoretiker och teoribildningar, av vilka i stort sett samtliga är idag verksamma
sociologer. (För en genomgång och diskussion av teoriutvecklingen eller
bristen på densamma inom ämnet se t.ex. Lennart Nygren, 2000).
Frågan om ”signifikanta fakta” var en chansning från min sida men den
gav inga svar värda att nämna, eller snarare, det blir samma svar som de
avgivna under frågan om sociala problem: t.ex. att det finns fattigdom, att
det finns gamla och sjuka, att människor är förtryckta, att definitionen
och implementeringen av begreppet ”normal” är långt ifrån oproblematiskt, så jag rapporterar inte dessa.
Sociopolitisk kod

Vetenskapen är aldrig helt självständig gentemot det övriga samhället,
och icke-vetenskapliga förhållanden och tänkesätt genereras även inom
forskarsamhället. En klassisk vetenskaps- och kunskapssociologisk fråga
är i vilken mån externa och interna ekonomiska och ideologiska faktorer
påverkar inte bara sådant som problemval utan också själva vetenskapen,
forskningens kognitiva innehåll.
Kategorin sociopolitisk kod införs för att markera att vetenskapen inte
är oberoende av dess omgivande sociala, politiska, ekonomiska och kulturella kontext. För det första har vi yttre sociala faktorer, dvs. relationen
till det övriga samhället. Vetenskaperna styrs externt av forskningspolitik
och anslagsgivande statliga och privata organ, vilket påverkar allt från
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rekrytering av personal till forskningens kognitiva innehåll. För att ta
ett aktuellt exempel kan en vetenskap till såväl innehåll som social uppbyggnad vara i större eller mindre harmoni med principen om jämlikhet
mellan könen och med genusforskningens politiska krav, något som påverkar resurstilldelning och annat och också kan förväntas ha betydelse
för forskningens innehåll. Vetenskapens inre sociala och ideologiska faktorer gäller forskarsamhällets organisering; maktförhållanden, hierarkier,
kommunikationskanaler med mera. Det finns gott om kunskaps- och vetenskapssociologiska studier som påvisar samband mellan yttre och inre
sociokulturella faktorer och kognitiv utveckling. Socialt arbete och även
forskning i socialt arbete har i detta avseende en speciell status; i Socialtjänstlagen finns inskrivet politiska värderingar som medborgerliga rätttigheter, demokrati, solidaritet, individuell integritet osv.
En vetenskaps uppbyggnad och innehåll kan alltså vara i harmoni
eller disharmoni med dess omgivning vad avser sådant som forskningsresultatens och forskarsamhällets politiska lämplighet, ekonomiska angelägenhet, moraliska korrekthet etc. I föreliggande studie användes två
indikatorer på detta; dels forskning i socialt arbetes relation till grundläggande värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter osv., dels
respondenternas relation till feminismen.
Vetenskap och värderingar

Hur skall forskning i socialt arbete förhålla sig till grundläggande, av
stat och samhälle, omhuldade politiska ideologier? Skall de utgöra en
grund för forskningen? I så fall, på vilket sätt? Skall de påverka endast
problemval eller skall de ha en mer genomgripande betydelse, även vad
gäller resultaten? Hur skall det rent forskningsmässigt gå till om och när
forskning i socialt arbete befrämjar t.ex. jämlikhet och mänskliga rätttigheter? Kort sagt: hur förhåller sig objektivitet till värdering i forskning
i socialt arbete?
”Det finns ett starkt samband. Hela den socialdemokratiska välfärdspolitiken och ämnet socialt arbete har ju gift ihop sig. Gäller även internationellt, mänskliga rättigheter. Det finns en etisk kärna i sättet att resonera
kring socialt arbete som naturligtvis ligger i tanken att göra gott eller utveckla, att ge till de utsatta så att de kommer tillbaka in i samhället. Man
utvärderar ju ofta verksamheter utifrån de målen.” (Prof 9).
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”Jag hoppas att vi förhåller oss kritiskt också till politisk retorik. Det kan
vara väldigt viktigt att ta upp sådant som begrepp – rättvisebegreppet t.ex.
– och hur det är relaterat till den här verksamheten. Vi ställer frågor, men
jag vill att vi skriker till när vi ser direkta orättvisor och ojämlikheter, att
vi hörs och kan tala om detta sakligt och inte börja gråta.” (Prof 11).
”Socialt arbete har hämtat hela sin tankeapparat från det samhälle vi lever
i, föreställningar om vad ett gott samhälle är, och om ojämlikheter – det är
så definitioner av sociala problem uppkommer. Jag tror att vi har just detta
med ojämlikhet ständigt i bakhuvudet; att samhället är uppdelat i klasser
och skikt, det är vår utgångspunkt. Det finns för övrigt en annan demokratifråga som kommer in i själva kunskapsbilden i socialt arbete, framför allt
i utvecklingsländer, dvs. ’participatory research’, ett sätt att demokratisera
själv kunskapandet. De utsatta är själva med i definitionsprocessen och
kunskapsproduktionen.” (Prof 5).
”Spontant skulle jag vilja säga ja, samtidigt som jag värjer mig. Vi har
haft svårt att dra gränsen mellan ideologisk aktivistisk verksamhet och
akademisk kunskapsproduktion. Vi skall som all annan universitetsverksamhet bidra till en demokratisk utveckling i samhället, men att vi skulle
ha ett uppdrag att ta fram extra mycket eller aktivistiskt bidra till det hela
det är jag osäker på. Vi kanske har ett extra tydligt ansvar att lyfta fram
livsvillkoren, livssituationerna, möjligheterna. Samtidigt så skall det vara
politiska beslut om vad man skall göra. Det finns en parallell här med
socialmedicinare. En del av dem är väldigt aktiva, först forskar de på
skadeverkningarna av att man lättar på restriktionerna kring alkoholens
tillgänglighet och så för de ut sina forskningsresultat i debattartiklar och
föreslår också olika alkoholpolitiska åtgärder. Men man kan gå för långt
åt det aktivistiska hållet. Det gäller ju att hela tiden inte glömma på vilken
grund man agerar, som akademiker, forskare.
Vi har ju haft problem med det här i ämnet. Ett exempel är aktionsforskningen på 70-talet, som i längden visade sig inte vara så konstruktivt för
någon part, vare sig de utsatta grupperna eller akademikerna. Det blir lätt
en moralisering eller att man gör revolution åt andra.
Man skall inte heller förhålla sig neutral i forskningen. Socialt arbete som
akademiskt ämne skall lyfta fram konsekvenserna av respektive positioner,
av olika typer av politiska beslut. Men ingen verksamhet, inte heller forskning, är helt värderingsfri.” (Prof 2).
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”Jag tycker att vi skall vara akademiker och inte politiker. Sen jobbar vi
ju som akademiker inom ett politiskt centralt och kontroversiellt område
så det avkrävs ju ställningstaganden. Men jag tycker att vi i första hand
skall vara akademiker även då. Vårt mandat är att forska om verkligheten.
I den verklighet vi forskar kring så upptäcker vi att det finns förtryckta
grupper förstås. Vårt ansvar är då att, om det finns några enkla trick, och
givet politiska mål, säga – gör så här i stället. En sorts träffsäkerhetseffektivitet … man har ju ett engagemang, men det gäller att hålla tungan
rätt i mun.” (Prof 7).

Allmänt sett löses dilemmat med objektivitet och värderingar genom att å
ena sidan hävda att all vetenskap ”i någon mening” bygger på värderingar,
men att å den andra sidan skilja ut två roller; den akademiska och den
medborgerliga eller politiska eller aktivistiska. Förutsättningen för urskiljandet i detta sammanhang torde trots allt vara att vetenskapen är ”mer”
värderingsfri än icke-vetenskapen. Frågan har alltså också en filosofisk
dimension med gamla anor som respondenterna – klokt nog – underlåter
att ge sig in på. Det är dock möjligt att särskilja två huvudsakliga positioner: en som menar att forskning i socialt arbete med nödvändighet är
genomsyrad av värderingar och politiska ställningstaganden och därför
är omöjliga att undvika. Detta leder till två möjligheter: att ta ställning
och arbeta aktivt för den sida man anser förfördelad – att anta rollen som
deltagare – respektive att i denna situation ändå försöka vara så objektiv
det går – att välja rollen som åskådare. Den andra positionen hävdar att
objektivitet är möjlig och att akademikerns mandat är att vidmakthålla
och befästa denna, även i situationer av politisk turbulens.
Feminismen

Jag frågade också huruvida respondenterna är feminister, vilket kan ses
som en typ av ställningstagande till frågan om vetenskap, politik och
ojämlikhet. Frågan är naturligtvis idag svårbesvarad utan preciseringar
vad gäller feminismens olika schatteringar, men jag gjorde inga sådana
utan lät respondenten själv förhålla sig till detta. Resultatet, som är svårtolkat, kan utläsas som att 7 svarade ja, 5 nej, två bortfall samt en vars
respons inte är något svar, nämligen: ”Folk skulle nog inte stämpla mig
som feminist.”
Resultatet är svårtolkat därför att de flesta naturligt nog ville precisera
svaret. Den vanligaste preciseringen var att skilja mellan feminism inom
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politiken och inom vetenskapen. Mitt antagande är att politisk feminism
innebär en reaktion mot vad man anser vara könsojämlikheter i samhället
i stort, samt aktiv kamp mot dessa. Vetenskaplig feminism torde innebära
åsikten att all hittillsvarande kunskap är manlig och att kvinnlig forskning ger en kvalitativt annorlunda typ av vetenskaplig kunskap, alternativt att ett kvinnligt perspektiv ger andra infallsvinklar på studieobjektet
ifråga.
Flera respondenter menade vad gäller den politiska feminismen att de är
för ”hela lönen, halva makten,” men att de inte ville använda sig av själva
beteckningen, förmodligen därför att det är belastat av alltför mycken
politisk korrekthet; det är med individualister vi har att göra. Ett exempel: ”Nej det är jag inte men jag är anhängare av mänskliga rättigheter.
Menar att själva det biologiska könet är ett mindre problem än många
andra saker. Jag tror att det är bra att det finns kvinnor och män på alla
arbetsplatser, men det beror ju på att jag är anhängare av mänskliga rätttigheter. Lagen skall vara lika för alla, inte bara kvinnor utan även bögar,
transsexuella osv.”
Av de fyra kvinnliga professorerna svarade tre ja, men två med förbehållet att det endast gäller den politiska feminismen. ”Jag är inte feminist i
vetenskaplig mening”, och ”Att påstå att jag inte är feminist bara för att jag
inte vill definiera in mig i akademiska feministiska fällor vore ju lite barnsligt, för det är klart att jag i den enkla meningen är feminist.” Noterbart
är att en manlig respondent svarade tvärtom; han är inte feminist i den
enkla politiska meningen men däremot inom forskningen. Den kvinnliga
professor som svarade nej menade att hon inom vetenskapen arbetar förbehållslöst, även om orättvisor, och att hon politiskt sett kan vara emot alla
typer av orättvisor men inte ställer upp på någon av feminismens schatteringar, allra minst den rådande ”statsfeminismen”.
Ämnets framtid: visioner

Som avslutning på diskussionerna kring forskning i socialt arbetes natur
frågade jag respondenterna dels vilka de största bekymren eller problemen
är idag, dels hur man önskar sig att forskning i ämnet skall utvecklas i
framtiden. Hur borde framtiden se ut? Vilket ideal, vilken vision omfattar professorn? Det visar sig att ideal och bekymmer ofta är två sidor av
samma mynt, dvs. man identifierar ett problem och önskan är att detta
försvinner eller löses. Även om det blir mycket citering låter jag nu samtliga professorer ge sin vision.
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”Om man får önska så vill jag att det kommer ett tillräckligt inflöde av metodologisk kompetens i ämnet så att vi kan göra empiriska undersökningar
av god halt. Tycker också, om man ser på avhandlingar, att vi historiskt
sett blir bättre. De allra första sakerna får håret att resa sig på mig, medan
vi nu har en ganska stor bredd och många duktiga personer som kan det
här.” (Prof 15).
”Att vi blir bättre på att förklara genom att använda samhällsvetenskaplig
teori. Jag vill se mycket mer av sådant, dvs. att man skruvar upp ambitionen
och självförtroendet när det gäller samhällsvetenskaplig precision. Det är
mycket viktigare än en massa snack om metoder.” (Prof 6).
”Att man bevarar den äkta nyfikenheten och de kritiska ambitionerna och
förhoppningsvis, men detta är personligt, att hålla stånd mot hela det här
evidensbaserade kunskapsköret. Vi behöver kunskap som gör att människor vågar handla utan teknik. Vi måste bevara nyfikenheten och bli bättre
på att hitta ett nytt språk och komma ur tankefängelset.” (Prof 11).
”Det är inget större problem att forskning i socialt arbete inte har något
paradigm, att det är förparadigmatiskt. Tvärtom är och bör uppgiftsosäkerheten vara ämnets främsta tillgång. Främsta garantin för detta är reflexivitet och mångsidighet. Strävan efter en disciplinär identitet är både
strategiskt och innehållsmässigt oklokt. Styrkan ligger i vad jag kallar den
öppna blicken, det öppna fältet.” (Prof 1).
”Att ämnet upptäcker det internationella och det nationella i det internationella. Vi måste gräva mer mot praktiken inom vår internationella
kontext och söka oss utåt i världen för att se oss själva. … man kan inte
akademisera för mycket i socialt arbete för att då tappar man fotfästet.
Särskilt socialt arbete som uppstod genom ropet från fältet och tvärtom.”
(Prof 10).
”Jag skulle vilja att ämnet utvecklades mer teoretiskt än vad det är nu.
Skulle kunna tänka mig fler teoretiska kärnor eller fler skolbildningar,
lite rejäla forskargrupper så att det blev ett intressant möte mellan de här
skolorna, det är mitt ideal. Vi har för lite teori och den är för ensidig. Jag
kommer ju ihåg sociologen i X som ju var betydligt rikare än den värld jag
lever i nu.” (Prof 9).
”Om vi kunde producera en bra avhandling som har en gedigen teoretisk
grund eller spännande teoretisk referensram som vi använder aktivt för att
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säga något intressant utifrån den empiri som finns då tycker jag att man
får vara nöjd.” (Prof 8).
”Jag hoppas att vi börjar hitta några teman inom olika forskargrupper som
ackumulerar kunskap och flyttar forskningsfronten rejält framåt. Det får
inte vara så fragmenterat som idag. Det är det viktigaste, tror jag – några
teman man samlas kring.” (Prof 14).
”Det finns många områden där vi vet för litet, t.ex. invandring och invandrarproblematik, eller kriminalitet relaterat till socialt arbete finns det heller
nästan ingen som håller på med. Rent kvantitativt finns det därför fortfarande en potential. Men jag skulle gärna se att vi fick en balansförskjutning
mot mer nyttig forskning än vad vi har hittills. Det är en fråga om balans
mellan bildning, kritik och nytta. Jag gick igenom våra avhandlingar och
ställer mig frågan: –Vad har vi egentligen kommit fram till? I hög utsträckning blir det bara upplysande texter. Nämns ibland kritik men jag tror inte
att kritiken når särskilt långt. Det skulle inte skada att fler forskare blev
nyttoinriktade.” (Prof 12).
”Ämnet bör bli bättre på att använda olika samhälls- och beteendevetenskapliga teorier, applicera dem på problemområden som i någon bemärkelse är våra; att tillämpa teorierna och peka ut konsekvenserna av olika
alternativ, om man gör si eller så. Vi kan bli bättre på att använda teorier
på ett offensivt sätt. Idag är ämnet ganska empiriskt, detta med traditionell eländesforskning, att visa upp hur svårt olika grupper har det och hur
eftersatta olika grupper är på ett empiriskt deskriptivt sätt.” (Prof 2).
”Att vi fortsätter byggas ut kvantitativt, som innehållsmässigt står för
någon form av öppenhet, kritisk bredd, att forskningen i socialt arbete kan
härbärgera många olika typer av forskningsperspektiv och att det inte sker
stängningar eller så.” (Prof 3).
”Att utveckla ett perspektiv. Att det är viktigt att producera mycket texter
och avhandlingar, och så småningom förtäta och förfina det och välja ett
perspektiv som är tydligt.” (Prof 4).
”Det finns en begränsad tidsram och jag tycker att metodkunskaperna och
även de teoretiska kunskaperna blir lidande i utbildningen. Och vi får inte
studenter som är forskningsmässiga, vilket är ett stort problem för det blir
ett glapp. Idealet vore att hitta en bättre balans mellan den professionella
och den vetenskapliga träningen.” (Prof 13).
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”Ute på fältet och vid den här institutionen finns det för mycket tyckande och för litet vetande. Vi säger att så här bör man göra utan att det
är empiriskt grundat, utan att man vet vad som är rätt. Ett minimum på
en akademisk institution är att vi säger att man kan göra det ena eller det
andra men utifrån forskningen så har vi ingen aning. Men man vill så väldigt gärna komma med ’gör så här’. Det är en fara. Det många säger är vad
som är politiskt korrekt för tillfället. Finns en tradition att vi skall ha lösningar på problem som är nära nog omöjliga att lösa. Det hållningssättet
är inte intellektuellt och den delen av vår verksamhet borde vi minimera.
Det finns så lite empiri, så lite vetenskap gjord på många svåra problem,
så under all överskådlig tid kommer merparten av vår verksamhet att vara
icke-vetenskapligt baserad, icke-prövad.
Praktiken är idag befolkad av folk som är lite halvintellektuella och inte
särskilt reflekterande när det gäller att ta till sig nya saker. Man måste
kunna förhålla sig till politiska ideologier som svänger fram och tillbaka,
kunna ha någon sorts akademisk hållning till detta. Socialtjänsten är som
en buffelhjord som går och betar och så – grönt gräs där borta – whoom!
– och det finns inte mycket att göra då 3000 ton buffel kommer. Vi kan
bara skicka en spejare. Från forskningen måste vi förhålla oss till politiska
slagord och ideologier. Där har vi som forskare en väldigt viktig roll.”
(Prof 7).

Sex respondenter efterlyser mer teoriutveckling och/eller bättre teoretiska
referensramar medan tre vill se en bättre metodutveckling som kan generera exaktare empirisk kunskap. Tre respondenter betonar vikten av att
hålla ämnet öppet och kritiskt. Två respondenter efterlyser utveckling av
ett begränsat antal teman som nätverk av forskare kan fördjupa sig i för att
skapa en kumulativ utveckling, något vi skall återkomma till senare.
Intellektuell utveckling

Ytterligare ett spörsmål gällde respondenternas intellektuella bakgrund,
avspeglat via frågan vilka tänkare som influerat deras sätt att förstå och
resonera, vad som betytt mest för deras sätt att tänka. Många av respondenterna tillhör samma generation, och de har haft en allmänt sett liknande bakgrund vid universitetet. Skulle det vara möjligt att upprätta en
tio-i-topplista över speciellt prominenta bakgrundsförfattare?
Svaret är nej; man väljer olika verk, om än i liknande genrer. Här är en
lista på angivna författare: Jane Addams, Johan Asplund, Louis Althus168

ser, Daniel Bell, Peter Blau, Pierre Bourdieu (2 röster), Urie Bronfenbrenner, Robert Connell, Emile Durkheim, Erich Fromm, Johan Galtung,
Ian Hacking, Michel Foucault, Ervin Goffman (2 röster), Claude LeviStrauss (2 röster), Karl Marx, Robert Merton, C. Wright Mills (2 röster),
Karl Polanyi, John Rawls, Jean-Paul Sartre, Thomas Scheff, Neil Smelser,
Charles Tilly, George Simmel, Max Weber.
Alltså tre grupper. Först sociologiska klassiker som Durkheim, Marx,
Simmel och Weber, därefter franska intellektuella som Levi-Strauss, Althusser, Foucault och Bourdieu, och sedan mest amerikanska sociologer
från 1950-talet fram till idag. Uppenbarligen är sociologer de största inspiratörerna för professorerna, vilket inte är så underligt med tanke på att
de flesta har sin bakgrund i detta ämne. Flera av de angivna namnen är ju
inte bara sociologer eller filosofer utan även universella intellektuella.
Förutom dessa nämnde en respondent svenska stilbildare som Gustav
Skå Jonsson, makarna Inghe, Låginkomstutredningen.
Sammanfattning

Disciplinen forskning i socialt arbete kan idag kallas konsoliderad, socialt
sett. Den är väl förankrad i akademin och bland myndigheter, är förhållandevis resursstark och har genomgått en mycket stark tillväxt i antal
studenter, lärare och forskare. Teoretiskt sett är det svårare att tala om
konsolidering; tvärtom anger flera av respondenterna och andra insatta
överblickare att det finns en fara för alltför mycken fragmentering. Därför
pågår fortfarande en diskussion om det i motverkande syfte vore bra att
ämnet etablerar en teoretisk kärna eller åtminstone några mer beständiga
program kring vilka forskare kan samlas. Andra respondenter menade,
som vi sett, att det inte finns några sådana bekymmer; ämnet kan mycket
väl fortsätta att expandera utan någon definierad identitet, utan kärna
eller gränser.
I detta avseende råder oenighet mellan professorerna, något jag skall
återkomma till. Allmänt sett föreligger emellertid inga stora åsiktsmotsättningar i den intervjuade populationen, vilket vid vissa frågor tydligen
beror på att flera av respondenterna inte har någon vidare åsikt. Här finner
vi en stor skillnad mellan dagens professorer och de fyra från 1987, som
alla framförde sina positioner med stor glöd och stridsberedskap. Bland
dagens professorer råder en anda av konsensus, kanske baserad på en pragmatisk hållning; det är viktigt att inte orsaka interna stridigheter, man sitter i samma båt. En orsak till intrycket av konsensus kan vara att flera av
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de nyare professorerna är utvalda/tillsatta av de äldre professorerna vilket
innebär att de med alltför aparta ståndpunkter kan ha selekterats bort (en
naturlig process inom i synnerhet små forskarsamhällen som det svenska,
där det är svårt att finna inhemska helt utanförstående sakkunniga).
Även om konsensus råder vid många punkter så finns det naturligtvis
också olika åsikter, av vilka många är skäligen betydelselösa. Det finns
dock några grundläggande skillnader i perspektiv, eller skillnader i allmän uppfattning om forskningens mål och natur, som kan vara av vikt
inför ämnets framtida utveckling och som jag återkommer till nedan. En
av dessa brukar sammanfattas som motsättningen mellan teori och praktik (se Margareta Hallberg, 2000 för ett försök att upplösa densamma
samt mitt förslag till lösning, not 4 nedan.) Motsättningen har flera dimensioner, och i det följande skall jag diskutera bland annat denna spänning genom att placera den i ett större sammanhang. Jag börjar med att gå
tillbaka till den vetenskapsteoretiska typologi jag skisserat ovan.
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Del II: Socialt arbete som vetenskap
I del I katalogiserades respondenternas svar i ett antal kategorier. Jag lät
respondenterna uttrycka sina ståndpunkter framför allt genom att citera
de mest typiska svaren, företog en viss sortering av dessa och gav några
kortare kommentarer. I detta andra huvudavsnitt gör jag tvärtom och inleder med en del vetenskapsteoretiska resonemang för att med dessa som
bas diskutera aspekter av forskning i socialt arbete. Slutligen lämnar jag
forskning i socialt arbete för att göra en del mer allmänna påpekanden om
samhällsvetenskap, som dock är tillämpbara på detta forskningsområde.
Även ordet ”vetenskap” är numera oklart, kontroversiellt och något
flytande. Jag urskiljer här två innebörder som jag kallar den klassiska
(eller autonoma) och den instrumentella (eller underordnade). Dessa är
idealtyper: ingen vetenskap är i realiteten vare sig helt autonom eller helt
underordnad.
Den vetenskapsteoretiska ram som presenterades i del I anger ett antal
komponenter som alla är nödvändiga för att en vetenskap skall fungera
väl. De är i första hand medel till det mål som gäller för den klassiska vetenskapen, som enklast uttryckt är att ge korrekta beskrivningar och förklaringar av fenomen i verkligheten, dvs. strävan efter objektiv och sann
kunskap. Komponenterna är beroende av varandra enligt följande:
En empirisk vetenskap studerar alltid en del av verkligheten. Verkligheten studeras dock aldrig i sig utan alltid utifrån ett visst perspektiv eller
en viss frågeställning. För forskningen finns det därför vissa fakta som
är helt ovidkommande, medan vissa är av avgörande betydelse och kan
kallas signifikanta fakta. Urvalet av observationer, och vad som uppfattas utgöra verkligheten, bestäms inte oförmedlat. Finns det någonting
1900-talets vetenskapsteori har lärt oss så är det att vi inte har direkt tillgång till verkligheten utan att observationer är medierade av kategorier,
tidigare kunskaper, språk med mera – vad jag kallar ett kunskapsobjekt.
Observationer av verkligheten företas med olika typer av systematiska och
noggrant förberedda tekniker, bevisföringsregler och instrumentbaserade
metoder. Den grundläggande målsättningen för de flesta vetenskaper är
att förklara fenomen ur den del av verkligheten man studerar, dvs. man
förklarar observationer genom system av begrepp eller teorier. Slutligen föreligger en implicit eller explicit uppfattning av vad kunskap är för något,
vad som utgör korrekta metoder, vad som är god respektive dålig forskning, kort sagt epistemologiskt härledda vetenskapliga kriterier. Forskarens
uppgift är att ”pussla” samman dessa komponenter genom en mängd tillvägagångssätt som att förfina teori och metod, matcha teori mot empiri,
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prova perspektiv och hypoteser, och så vidare. Komponenterna är oundgängliga för all empirisk vetenskap, vilket man blir varse om man tänker
bort en av dem.
Komponenterna eller pusselbitarna bindes samman av två strävanden
eller ideal som kan kallas principer: koherensprincipen (det bör inte förekomma några logiska eller andra inkonsistenser mellan komponenterna
utan de skall utgöra en harmonisk enhet) och korrespondensprincipen (helheten skall avspegla verkligheten som den verkligen är, dvs. ge korrekta
beskrivningar och förklaringar av denna del av verkligheten).
Komponenterna plus sammanbindande principer utgör de viktigaste
faktorerna på den kognitiva nivån. I den autonoma vetenskapen omgärdas
de av ett socialt skyddande bälte, en uppsättning normer som är bäst sammanfattade i Robert Mertons välkända CUDOS-regler. Tillsammans ger
de kognitiva och de sociala dimensionerna grunden för en inomvetenskaplig tradition med en avsevärd självstyrning och en speciell rationalitet i
förhållande till det övriga samhället och andra tänkesätt. Med rationalitet
avses här att det klassiska vetenskapliga systemets komponenter är medel
till dess särskilda mål, dess uppgift i den samhälleliga arbetsdelningen.
En vetenskap i klassisk mening är således en relativt sluten enhet som i
första hand styrs internt; de problem som anses vara mest angelägna att
lösa är definierade utifrån vetenskapens egna behov av att komma vidare.
Naturligtvis föreligger också önskan att vara samhällsnyttig, inte minst
av finansieringsskäl. Den samhälleliga nyttan tjänas dock enligt detta
synsätt som bäst om den är indirekt, som en långsiktig bieffekt av den
fria grundforskningen. För att kunna fördjupas och verkligen nå hållbara
resultat bör forskningen vara bemyndigad att följa sina egna vägar. Denna
typ av vetenskap hade enligt många betraktare sin förnämsta period från
slutet av 1800-talet fram till 1970-talet och kallas ibland vetenskapens
guldålder. Dess förespråkare framhäver de många upptäckter och moderniseringar som grundforskningen givit upphov till, och som i nästa
steg kunnat omsättas i användbara produkter inom områden som t.ex.
läkemedel, teknologi, kommunikation, osv.
Förändringen av de traditionella universiteten till massutbildningsanstalter tillsammans med en mängd reformer har lett fram till att externa
krav och önskemål har penetrerat vetenskapen och minskat autonomin.
(Paradoxalt nog har alltså vetenskapens framgångar under i synnerhet
1900-talet gjort den så attraktiv att grunden för framstegen, autonomin,
eroderas.) Därför beteckningen instrumentell, eller underordnad. Några
exempel: Det traditionella universitetet är typiskt meritokratiskt. Merito172

kratin försvagas genom att kriterier som är externa för den traditionella
vetenskapen införs. Det traditionella universitetet är i stor utsträckning
inriktat på grundforskning medan den moderna universitetspolitiken
syftar till att förmå vetenskapen att utveckla mer kortsiktiga och direkt
användbara eller säljbara produkter. Forskare uppmanas i allt högre utsträckning att söka finansiering från näringslivet, vilket kan leda till lojalitetskonflikter. Förutom universitetens nya uppgift att massutbilda ökar
också antalet ämnen snabbt; idag finns institutioner, och professurer, i
t.ex. polisforskning, turism, måltidskunskap, konstnärlig verksamhet. De
skarpa gränser som tidigare förelåg mellan universiteten och det övriga
samhället tycks på väg att suddas ut.
Den nya eller framväxande typ av vetenskap som jag kallar instrumentell har beskrivits under beteckningar som t.ex. ”post-normal vetenskap.”
Det mest systematiska försöket till sammanfattning ges av distinktionen
mellan mode 1 och mode 2. Traditionell vetenskap är av mode 1 medan
den nya vetenskapen är av mode 2. Den senare kännetecknas av:
• Traditionella disciplingränser överges till förmån för tvärvetenskaplig, problemorienterad forskning.
• Utövarna är inte bundna till universitetsinstitutioner utan en mängd
olika aktörer är med i kunskapsproduktionen.
• Kvalitetskontrollen blir mer kontext- och användarberoende, eller
socialt och ekonomiskt beroende.
• Forskningsprocessen utmärks av ett konstant flöde fram och tillbaka
mellan grundforskning och tillämpad forskning.
Till detta läggs att samhället i stort är på väg in i ett postmodernt mode
2-tillstånd där gränser mellan sektorer – t.ex. politik, ekonomi och vetenskap – blir mer flytande, vetenskapen skall bli mer flexibel och demokratisk. Enligt Nowotny et. al. (2001) är målsättningen ej längre att söka
sanningar utan ”robust” kunskap (se även Gibbons et. al. 1994). Detta
betyder att strävan inom den underordnade formen av vetenskap inte primärt är koherens och korrespondens utan robust användbarhet (exakt vad
detta innebär är dock svårutrett utifrån föreliggande böcker).
Vi står alltså inför två idealtyper av modern forskning. Enligt den ena
är forskningens primära uppgift att förutsättningslöst fördjupa och nyansera kunskap vars användning inte är given – den kan utnyttjas till produktion såväl som till kritik och emancipation – och enligt den andra att
framställa användbara instrument till avnämare som stat, departement,
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kommun, landsting och näringsliv; till sektorerna politik och ekonomi.
Forskningen skall i den senare typen underställas yttre krav, den skall
utvärderas utifrån, kriterierna kommer utifrån, den är orienterad mot
yttre problem och den är inte disciplinbunden. Epistemologiskt sett är
alltså skillnaden att det som är strängt förbjudet i den förra idealtypen
– externa kriterier – är godkänt i den andra. Om den förra kan kallas
klassisk eller traditionell vetenskap kan den senare förmodligen kallas
research i den amerikanska bemärkelsen eller kanske avancerad utredning
(klarl ä ggande, anskaffning och sammanstä llning av uppgifter).
Forskningen skall utreda negativa förhållanden och ge förslag till åtgärder i rapporter. Medan den förra typen betonar disciplinrelevans betonar
den senare samhällsrelevans. Medan den förras utveckling förstås bäst ur
vad som inom vetenskapsteorin kallas ett internalistiskt perspektiv förstås
den senares bättre ur ett externalistiskt perspektiv.
En besläktad fråga, som är speciellt viktig för alla forskningsämnen
som också bedriver yrkesutbildning, är huruvida forskningen primärt
skall styras av och bistå socionomprofessionens praktik eller om den skall
vara en självständig forskningsverksamhet.
Socialt arbete som vetenskap, utredning och praktik

Så vi står alltså inför frågorna: Bör forskning i socialt arbete vara en vetenskap i traditionell bemärkelse eller en instrumentellt motiverad, avancerad
utredningsverksamhet? Bör den i första hand vara inriktad mot praktik,
på att genom utbildning och upplysning förbättra socionom- och omsorgsprofessionernas verksamheter, eller bör den utvecklas av dess forsknings egen logik?
Ett första svar på båda frågorna är givetvis att forskning i socialt arbete
skall vara både och. Institutionaliserandet av forskning i socialt arbete var
och är ett försök att kombinera vetenskaplig kvalitet med praktisk nytta i
form av en på vetenskapliga grunder styrd praktik. Därför kan forskning
i socialt arbete kallas för en hybridprofession: den klassiska vetenskapliga
professionens rationalitet skall kombineras med välfärdsstatsprofessionens rationalitet. Den förra rationaliteten strävar efter att ge hållbara förklaringar via intern koherens och extern korrespondens medan den senare
strävar efter effektiva åtgärder. Den senares rationalitet definieras i sista
hand av välfärdsstatens officiella värden som de är uttryckta i t.ex. socialtjänstlagen. De utgör subsystem med karakteristiska reproducerande,
integrerande, reglerande och fördelande uppgifter. I teorin borde det vara
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fullt möjligt att kombinera dessa rationaliteter vilket jag skall återkomma
till nedan, men i praktiken, t.ex. på grund av begränsningar i tid och resurser, blir det oftast nödvändigt att prioritera, att välja. Därför uppstår
spänningsförhållanden mellan teori och praktik, och mellan målsättningarna vetenskap och utredning.28
Hur förhåller sig då professorerna i socialt arbete till dessa frågor? Låt
mig först säga att det allmänt sett är svårt att finna mönster i den undersökta populationen. Det är t.ex. inte så att kvinnliga professorer skiljer sig
från manliga. Geografisk placering eller ålder ger inte heller några systematiska skillnader. Det finns dock ett svagt mönster som är av intresse för
frågan om teori, utredning och praktik. Professorer med bakgrund i andra
akademiska discipliner tenderar att i större utsträckning betona att forskning i socialt arbete är och bör vara en autonom vetenskap medan professorer med bakgrund i socialt arbete tenderar att betona vikten av att följa

28. Frågan om teori kontra praktik har idag vuxit fram till att närmast bli en egen
forskningsgren inom delar av fi losofin och andra områden, ofta verksamheter
som strävar efter att förvetenskapligas, professionaliseras. Det finns gott om
försök att överbrygga denna motsättning genom begrepp som tyst kunskap,
reflekterad praktik, och annat. Man kan också sätta handlingsbegreppet som
en slags förmedlare mellan teori och praktik. Jag misstänker dock att frågan
från början är helt fel ställd, och lösningsförslagen – t.ex. ”erfarenhetsbaserad
kunskap” – tycks ibland vara motiverade av önskan att legitimera eller möjligen
trösta ”praktikern.” Emellertid är detta helt onödigt. Det är nämligen så att
alla verksamheter innehåller både ”teori” och ”praktik”, och alla verksamheter
är både mentala och materiella. Precis som hantverkaren använder mängder
av kunskap, tyst eller annan, så gör vetenskaparen det. Även vetenskaparens
händer blir smutsiga i laboratoriet, manuellt arbete utförs även av den värste
teoretiker, om än begränsat till tryckningar på ett tangentbord eller vändande
av sidor i en bok.
Skillnaden mellan yrken bör i stället förstås som en skillnad i vad jag vill kalla
rationaliteter. Med ”rationalitet” menar jag att en verksamhet kännetecknas av
ett visst mål och en serie medel till att nå detta mål. Skillnader i målsättning
återspeglas i skillnader i medel. Vetenskap kan därför också kallas vetenskaplig
praktik eller teoretisk praktik, på grund av dess speciella målsättning. De texter,
tankar, seminarier, disputationer, mikroskop, teleskop, enkäter och intervjuer
vetenskaparen använder är alla medel speciellt lämpade för att nå målet inom
denna praktik. På samma sätt är det vad avser hantverk, konst, politik, ekonomi och socialt arbete. Problemet vad gäller socialt arbete är således inte att
förena teori med praktik utan att förena två olika rationaliteter innehållande
två olika målsättningar. Ett övergripande sätt att närma sig problemet är att
skilja mellan olika professionstyper. I fallet socialt arbete handlar det om att
kombinera en akademisk profession med en välfärdsstatsprofession inom ramar
som fastställts av en politisk profession, se vidare Brante, 1999a.
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det sociala arbetets praktik. Med ”tenderar” menar jag att mönstret finns
men inte är entydigt; flera professorer behagade inte rätta in sig i den logik
jag tycker mig skönja. Jag försöker mig ändå på en rekonstruktion men vill
understryka att denna är av idealtypisk eller logisk karaktär.
Professorer med bakgrund i ett annat, teoribaserat ämne – oftast sociologi – tenderar mot en klassisk uppfattning av vetenskapens roll och
funktionssätt. Man är förankrad i en teoretisk tradition och betonar
teoriutveckling som vetenskapens mest grundläggande uppgift. Man är
också benägen att peka ut några verk som paradigmatiska för forskning i
socialt arbete och identifierar kunskapsobjekt. Inom denna grupp anges
två typer av kunskapsobjekt: historiskt framvuxna topiker samt moderna
sociala problem (där vissa av de senare kan inordnas under de förra). Metodfrågor betonas inte lika mycket – metoder ses snarast som medel, redskap för målet teoriutveckling. Problemet inom ämnet idag är den svaga
teoriförankringen inom forskning och undervisning och idealet är bättre
teoriutveckling inom forskningen.
Professorer med bakgrund i socialt arbete och socionomutbildning
tenderar mer mot att förstå forskningen som utredning i bemärkelsen att
förklarande teori inte är det primära. Om teorier över huvud taget nämns
så är det oftast övergripande sådana, t.ex. allmänna betraktelser över den
moderna, senmoderna eller postmoderna världen. Dessa tycks främst ha
en vägledande och klassificerande roll, sätt att göra första sorteringar av
empirin. Man identifierar sällan några paradigmatiska verk och menar
att det inte finns några distinkta kunskapsobjekt, alternativt att det finns
hundratals. Man lägger mycket stor vikt vid metodutveckling, att försäkra sig om att de datainsamlingstekniker som används verkligen ger
korrekta och pålitliga data för sambandsanalys och annat. Man betonar
att verksamheten skall vara nyttig. Riktlinjen är att forskning i socialt
arbete bör vara specialiserad på att snabbt och kompetent kunna utreda
akuta och angelägna sociala problem med hjälp av avancerade lämpliga
metoder, kvalitativa och/eller kvantitativa. Flera av professorerna i denna
grupp betonar bristen på kompetens i kvantitativ metodik inom forskning
och undervisning. Forskning i socialt arbetes primära studieobjekt är relationen socialarbetare eller myndighet och klient, dvs. det sociala arbetets
praktik. Problemet inom dagens forskning är den bristfälliga metodkunskapen och visionen är bättre, mer pålitliga, metoder.
En slutsats av denna renodling är att om vi tänker oss att professurer i
socialt arbete framgent kommer, att i allt högre utsträckning, besättas av
personer med utbildning i det egna ämnet och mindre teoretisk utbild176

ning kan vi alltså, ceteris paribus, förutspå att ämnet kommer att utvecklas
i riktning mot fokusering på det sociala arbetets praktik och metodförfi ning. Av den nyutkomna internationella litteraturen att döma är det också
Research Methods som är huvudämnet för närvarande.
I det följande diskuterar jag ovanstående rekonstruktion genom att
återvända till några av de begrepp som används i det vetenskapsteoretiska
schemat.
Kunskapsobjekt och teorier

Ett ämnes teori eller teorier används för att förklara dess kunskapsobjekt.
Ett kunskapsobjekt bör ha en viss beständighet och ofta en lämplig bredd
och abstrakthet så att det kan utforskas under en längre tid och av ett
flertal personer. Professorerna i denna studie urskiljde tre kunskapsobjekt,
eller bättre kärnor, för forskning i socialt arbete: sociala problem, relationen myndighet – klient (behandlare – behandlad/utsatt) och topiker.
Samtliga är tillräckligt abstrakta, men samtidigt är det stora skillnader
mellan dem.
1. Avgränsningen ”sociala problem” ger ett mycket brett forskningsutrymme. Forskaren kan själv definiera vad som är angeläget att forska om,
kan på egen hand identifiera områdets omfång och innehåll. I själva verket ligger denna definition mycket nära sociologins område som det defi nierades vid detta ämnes begynnelse. Låt oss lyssna på sociologen Edward
Shils målande beskrivning av sociologins objekt:
Artonhundratalets sociologi hade sitt eget ämnesområde, ett ämne som
etablerades många årtionden innan sociologin betraktades som värdigt
akademisk status; det hade ’de fattiga’, de utslagna, de underdåniga, de
förödmjukade, de moderna samhällenas kriminella. Dessa var föremålen
för de viktigaste typerna av empirisk forskning under artonhundra- och
det tidiga nittonhundratalet. Från surveyerna utförda av Louis ReneVilleme, Henry Mayhew, Eiler Sundt, Charles Booth och Seebohn Rowntree
upp till Thomas och Znanieckis mer självmedvetna sociologi i The Polish
Peasant in Europe and America (1916) har samhällets perifera sektorer
godtagits som värda noggranna studier; dessa noggranna studier föll på
sociologernas lott. Bland bönder, Lumpenproletariatet, kringvandrande
resenärer och gatuförsäljare, bland de arbetslösa, delvis arbetslösa, bland
fattiga och immigranter, bland prostituerade, kriminella och övergivna
fruar, ogifta mödrar och oäkta barn fann sociologin ett alldeles eget
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ämnesområde som förbisågs av andra akademiskt etablerade discipliner.
Politisk historia, med dess beskrivningar av kungar och krig och kungadömens öden skrev inte om de fattiga, Staatswissenschaft som behandlade
lagar och politiska institutioner tog inte upp dem, utom som föremål för
kriminallagen. Så gjorde inte heller Völkerkunde, humangeografi, eller etnologi, som handlade om avlägsna platser och primitiva folk. Ekonomisk
teori, som arbetar som om människor vore rationella, fritt väljande aktörer
som försöker maximera sina inkomster hade ingen plats för de … fattiga,
irrationella. (Shils, Encyklopedia Britannica)

Sociologin hade tidigare det objekt som delar av forskning i socialt arbete
nu tagit sig an. Definierat på detta allmänna sätt kan forskning i socialt
arbete framstå som en delmängd inom sociologin, vad som ibland kallas
”eländets sociologi.” (Det sägs ofta att vår tids sociologi är betydligt mer
”akademisk” i bemärkelsen självrefererande avseende ämnets syfte och
innehåll. Jag har dock svårt att hålla med om detta. Sociologin har under
hela sin existens utvecklat förklarande teorier om just fattigdom, utslagning, marginalisering. Det må vara att vi inte i lika hög grad finner konkreta beskrivningar inom sociologin som inom forskning i socialt arbete
men däremot abstraktare analyser av de betingelser, regelbundenheter
och mekanismer som orsakar och vidmakthåller ojämlikheter. Det bästa
exemplet är naturligtvis Marx och hela den marxistiska traditionen, men
ojämlikhetsforskning är fortfarande ett centralt ämne inom sociologin;
den tidigare nämnde Charles Tilly är bara ett exempel på modern, inflytelserik forskning härvidlag.) Det är fullt möjligt att förstå socialt arbete,
både dess forskning och dess praktik, mot bakgrund av just förekomsten
av ojämlikheter. Som Hans Berglind uttrycker det handlar ämnet om
den alltför stora diskrepansen mellan samhällsideal och verklighet. Denna
ansats kan bland annat legitimeras moraliskt, genom indignation inför
orättvisor.
2. Forskning om relationen mellan myndighet och klient framstår som betydligt mer bunden till politiska konjunkturer och tycks därför medföra
ett mer obeständigt kunskapsobjekt. En snäv avgränsning ger att det är
styrt av officiella beslut angående vad som för närvarande skall betraktas
som angelägna problem värda myndighetsinsatser. Denna typ av forskning är ofta av utredande och utvärderande karaktär och kan handla om
att mäta effekter av interventioner, behandlingsformer och sociala åtgärder.
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Å andra sidan kan området breddas väsentligt genom att avgränsas
med ett begrepp som ”människobehandlande organisationer,” vilket ger
ett kunskapsobjekt som också det behandlats utförligt inom sociologisk
teoriutveckling; stora delar av organisationssociologin från Max Weber
och framåt har teoretiserat detta fenomen. Den tradition som bygger på
Emile Durkheims, Ervin Goffmans, Thomas Szaczs och efterföljares arbeten om stämpling och totala institutioner, normalitet och avvikelse,
makt och disciplinering tillhandahåller också gott om förklarande teori
om relationen myndighet och klient, behandlare och behandlad.
3. Topiker (topik: plats, avsnitt, tema) är historiskt framväxta samhällsförhållanden som är föremål för diskurser, problemdefinitioner och såväl
teoretiska som praktiska lösningsförsök. Som kunskapsobjekt införs således en tidsdimension, det är fråga om något som har en historia och inte
ges en synkron definition. Jag tror också att man kan säga att en topik
består av inte ett element som i den första definitionen 1 ovan: ”socialt
problem”, manifesterat i en klient eller social grupp, och inte heller två
element som i definition 2: relationen mellan myndighet och klient, utan
tre element – även forskaren eller den vetenskapliga diskursen inkluderas
i kunskapsobjektet.
En sådan definition vilar tungt på en foucaultiansk historieuppfattning och -skrivning. Låt mig för att förklara detta göra en utvikning och
säga några ord om Michel Foucaults kunskapsobjekt eller ”arkeologi”.
Det består av tre storheter: objekt, teknik och diskurs, samt relationerna
mellan dessa. Denna analystriangel använder Foucault för att analysera
en mängd företeelser som kriminologi, medicinens födelse, vansinnets
historia, med mera. Den kan tecknas på följande sätt:
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Teknik:
Profession,
Myndighet

Diskurs:
Vetenskap,
Vetenskapare

Objekt:
Institution,
Klient,
Patient

För att illustrera redogör jag här för Foucaults analys av den psykiatriska
diskursens existensvillkor. I Vansinnets historia identifierar Foucault de
materiella och mentala förutsättningarna för uppkomsten av psykiatrin,
som han definierar som ”talet om vansinnet”. Talet om vansinnet förutsätter en tidigare distinktion mellan det rationella och det irrationella,
mellan normalitet och avvikelse. När denna distinktion är inskriven i
historien blir det också möjligt att tala om det avvikande. Den materiella ”händelse” som bildar startpunkt för vetenskapen psykiatri, denna
topik, är byggandet av den första institutionen för omhändertagandet av
psykiskt sjuka, Hopital General, i Paris 1658. Parallellt med denna händelse utvecklas de tekniker och åtgärder (intagning, olika former av behandling, regler osv.) som särskiljer den vansinnige från den förnuftige.
Därmed uppstår också möjligheterna att bilda en vetenskaplig diskurs,
en kunskapsöverbyggnad, till denna nu införda differens i verkligheten.
Vetenskapen psykiatri har fått sitt objekt och diskursen kan byggas kring
detta nu institutionaliserade, självklara och för alla observerbara faktum
att det finns vansinniga människor. Artikuleringen av diskursen består i
utvecklandet av en vetenskaplig begreppsapparat med ett genuint ”pussel”
och med serier av begreppsliga distinktioner för att noggrannare precisera
kunskapsobjektets egenskaper, dvs. de vanliga psykiatriska begreppen och
klassifikationerna. Klassifikationerna ligger till grund för distinktioner
mellan olika typer av vansinne, kopplade till olika behandlingsformer.
I Foucaults analys finner vi således tre storheter: objekt, teknik och diskurs, som motsvaras av tre sociala grupperingar: de vansinniga, de prak-

180

tiskt verksamma professionella och vetenskapare. Dessa tre storheter och
grupper förutsätter varandra.
Foucaults analysmetod är allmänt tillämpbar på många andra topiker,
som t.ex. socialt arbete. En definition av forskning i socialt arbete enligt
ovan är att den skall handla om sociala problem, något som förutsätter
en distinktion mellan det normala/oförnuftiga/konforma samhällslivet
och det onormala/oförnuftiga/avvikande. Ur det rationella samhällets
synvinkel är sociala problem detsamma som socialt vansinne, något som
måste behandlas, åtgärdas, interveneras i, varför socialt arbete analogt kan
definieras som ”talet om det sociala vansinnet.” På samma sätt som inom
psykiatrin dras gränser mellan grupper och upprättas klassificeringar mellan ”socialfall”: socialbidragstagare, missbrukare, kriminella. Välfärdsstaten (och tidigare statsbildningar) utvecklar apparater (socialförsäkringar,
vårdhem osv.) tekniker (en stor administrativ och kontrollerande byråkrati, olika slag av behandlings- och åtgärdsformer, tillsammans med
professionella yrkesgrupper som har att utföra dessa funktioner, t.ex.
socionomer); alltså forskningsobjekt 2, relationen klient och teknik. För
det tredje formuleras serier av vetenskapliga diskurser kring hela denna
problematik (såsom forskning i socialt arbete). Foucault skriver:
”Normalitetens domare finns överallt. Vi är i samhället av läraren–domaren, doktorn–domaren, utbildaren–domaren, socialarbetaren–domaren;
det är på dem det normativas universella regim är baserad; och varje individ, var han än må befinna sig, underkastar sig sin kropp, sina gester, sina
möjligheter och strävanden under denna.” (Foucault 1979:304).

Topiken som kunskapsobjekt omfattar därför tre grundläggande element. Eftersom forskning ingår som ett element har ämnet egentligen
förändrats från forskning i socialt arbete till en metateori om forskning i
socialt arbete, om dess betingelser och möjligheter. Därför bör teorier om
välfärdsstatens utveckling vara högst relevanta för studier i det moderna
sociala arbetets villkor.
Sammanfattningsvis finner vi att olika kunskapsobjekt är knutna till
olika teorier. Detta är något helt naturligt; föreställningen om ett ämnesområdes innehåll, relationer mellan dess komponenter med mera, är av
avgörande betydelse för vilka teorier som är möjliga, och fruktbara.
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Kunskapsobjekt och metoder

Ovanstående påstående om sambandet mellan kunskapsobjekt och teori
gäller naturligtvis också metodfrågor; kunskapsobjekt plus syfte bestämmer vilka datainsamlingstekniker som är de lämpligaste.
Även om samtliga professorer är metodpluralister så finns det stora
skillnader i betoningen av metodfrågors vikt. Som framgått menar en del
respondenter att ämnets största bekymmer är den dåliga metodkompetensen och att vägen framåt är förbättrade kunskaper i framför allt kvantitativ metod, medan andra hävdade att metodfrågor är av underordnad
betydelse. Denna fråga ställs på sin spets vid bedömningen av den nya
typ av kunskapsinsamling och -utveckling inom socialt arbete som kallas
evidensbaserad kunskap. Här definieras socialt arbetes kunskapsobjekt
som av typ 2 enligt ovan, som relationen mellan myndighet och klient.
Syftet är att systematiskt samla in och sammanställa studier av interventioner inom det sociala arbetet och att företa metaanalyser av resultaten för
att därigenom kunna jämföra och utvärdera interventioners effektivitet.
Syftet är alltså att nå mer allmän kunskap om verkningsfulla arbetssätt
inom socialtjänsten.
Ingen professor anslöt sig helhjärtat till målsättningen att evidensbasera det sociala arbetet, men bedömningarna av den varierar från att se en
potential i den till totalt förkastande. Här är fem varianter av svar:
”Det går ju inte att vara emot det, jag är för en evidensbasering. Men om
de inbillar sig att det plötsligt skall kunna genomföras så går det inte. Jag
hävdar att vi behöver riktlinjer för en icke-evidensbaserad praktik intill vi
fått den här evidensen och det kommer att ta 25 år innan den är ens rudimentär.”( Prof 15).
”Nu skall vi ha en empiribaserad socialtjänst och det från 0 till 100 utan
startsträcka. Det finns så lite empiri, så lite vetenskap gjord på så svåra problem, så under all överskådlig framtid kommer merparten av verksamheten
att vara icke-vetenskapligt baserad eller prövad.” (Prof 7).
”Jag har en gammaldags rädsla att det blir en övertro på vad man nu lägger
i ’evidensbaserat’ – att man kan mäta effekter och testa metoder. Det jag
uppfattar som evidensbaserat är en metodtestning, helst med kvantitativa
experiment och så, med medicinen som förebild. Man kan då säga att den
här metoden hjälper. Metadon eller något sådant är kanske effektivare i
meningen att folk slutar supa eller knarka när man kör det här stenhårda
auktoritära programmet utan respekt för människovärdet. Det är fullt
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möjligt att det fungerar men har inte människovärde – alltså kravet att
behandla människor någorlunda respektfullt – något värde i sig?” (Prof
11).

Evidensbaserad forskning betraktas av flera respondenter som ett steg tillbaka, som en eftergift för enkelhet och teknifiering på bekostnad av ett
erkännande av den samhälleliga världens komplexitet.
”Man utgår från en liknelse med sjukvården. Tanken är att man på samma
sätt skall ställa en diagnos som är hållbar och en behandling som är prövad. Men i det sociala livet är det mycket mer komplicerat. Läkaren kan
koppla bort processer i samhällslivet. Men i socialt arbete är det ju så oerhört mycket mer som påverkar, det är ju inte bara det man gör i socialt
arbete utan det sträcker sig väldigt långt ut i samhällslivet. Det innebär
att det är svårt att veta vad man gör. Svårt att veta vilka bidrag socialarbetaren gjort och vilka andra processer som verkar. Mycket problematiskt.”
(Prof 5).
”Man hoppar över alla naturliga teorier om handling, kontext och konsekvenser och går direkt på något annat. Det innebär alltså att man hoppar
från den ena tvärsäkerheten till den andra, och undviker allt som är osäkert. Använder yttre kriterier på om ett jobb är välgjort. Det hela är mycket
olämpligt.” (Prof 6).

För en mer utförlig kritik av den evidensbaserade metoden se Månsson
(2001, 2002), och för ett försvar se Tengvald (2001). Såvitt jag förstår är
det två problem som lyfts fram av professorerna. Det ena gäller svårigheten att kontrollera att andra faktorer än själva interventionen inte inverkar
på resultatet och därmed är slutsatserna diskutabla eller felaktiga. Det
handlar, som det heter inom vetenskapsteorin, om öppna och inte slutna
system. Endast i de senare är kontrollerade experiment möjliga. Det andra
problemet är att vetenskapen (i klassisk mening) reduceras till teknik i det
att endast åtgärd och resultat tas i beaktande, inte de mekanismer som
kan förklara varför ett visst utfall föreligger. Man låter med andra ord
kunskapsobjektet formas av metoden. Men om vetenskapens syfte är att
förklara (samhälleliga) processer så krävs även teoretisk förklaring av ett
betydligt mer komplicerat kunskapsobjekt. De kraftigaste reaktionerna
mot den evidensbaserade metoden kan därför förmodligen förklaras med
att de teoriinriktade professorerna vägrar låta den akademiska rationalite-
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teten negligeras till förmån för en instrumentellt utvärderande rationalitet
av interventioner ägnade att upprätthålla den sociala ordningen.
Begreppet teori

Som vi har sett ger respondenterna teorier mycket olika betydelse, allt
från grundbulten i vetenskapen forskning i socialt arbete till något ganska
betydelselöst. Den senare attityden kan bero på att teori jämställs med
spekulation och flummeri, något som inte har tillräcklig vetenskaplig
stringens; vetenskaplighet består i exakta observationer vilket uppnås
med goda metoder. Den teoribejakande attityden kan illustreras med
följande citat från Janet Salzman Chafetz, en sociolog som talar om sociologi men uttalandet torde gälla varje samhällsvetenskaplig disciplin med
vetenskapliga ambitioner:
”Vad som gör /sociologi/ till en disciplin är vare sig våra forskningsmetoder
eller vårt ämnesområde, som vi delar både med en mängd andra tillämpade och icke-tillämpade akademiska områden. Det är snarare de sätt på
vilka vi tolkar, förstår och förklarar de olika fenomen vi undersöker – våra
teorier och begrepp – som ger oss relativt unika perspektiv och utgör vårt
raison d’etre som forskningsområde.”

Det är dock troligt att ett sådant uttalande förutsätter att det finns ett stabilt kunskapsobjekt från vilket teoretiska begrepp kan utvecklas.
De skilda värderingarna av teori kan också mycket väl bero på att detta
begrepp har så många olika innebörder. Jag vill här urskilja fem betydelser
för samhällsvetenskaperna:
• Teori 1, socialfilosofi, såsom teorier om människans natur, samhällets
natur, naturen av relationen mellan människa och samhälle: filosofiska positioner och perspektiv som idealism, positivism, konstruktivism; domänontologiska antaganden med mera.
• Teori 2, typologier eller klassificeringar. Varje undersökning förutsätter en sortering av verkligheten i klasser och begrepp, med vilka fenomen kan inordnas och identifieras.
• Teori 3, förklaring. System av begrepp som identifierar relationer mellan orsak och verkan, generativa mekanismer.
• Teori 4, tillämpning. Teorier används för att intervenera i verkligheten, styra praktiken, lösa problem.
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• Teori 5, antiteori, bör alltså inte vara med men jag nämner det som
exempel på en nuvarande inriktning som hävdar att samhällsvetenskaperna bör upphöra med sina grand stories, att all samhällsvetenskap
måste vara lokal, kontextbunden, narrativ och subjektiv. Det är naturligtvis så att varje vetenskap noggrant måste beskriva sina fenomen,
dvs. det deskriptiva arbetet är oerhört viktigt, men detta är enligt min
mening ett komplement till teoriutvecklingen, absolut inte ett alternativ till den.
Den som förstår teori enbart i t.ex. bemärkelserna 1 eller 2 kan lätt få
uppfattningen att begreppet framför allt betecknar mjuka perspektiv eller
förhållningssätt. Men samtliga är av vikt för ett akademiskt ämne; här
skall jag endast ta upp något om de tre mittersta betydelserna.
Teori som förklaring handlar om att identifiera orsak-verkansamband.
Förklaringsbegreppet förknippades tidigare med positivismen och Humes
definition av begreppet, den s.k. regularitetsteorin. Det kom i vanrykte
under den antipositivistiska era som inleddes i slutet av 1960-talet och
ersattes av begrepp som förståelse. Emellertid är såväl positivismens som
antipositivismens kausaluppfattningar mycket snäva och passar inte en
modern samhällsvetenskaps behov. Exempelvis finns det ingen anledning
att definiera förklaring som en deduktion från en universell lag – med ett
sådant kausalbegrepp faller inte bara all samhällsvetenskap utan även de
flesta naturvetenskaper – och inte heller som oföränderliga regelbundenheter mellan observerbara fenomen. 29 ”Förståelse” kan å sin sida aldrig
vara någon ersättning eller något alternativ till förklaring. (Även om jag
inte vill gå så långt som Bourdieu, som menar att förståelse är helt reducerbar till förklaring, 30 så menar jag att förståelse kan sägas beteckna den
psykiska sidan av en (teoretisk) förklaring; ingen förståelse utan förklaring
men det motsatta gäller inte.)
Den moderna vetenskapsteorin har gjort framsteg i detta avseende och
alltfler forskare identifierar numera vetenskapens uppgift som ett modellbaserat sökande efter generativa mekanismer. Professorn i teoretisk filosofi
i Lund, Bengt Hansson, urskiljer i en historisk sammanfattning tre faser
i vetenskapernas utveckling. Fas ett bygger på perception av yttervärl29. Som Clark Glymor uttrycker det består den största delen av vetenskaperna av
kausala förklaringar utan lagar.
30. Bourdieu (1996) skriver: ”Against the old Dileheyan distinction, it must be
accepted that understanding and explanation is the same thing.”
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den; det konkreta, sinneserfarenheten, samlas och klassificeras. Under fas
två söker man mycket abstrakta, generella principer som kan förklara en
mångfald observerbara fenomen. Under fas tre går man just på de ”mekanismer som är verksamma i den osynliga värld som förutsattes i den andra
fasen.” (Hansson 1997:7) Det är den fasen naturvetenskaperna befinner
sig i för närvarande, och samhällsvetenskaperna befinner sig någonstans
i övergången mellan fas två och tre. För att påskynda processen bör vi
lämna de mycket abstrakta regelbundenheternas domän för att i stället
identifiera mekanismerna bakom sociala fenomen. Argument för teoriutveckling som ett modellbaserat sökande efter mekanismer ges idag av åtskilliga vetenskapsteoretiker, se t.ex. Giere (1999), Gopnik och Glymour
(2002) eller, för samhällsvetenskapernas del, Skvoretz (1998).
Målet identifiering av mekanismer är centralt för (forskning i) socialt
arbete av det enkla skälet att all rationell social förändring förutsätter
kunskaper om orsak-verkankedjor, och ”det finns inget så praktiskt som
en bra teori.” Det är också först med kunskaper om generativa mekanismer – till exempel de mekanismer som ger upphov till och/eller bevarar
negativa sociala förhållanden – som samhällsvetenskaperna och forskning
i socialt arbete kan vara en genuint kritisk och emancipatorisk disciplin.
(”Mekanism” definierar jag som det som ligger till grund för kausalitet,
eller som orsaken till en orsak-verkanrelation, se Brante, 2001.)
Jag har ovan särskiljt teorier utifrån deras olika målsättningar. Samhällsvetenskapliga teorier kan också särskiljas utifrån vilken nivå de
befinner sig på. I Nationalencyklopedin urskiljer professor Sven Hessle
tre nivåer inom forskning i socialt arbete: Den strukturella nivån, gruppoch organisationsnivån, samt individ- och familjenivån. Jag menar att det
finns skäl att företa en något finare delning och urskiljer fem nivåer mellan
makro och mikro, gällande all samhällsvetenskaplig teori: individ (teorier
om det sociala jaget, identiteten); interaktion (teorier om samspelet mellan
individer, face-to-facemöten): institution (framför allt organisationsteori);
interinstitution eller nation (klassisk sociologi, teorier om välfärdsstaten)
samt internationell nivå (teorier om globalisering). En orsak till detta är
att samhällsvetenskaplig teori tenderar att bilda kluster kring just dessa
nivåer. Det innebär att det föreligger förklarande teori gällande mekanismer och sociala processer på samtliga nivåer, och att det finns tillämpbara
teoretiska resurser för forskning i socialt arbete, oavsett vilken nivå man
är intresserad av. (Ibid.)
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Forskning i socialt arbete som tillämpad sociologi

Forskning i socialt arbete är mångvetenskaplig och den tillämpar teorier
från flera olika discipliner. Enligt respondenterna i denna studie är sociologi den ojämförligen tyngsta disciplinen – vissa respondenter hävdar att
forskning i socialt arbete är detsamma som tillämpad sociologi.
”Tillämpning” är dock inte heller något entydigt begrepp. Oftast används det för att ange att en praktik eller handling är styrd av en teori eller
metod, men tillämpning kan också betyda teori eller metod använd på
empiri. Det är möjligt att urskilja en stor mängd olika teoritillämpningar,
här nöjer jag mig med att exemplifiera med några varianter som delvis går
tillbaka till teoriuppdelningen ovan.
• Perspektiv. Forskning i socialt arbete närmar sig en fråga utifrån ett
visst synsätt, t.ex. från en interaktionistisk, strukturalistisk, behaviouristisk, marxistisk etc. referensram.
• Klassificering. All vetenskap använder klassificeringar och typologier
för att sortera den empiriska verkligheten. Linnés systematisering av
växter och djur, det periodiska systemet inom kemin, eller diagnostiska manualer inom medicinen är exempel på grundläggande kategoriseringar som sedan kan finfördelas i underklasser. Forskning i socialt
arbete tillämpar sociologiska periodiseringar som modernitet – senmodernitet, industrisamhälle – kunskapssamhälle, eller typologier
som AGIL-schemat, distinktioner mellan livsvärld och system, etc.,
för att avgränsa och sortera ett forskningsområde. Klassificeringarna
utgår ytterst från likheter och olikheter – de observationer som är
tillräckligt lika med avseende på ett visst kriterium placeras i samma
klass och tvärtom.
• Teoretisk förklaring. Ett skeende eller en händelse av typ y relateras till
tidigare skeenden eller händelser av typ x med hjälp av ett teoretiskt
etablerat samband mellan begreppen X och Y, och sambandet mellan
X och Y är i sin tur relaterat till ett begreppssystem, en mer generell
teori. Samma logik gäller för förutsägelser, dvs. y förutsäges på basis
av det teoretiska sambandet mellan X och Y i de fall x inträffar. (x, X,
y och Y kan här beteckna komplexa händelser, variabler och abstrakta
teoretiska begrepp). Ofta ges en förklaring genom subsumering; en
händelsekedja är ett fall av, ett exempel på, något som är teoretiskt
fastställt.
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• Test. Jämförande studier av t.ex. utfallet av olika åtgärder inom t.ex.
socialtjänsten. Program som evidensbaserad metaanalys skulle kunna
kopplas till olika teorier med samma förklaringsanspråk och därmed
utgöra ”avgörande experiment” i syfte att testa utvalda teoriers korrekthet.
• Intervention. Från teoretiska överväganden skapas en händelse i en
naturlig miljö och resultatet utvärderas som ett test av teorin. Interventionen bekräftar eller försvagar teorin (i samhällsvetenskaperna
är oftast begrepp som verifikation respektive falsifikation för skarpa
begrepp på grund av att det gäller öppna system och det är svårt att
kontrollera all möjlig påverkan).
• Social ingenjörskonst. En teori används för att styra eller konstruera
ett helt händelseförlopp med en mängd orsaksfaktorer och en mängd
effekter. Resultatet av lyckad social ingenjörskonst ger inte upphov till
icke-avsedda konsekvenser utan behärskar utfallet.
Inom forskning i socialt arbete förekommer samtliga dessa typer av tilllämpningar; allt från användning av symboliskt interaktionistiska perspektiv på normalitet, Goffmans delning i totala och andra institutioner,
Sheffs förklaring av stolthet och skam, psykodynamiska behandlingsmodeller till vårdanstalter för missbrukare. Samtidigt bör det understrykas
att tillämpningen av teori på såväl empiri som praktik tillhör all vetenskaps akilleshäl och största utmaning.
Begreppet kunskapsobjekt ånyo

Låt mig slutligen återvända till ett av de centrala begreppen i denna studie, begreppet kunskapsobjekt, som jag anser vara avgörande för att förstå
såväl vetenskapen i allmänhet som vetenskapligheten i ämnet forskning
i socialt arbete. Ovan har begreppet använts i stort sett synonymt med
kärna, föreställning om ämnesområde eller forskningsfält. Det har
emellertid också en annan, filosofisk innebörd som är av stort potentiellt
intresse för samhällsvetenskaperna. Det är i denna betydelse begreppet
använts inom framför allt den franska epistemologiska traditionen, med
namn som Bachelard, Althusser (som också kallade det problematique),
Foucault (som kallade det epistéme eller arkeologi), men också Bhaskar
(transitive dimension). Mindre högtidliga termer för ungefär samma sak
är Thomas Kuhns puzzle eller Ludwig Flecks Denkstil. Själv föredrar jag
ontologisk modell eller möjligen epistemisk domän (Brante, forthcoming).
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En av poängerna med begreppet är den antipositivistiska insikten att verkligheten aldrig studeras i ren, omedierad form, utan att det finns ett filter
mellan teori och verklighet, och detta filter bör benämnas. Om man inte
tar hänsyn till detta bedriver man med Bourdieus ord ”spontan sociologi.”
Bourdieu (1991:13) menar att en vetenskap måste iaktta ”epistemologisk
vaksamhet” (epistemological vigilance, dvs. vara noga med att formulera
forskningsobjektet till forskningsbar form): ”För sociologen är bekantskap med ens sociala forskningsområde (his social universe) det epistemologiska hindret par excellence.”
Ett icke-spontant, genomtänkt kunskapsobjekt är således en nödvändig förutsättning för teoribyggande. Foucault skriver om kunskapsobjektet eller arkeologin att den ”tillåter en att definiera den exakta domän
inom vilken en kausal relation kan lokaliseras” (citerat ur Davidsson 1997:
13). Davidsson kommenterar: ”Utan denna typ av systematisk beskrivning … kommer inte den kausala analysen att ha det lämpliga analysobjektet. Det är denna mening en strukturell analys tillåter en att definiera
det fält inom vilken en kausal förklaring måste verka.” (Ibid)
Kunskapsobjektet tillhandahåller således det grundläggande material
teorier utgår ifrån och arbetar med. Vidare styr kunskapsobjektet observationen genom kategorisk perception (Gärdenfors, 1994); observationer och
fakta är inte teorioberoende utan bestäms till såväl innehåll som signifi kans av modellens grundläggande begrepp, något som också gäller data
insamlade med statistiska metoder. Kunskapsobjektet kan i denna mening
sägas vara primärt i förhållande till teori och observation. Resonemanget
kan sammanfattas i en figur:

Teori

Byggklotsar

Kunskapsobjekt
Ontologisk modell

Kunskap

Kategoristyrd
perception

Signifikanta fakta
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Det är möjligt att en väg framåt vad gäller att integrera teori med praktik,
eller den akademiska- med välfärdsstatsprofessionen, för socialt arbete
finns just här, dvs. i ett elaborerat kunskapsobjekt som är gemensamt för
teori- och metodutveckling, inriktat på att identifiera de mekanismer som
är avgörande för såväl uppkomsten av sociala problem som för åtgärder
ägnade att upplösa dem.
Sammanfattning

Som redan påpekats är forskning i socialt arbete idag socialt konsoliderat genom sin goda förankring i akademin och i den offentliga sektorn.
Allmänt sett är ämnet också statt i god expansiv utveckling rent forskningsmässigt. Professorerna i denna studie ger oftast en optimistisk bild
av ämnets framtid. Det finns många skillnader i åsikter mellan professorerna, men de flesta är helt naturliga och det vore beklämmande om
åsiktsmotsättningar inte funnits.
Två problem tror jag är värda att lyfta fram. Båda handlar om risken
för alltför mycken fragmentering av forskningen inom ämnet. Det första
problemet är helt enkelt den snabba differentieringen av forskningsfält;
allt fler områden tas upp och allt fler aspekter läggs på dessa, vilket minskar möjligheten till kumulativ utveckling. Som botemedel föreslår flera
professorer att det borde finnas eller skapas ett mindre antal mer bestående
teman (eller kunskapsobjekt) som forskare skulle kunna samlas kring.
Det andra problemet gäller vad jag varit inne på ett flertal gånger, dvs.
förhållandet mellan akademins och välfärdens skilda rationaliteter. Flera
av respondenterna vill inte se något problem här utan menar att det är viktigt att ha med båda. För att travestera Immanuel Kant så tycks man mena
att ”teori utan praktik är tom, praktik utan teori är blind.”
Likafullt är frågan viktig inför framtiden eftersom den som vi har sett
ger en rad implikationer för vilken vikt och status som bör läggas vid
teori- respektive metodutveckling, hur ämnet skall avgränsas, vad som
är dess kärna och periferi, och så vidare. Om det är så att välfärdens rationalitet innebär att kunskapsobjektet definieras snävt, som relationen
mellan myndighet och klient eller behandlare och behandlad, om syftet
med verksamheten är utvärdering av de effektivaste interventionsinstrumenten, om metoden därför främst bör vara kvantitativ analys, så blir
forskning i socialt arbete en instrumentellt inriktad, underordnad utredningsverksamhet av mode 2-typ. Om den klassiska akademins rationalitet
skall dominera så tycks detta innebära att kunskapsobjektet definieras
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brett som sociala problem och om syftet är att förklara dess mekanismer
med hjälp av avancerad samhällsvetenskaplig teori, så är forskning i socialt arbete en autonom verksamhet, närmast detsamma som tillämpad
samhällsvetenskap.
Det är svårt att förstå annat än att detta idag är en mer eller mindre
latent motsättning som kommer att utvecklas och förstärkas, att man
antingen går i spagat eller också att den ena rationaliteten kommer att dominera på bekostnad av den andra. Min prognos är, utifrån denna studies
resultat, att eftersom professorsstolar och befordringsprofessurer kommer
att besättas av personer utbildade inom det egna ämnet så kommer fokus
alltmer att ligga på metodutveckling plus problemställningen myndighet–klient, och mindre på teoriutveckling plus forskningsområdet sociala
problem i allmänhet. Välfärdsstatens logik kommer alltså att dominera.
Hur bör man gå tillväga för att bevara teorianknytningen, den tilllämpade samhällsvetenskapen? De försök att förena de båda professionstyperna, dvs. det som kallas att förena teori och praktik, ibland att
forskningsbasera praktiken, handlar ofta om att t.ex. låta forskare undervisa på grundnivån, eller dylikt. Det är förstås utmärkt, men problemet
är i grunden inte praktiskt utan teoretiskt. Vad som behövs är en teoretisk
plattform där teori och praktik kan förenas. En möjlighet till detta skulle
kunna vara att utgå från modellen ovan. Ett gemensamt kunskapsobjekt
ger möjlighet till å ena sidan noggranna mätningar av interventioner och
samband, dvs. svar på frågan ”hur”, och å den andra teoretiska fördjupningar i syfte att förklara sambanden, dvs. svar på frågan ”varför.” Det
viktiga är därför gemensamma begrepp som kan utgöra såväl teoretiska
faktorer som empiriska variabler. Med en sådan utgångspunkt behöver det
inte nödvändigtvis råda någon större motsättning mellan evidensbaserad
metaanalys och teoretisk förklaring; båda startar från ett modellbaserat
sökande efter samband och generativa mekanismer där modellen är gemensam. Så för att avsluta med optimistiska tongångar så tycks forskning
i socialt arbete vara i en unikt gynnsam position att lösa det eviga gap mellan teori och empiri som plågat samhällsvetenskaperna sedan dess begynnelse. Potentialen finns där; uppgiften är att integrera empiri och praktik
med modern samhälls- och beteendevetenskaplig teoribildning. Därför
bör ämnet socialt arbete sträva efter att inte endast bevara utan även fördjupa samarbetet med närstående ämnen, främst modern sociologi.
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Appendix om begreppet kunskapsobjekt
Begreppet kunskapsobjekt kan som sagt framstå som svårbegripligt, därför ytterligare några ord och försök till exemplifiering. Filosofer har infört
det av filosofiska skäl för att beteckna en mediator mellan teori och verklighet. Men om det finns en sådan mediatör eller ett sådant filter så bör det
preciseras och dess konsekvenser för samhällsvetenskaperna bör klargöras.
Ett argument för att explicera kunskapsobjektet är att forskningen blir stabiliserad; teorier behöver inte endast följa och fragmenteras av samhällsutvecklingen utan ger större möjlighet till fördjupning.
Filosofer har givit begreppet ytterst abstrakta och ibland svårbegripliga
definitioner, tyngda av historiefilosofiska överväganden. För den moderna
samhällsvetenskapens del bör vi gå åt andra hållet och göra det användbart genom att förenkla det, förhoppningsvis utan att förflacka det alltför
mycket.
Jag ser det på följande sätt. Ett kunskapsobjekt omfattar de mest grundläggande storheterna en vetenskap har att pussla med. Det kan kallas en
modell eftersom det består av ett antal bitar eller grundläggande byggstenar med en viss ordning, vissa relationer. Modellen är ontologisk eftersom
den betecknar vad som (antas) existera. Fortsättningsvis använder jag
därför ontologisk modell i stället för kunskapsobjekt.
En ontologisk modell anger vad som existerar och vad vi därför kan
ha kunskap om, och utesluter samtidigt vad vi inte kan ha kunskap om.
Det bestämmer därför också vad som kan sägas, vad som är relevanta
argument och vad som inte är det, och detta är i sin tur avhängigt forskningens utveckling. Exempelvis tillhörde Gud den ontologiska modellen
för många vetenskaper under 1500-talet, men idag är det inte så, och
”Guds inverkan” är därför inte längre någon epistemisk faktor och kan
inte utgöra ett argument eller en del av en vetenskaplig teori (även om det
fortfarande finns ”anti-darwinister” eller ”kreationister”). På liknande
sätt förhåller det sig med begrepp som ”flogiston” eller ”attraktion” inom
kemin, eller att atomer är odelbara.
Ontologiska modeller är renodlingar eller abstraktioner som syftar till
att lyfta fram de viktigaste komponenterna för att förklara fenomen eller
processer i verkligheten. Ofta användes analogier för att konkretisera en
ontologisk modell. Lord Rutherford, som skapade den numera övergivna
atomteorin, hävdar att han tänkte sig sin modell av atomerna som korpuskler genom att föreställa sig dessa som ”små hårda biljardbollar, helst
röda eller svarta.” Harvey föreställde sig blodcirkulationen som en hydralisk modell. Lord Kelvin menade 1884 att testet på om vi förstår ett speci192

ellt problem inom fysiken är: ”kan man göra en mekanisk modell av det?”
Inom sociologin var det en gång i tiden vanligt att använda organiska
modeller för att tänka sig samhället; ett samhälle kunde vara sjukt eller
friskt, det innehåller vita blodkroppar (poliser), en hjärna (förmodligen
regeringen), och så vidare. Herbert Spencers verk är ett exempel.
En ny ontologisk modell kan uppstå på många sätt; genom en plötslig
upptäckt, en mödosam och utdragen matchning av teori och data, men
också genom analogier och/eller kombinationer av tidigare kunskaper.
Ett exempel är Darwin, som försökte förklara naturens variationer genom
sin teori om det naturliga urvalet. Han hämtade sitt ”råmaterial” från två
skilda områden. Å ena sidan drog han slutsatser från de metoder man använde vid avel och korsbefruktning – ”bättre arter” kan skapas genom att
välja ut exemplar med de önskade egenskaperna. (Här har vi naturens selektionsprocess i forcerat tempo; den naturliga selektionen är för långsam
för att kunna observeras.) Den andra delen av Darwins teori är hämtad
från Thomas Malthus befolkningslära. Befolkningstillväxt tillsammans
med begränsade tillgångar leder till att det blir en kamp om överlevnaden;
vad Spencer sammanfattade som ”The Survival of the Fittest”. Här finner
Darwin den mekanism som gör att vi inte behöver ha någon ”uppfödare”
eller medveten planerare av selektionsprocessen (Harré 1978:176–7).
Dessa båda modeller från andra områden bildar sedan ontologisk modell
för biologin, som sedan förändras genom Gregor Mendels ärftlighetslära
och Wilhelm Johanssens teori om genotyp och fenotyp vilket bildar bas
för nästa ”språng”, dvs. Watson och Cricks upptäckt av DNA’s molekylstruktur.
Såsom i naturvetenskapen, så ock i samhällsvetenskapen; även här är
utgångspunkten förenklingar och abstraktioner så att de centrala faktorerna framträder. Karl Marx var särskilt tydlig vad gällde sin ontologiska
modell, som är det kapitalistiska produktionssättets ekonomiska rörelselagar. I inledningen till Kapitalet anger han dess innehåll. Området måste
uppfattas som en naturhistorisk process vars dynamik är ett spel mellan
olika sociala krafter. Människor ingår i domänen endast som bärare av
de samhälleliga strukturerna. De uppträder inte som individer, utan som
representanter för ekonomiska krafter:
”Ett ord för att förebygga eventuella missförstånd. Kapitalistens och
jordägarens gestalter skildrar jag ingalunda i något rosenskimmer. Men
det handlar härvidlag inte om personerna, annat än i den mån de är
personifikationer av ekonomiska kategorier, bärare av bestämda klassför-
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hållanden och intressen. Mindre än någon annan kan min ståndpunkt,
vilken uppfattar de ekonomiska samhällsformationernas utveckling som
en naturhistorisk process, göra den enskilda ansvarig för tillstånd, av vilka
han själv är en social produkt, hur mycket han än strävar att höja sig över
dem.” (Marx 1969: 5).

Det förekommer alltså inga individuella viljor i denna modell, även om
individuella viljor kanske existerar i verkligheten. Man kan säga att subjekten är bortabstraherade – men man kan också säga att de inte existerar
i marxismens ontologiska modell. Därför är alla de otaliga försök som
gjorts att kritisera eller reducera Kapitalet genom att föra in olika typer
av subjekt felaktiga, eftersom de bryter mot undersökningens förutsättningar. På samma sätt är det felaktigt att kritisera Marx för att inte ha
utvecklat någon socialpsykologi – det var inte den uppgift han ställde sig
utan just att finna kapitalets rörelselagar. Samma sak gäller kritik av t.ex.
Parsons för att inte ha med ”människor av kött och blod” i sin sociologi
eftersom den syftar till att förklara social ordning genom ett system av
funktionella makrostrukturer.
För att ta ett analogt exempel. Inom astronomin studeras bl.a. planeternas rörelser. I astronomins ontologiska modell existerar planeterna som
masspunkter, med egenskaperna massa och hastighet enbart, och genom
denna ontologiska modell kan man beräkna deras rörelser i förhållande
till varandra – planeternas rörelselagar. Att kritisera astronomin för att
inte ta med attribut som att jorden är skrovlig och består av hav, berg och
land, eller att solen utsänder strålning, vore lika befängt som att kritisera
Marx för att inte moralisera över enskilda kapitalister.
I den moderna samhällsvetenskapen förekommer ontologiska modeller ofta som grundläggande figurer innehållande ett antal boxar och pilar
mellan dessa. Det finns en renässans för denna typ av modellbyggande
inom sociologin, vilket återspeglas i tidskrifter som t.ex. Sociological Theory. Se också Brante (1999b) för exempel.
En ontologisk modell utgör grundval för å ena sidan teorier, å andra
sidan vetenskaplig perception, enligt figuren ovan. Därför kan man säga
att den är logiskt (om än inte forskningsmässigt, där relationen är dialektisk) primär i förhållande till teoriutveckling och observation.
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Forskning i praktiken.
Om den seniora forskningens
innehåll och socionomers
forskningsorientering
Peter Dellgran • Staffan Höjer

1. Inledning
Vi ska i denna rapport lämna vårt bidrag till den aktuella utvärderingen
genom att belysa forskningen i socialt arbete från två, om man så vill,
motsatta håll. För det första är vår ambition att karakterisera och analysera
innehållet i den seniora forskningsproduktionen med speciell uppmärksamhet på ämnesmässiga, metodologiska och teoretiska mönster. Syftet
är att kartlägga vad böcker, rapporter och olika slag av vetenskapliga artiklar, skrivna av disputerade forskare i ämnet, handlar om och på vilka
forskningsmetoder och teoretiska verktyg och traditioner de bygger. För
det andra ska vi presentera några resultat från en enkät till ett stort antal
yrkesverksamma socionomer om deras erfarenheter av, syn på och intresse
för forskning. Detta innebär att vi bland annat avser att identifiera och
undersöka forskningsproduktionens orientering mot det sociala arbetets
praktik och, omvänt, socialarbetarnas orientering mot forskning och vetenskaplig kunskap.
Innan vi beskriver det empiriska materialet och bearbetningen av detta
ska vi ge några mer övergripande kommentarer kring vissa begränsningar
vad gäller frågeställningar och material. Det finns framför allt anledning
att särskilt kommentera vårt intresse av att ställa forskningens karaktär och inriktning i relation till potentiella avnämares och användares
bedömningar av och relatering till denna forskning. Angreppssättet är
nämligen inte självklart.
När det först gäller kartläggning och analys av forskningens innehåll
kan detta göras på olika sätt. Man kan t.ex. låta centrala och tongivande
personer med formellt givet tolkningsföreträde (läs professorer) komma
till tals och själva få beskriva sakernas tillstånd. Dessa ämnesföreträdare
har rimligtvis en bra överblick över sitt ämne. Å andra sidan riskerar man
då också att få ett visst inslag av diskursiva, normativa och viljemässiga
utsagor (som ju kan vara en poäng i sig). Ett annat sätt är att granska cen197

trala dokument av typen ämnesbeskrivningar och sakkunnighetsutlåtande
i samband med tjänstetillsättningar. En tredje variant är att studera kunskapsbildningens centrala produkter, dvs. avhandlingar, forskningsrapporter, vetenskapliga tidskriftsartiklar, uppsatser m.m. Utgångspunkten är
då mer att fokusera på vad man faktiskt gör, inte vad man säger att man
gör. En fjärde möjlighet är att mer närgånget studera de processer och den
miljö inom vilken den akademiska kunskapen inom ett visst ämne växer
fram. Dessa tillvägagångssätt utesluter knappast varandra – de kräver
bara olika metoder och ger olika typ av information. Eftersom vi fokuserar
vår uppmärksamhet på själva produkterna, har vi begränsade möjligheter
att avgöra vilka omständigheter, mekanismer och sociala faktorer dessa
är ett resultat av. Betoningen ligger således på det som man i vetenskapsstudier brukar benämna som kognitiva aspekter, inte de sociala. Däremot
kommer vi avslutningsvis att göra några reflektioner kring några faktorer
som vi tror spelat en viss roll för de forskningsmönster som vi här kan
identifiera. På särskilt en punkt haltar vårt dubbla uppsåt att belysa forskningen från två håll. På samma sätt som vi i enkätform har frågat yrkesverksamma socionomer om vilka uppfattningar man har om forskningen,
skulle man kunna tänka sig att ställa likartade frågor till forskare om hur
dessa ser på sin verksamhet i förhållande till det sociala arbetets praktik,
dess villkor, organisationer och yrkesutövare. En sådan pendangstudie får
dock anstå till ett senare tillfälle.
Även beträffande frågan om hur forskningens avnämare betraktar och
använder denna kan man tänka sig olika alternativa upplägg. Vår avgränsning till enbart socionomer är t.ex. inte helt självklar. Men den ligger av historiska, institutionella och legitimitetsmässiga skäl naturligtvis
mycket nära till hands. Så är forskningsämnet, trots sin delvis omtvistade
och komplexa tillblivelse, bland annat ett resultat av en strävan efter professionalisering av en speciell yrkesgrupp med benämningen socionomer.
Professorsstolarna och forskarutbildningarna blev också institutionellt
placerade på de gamla socialhögskolorna, vilket innebar en successiv
transformering av dessa och en organisatorisk koppling mellan grundutbildning och forskningsverksamheten i det nya ämnet. Hur stark denna
koppling de facto är vad gäller ämnesmässigt innehåll, kunskapssyn eller
ontologisk förståelse av kunskapsområdet är måhända en empirisk fråga.
Förutom den nödvändiga status och legitimitet som forskningsämnet
måste erhålla och upprätthålla i den akademiska världen, så vilar dessutom en del av denna legitimitet på det som vi i vardagligt tal kallar för
”det sociala arbetets praktik”. Till detta praktikfält måste legitimiteten
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upprätthållas, även om uppfattningarna om vikten av detta kan variera
mellan olika forskare. I Sverige och dess specifika välfärdskontext utförs
det sociala arbetet till mycket stor del av just professionellt verksamma socionomer. Å andra sidan utförs och påverkas det sociala arbetet sammantaget av långt fler yrkesgrupper och andra aktörer, inte minst när det gäller
politisk styrning, beslutsfattande och arbetsledning. Tänkbara avnämaroch användargrupper är således klart fler än bara socionomer.
Eftersom det finns så pass många tänkbara aspekter av relationerna
mellan forskning och det sociala arbetets praktikfält, så framstår inte heller vår avsikt att studera forskningens praktikorientering respektive praktikernas (läs socionomernas) forskningsorientering som en särskilt enkel
eller självklar uppgift. För det första kan det finnas delade meningar om
såväl i vilken utsträckning forskningen faktiskt ska ha en praktikorientering som vad vi ska mena med en sådan. Forskningen i socialt arbete kan
t.ex. utveckla (eller tilldelas) långt bredare och mer komplexa socialpolitiska och vetenskapliga anspråk än att enkom producera kunskap som
på ett eller annat sätt är relaterad till eller tillämpbar på olika former av
just socialt arbete. Av inte minst det material som vi här haft möjlighet
att granska framkommer att forskningen i ämnet har ett klart större destinationsområde. För det andra är socionomernas sammanlagda forskningsorientering inte bara en frukt av forskningen i ämnet socialt arbete.
Yrkesverksamma socionomer, i likhet med andra aktörer och intressenter i
socialt arbete, har ett klart större potentiellt upptagningsområde – man tar
rimligen också del av forskning i andra ämnen. Sådan kan handla både om
socialt arbete och kunskap om de samhällsstrukturer, sociala fenomen,
socialpolitiska verksamheter eller sociala problem som man som enskild
yrkesutövare uppfattar som relevant och intressant. Forskning för eller
om socialt arbete är med andra ord inte detsamma som forskning i socialt
arbete. Det är viktigt att betona att vi med vårt material inte kan svara på
frågan om vad som styr och påverkar praktikernas forskningsorientering.
Däremot har vi frågat de yrkesverksamma vad man tycker behöver göras
för att förbättra relationerna mellan forskning och praktik.
Det finns anledning att understryka att vi inte menar att forskningen
i socialt arbete enbart ska värdesättas eller bedömas utifrån hur den är
orienterad mot det sociala arbetets praktikfält eller de yrkesverksamma
socionomerna. Omvänt menar vi inte heller att forskningsorienteringen
hos de senare enkom ska bedömas i förhållande till forskningen i socialt
arbete. Vi kommer löpande att ventilera såväl dessa som andra typer av
utgångspunkter, begränsningar och metodmässiga överväganden. Inte
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minst kommer vi att diskutera implikationerna av att vår analys baserar
sig på ett material med inslag av subjektivitet och självrapportering. Detta
gäller såväl från de seniora forskarnas sida (genom självvalda forskningstexter) som de yrkesverksamma socionomernas (genom egna deklarationer
om forskningens betydelse). Längre fram kommer vi att närmare precisera hur vi i denna studie har avgränsat och definierat forskningens praktikrelatering respektive praktikernas forskningsorientering.
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Material och metod
Vår rapport baserar sig således på två separata material; dels det urval
av forskningsprodukter som är gjord inom ramen för den aktuella utvärderingen, dels en större enkätundersökning till yrkesverksamma
socionomer. Den sistnämnda, som är en del av ett pågående forskningsprojekt, kommer vi att presentera närmare längre fram i anslutning till
att vi redovisar en del empiriskt material från den studien. När det gäller
materialet för den speciella analys av forskningsproduktionen som vi här
gör, så utgörs detta av de publicerade forskningstexter samt de personliga
meritförteckningar som under våren 2002 skickades in på uppmaning av
utvärderarna. Samtliga seniora forskare med koppling till sju av institutionerna i ämnet socialt arbete (dvs. disputerade med någon form av anställning) ombads att välja ut sina tre mest betydelsefulla skrifter, skrivna från
och med år 1995 och framåt. Detta innebar bland annat att pågående avhandlingsforskning inte skulle vara föremål för granskning. Från de totalt
närmare 400 inskickade texterna sorterade vi därför inledningsvis bort ett
tjugotal artiklar och rapporter, författade av lärare och doktorander vid de
aktuella institutionerna som ännu inte doktorerat.
Det aktuella urvalet består sammanlagt av 380 texter, skrivna av inalles
144 personer på sju olika ämnes-/utbildningsinstitutioner (vilket dels betyder att inte alla disputerade och verksamma vid institutionerna har hörsammat uppmaningen att skickat in sina alster, dels att ett mindre antal
personer bara har skickat in en eller två skrifter). Av tabell 3 framgår att
drygt 70 procent av texterna är postdoktorala, dvs. skrivna av disputerade
efter respektive doktorsexamen. Mer än hälften av dessa alster är producerade av professorer och docenter. Övriga utgörs av dels avhandlingar (18
procent), dels olika typer av skrifter publicerade innan respektive doktorsexamen (10 procent). Hur texterna fördelar sig på de olika institutionerna
framgår av tabell 4.
Eftersom institutionerna för socialt arbete är mångdisciplinära miljöer,
har vi också att göra med forskare med doktorsexamen i andra ämnen.
Detta betyder för det första att 20 av totalt 67 inskickade doktorsavhandlingar är skrivna av disputerade i andra ämnen (nio av dessa i sociologi).
För det andra har 58 procent av samtliga postdoktorala texter skrivits av
forskare med sin disciplinära bakgrund i andra ämnen, vilket i sin tur betyder att bara 42 procent är författade av forskare som disputerat i socialt
arbete (se tabell 5). Ett särskilt avgränsningsproblem utgörs av de forskare
som har disputerat i annat ämne och som relativt nyligen fått en anställning på någon av institutionerna i socialt arbete. Den besvärliga frågan
201

är om de skrifter som dessa personer har sänt in ska räknas in i kategorin
”forskning i socialt arbete”. Å ena sidan är den typen av forskning institutionellt sett producerad inom annat ämne. Å andra sidan har dessa forskare genom tjänstetillsättning blivit medlemmar i det forskningsämne
som nu är föremål för utvärdering. Deras tidigare forskning torde således
ha bedömts som relevant och av intresse för socialt arbete. Vi har här av
framför allt praktiska och tekniska skäl valt att inte exkludera dessa texter
(som sammantaget utgör ett mindre antal).
Frågan är också vilken forskningsproduktion vi faktiskt ska beskriva
och analysera. Principiellt handlar det om två möjligheter. Antingen kan
vi begränsa uppgiften till att enbart studera postdoktoral produktion av
disputerade forskare, eller så kan vi tillämpa en mer generös tolkning och
reducera betydelsen av tillkomstfas och även inkludera doktorsavhandlingarna eller till och med ”predoktorala” produkter. Ett argument för att
välja det senare skulle vara att direktiven från utvärderingsgruppen till de
verksamma med minst doktorsgrad var att skicka in sina tre mest betydelsefulla skrifter – enligt sina egna bedömningar – men inte med särskild
angivelse om när de ska ha författats. Med tanke på att det bara är forskare
med enbart doktorsexamen som skickat in ”predoktorala” skrifter är det
rimligt att anta att dessa i många fall inte har andra skrifter att tillgå. Argumentet för det förstnämnda, dvs. ett enbart studera den postdoktorala
forskningsproduktionen är att detta kanske mest överensstämmer med en
vanligt förekommande uppfattning om vad man borde mena med senior
forskning. Vi har därför valt att i första hand koncentrera vår uppmärksamhet på just dessa. Vid enstaka tillfällen kommer vi dock att göra vissa
jämförelser med t.ex. doktorsavhandlingarna och beskriva det totala inlevererade materialet av forskningstexter.
De seniora forskningsprodukternas fördelning med avseende på författarnas disputationsämne, kön och disputationsgeneration presenteras
översiktligt i tabellerna 3 och 4. Som synes är en tredjedel av dessa texter
skrivna av professorer och docenter som har disputerat i andra ämnen.
Bland dessa dominerar sociologin – närmare hälften av samtliga seniora
skrifter är författade av forskare med sociologi som disputationsämne.
Runt 60 procent av texterna är författade av män. Av tabell 6 framgår
också att närmare 60 procent av textmaterialet har skrivits av forskare som
disputerat under 1990-talet. Materialet är för övrigt relativt färskt i en
annan bemärkelse – drygt hälften av texterna i vårt urval är publicerade
under år 2000 och framåt.
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Tabell 3. Samtliga inskickade forskningsprodukter fördelade på formell kompetens och tillkomstfas, antal och procentuell andel av samtliga.
Formell
kompetens

Postdoktorala
antal

%

Avhandling
antal

Predoktorala

%

antal

Totalt

%

antal

%

Professor

65

17,1

0

0

0

0

65

17,1

Docent

86

22,6

2

0,5

0

0

88

23,2

Forskarass

12

3,2

5

1,3

6

1,6

23

6,1

FD

106

27,9

60

15,8

38

10,0
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53,7

Totalt

269

70,8

67

17,6

44

11,6

380

100,0

Tabell 4. Samtliga inskickade forskningsprodukter fördelade på institution
och tillkomstfas.
Institution

Postdok

Avhandling

Predok

Totalt

Göteborg

69

16

8

93

Stockholm

75

14

12

101

Lund

45

12

10

67

Umeå

29

7

4

40

Örebro

13

5

1

19

Östersund

11

6

6

23

Sköndal

27

7

3

37

269
70,8

67
17,6

44
11,6

380
100,0

Totalt, antal
procent

Tabell 5. Seniora forskningsprodukter fördelade på kompetensnivå och disputationsämne, antal och procentuell andel av samtliga.
Formell kompetens

Disputationsämne:
Socialt arbete

Annat ämne

Totalt

antal

%

antal

%

antal

%

Professor

21

7,8

44

16,4

65

24,2

Docent

31

11,5

55

20,4

86

32,0

Forskarass

6

2,2

6

2,2

12

4,5

FD

56

20,8

50

18,6

106

39,4

Totalt

114

42,4

155

57,6

269

100,0
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Tabell 6. Seniora forskningsprodukter fördelade på disputationsperiod och
kön, antal och procentuell andel av samtliga.
Disputationsperiod

Män

Kvinnor

Totalt

antal

%

antal

%

antal

%

–1979

23

9,4

11

4,5

34

13,9

1980–1989

48

19,7

18

7,4

66

27,0

1990–1995

55

22,5

26

10,7

81

33,2

1996–

36

14,8

27

11,1

63

25,8

Totalt

162

66,4

82

33,6

244

100,0

Eftersom vår uppgift är att kartlägga och analysera forskningens innehåll
och karaktär, är en central fråga i vilken utsträckning det aktuella materialet är representativt och generaliserbart för all (senior) forskning i socialt
arbete. En viktig aspekt i sammanhanget är hur man ska betrakta ”mest
betydelsefulla texter”. Enligt vår bedömning – som också bygger på en
genomgång av forskarnas publikationslistor – tycks de personliga urvalsprinciperna ha varierat. Vi kan ana åtminstone fem olika principer (som
ofta kanske har blandats); färskvaruprincipen (det senast publicerade),
statusprincipen (texter med hög vetenskaplig status, vilket gör att inslaget
av internationella vetenskapliga artiklar kan bli något högre), breddprincipen (en text per forskningsområde), ”impactprincipen” (texter som man
uppfattar har haft störst genomslagskraft politiskt eller inom något specifikt avnämar- eller yrkesfält) samt något som vi skulle kunna kalla för
”Kajsa Varg”-principen (man tager vad man haver). Vilken betydelse det
varierande urvalsförfarandet kan ha för materialets representativitet bör
sedermera diskuteras och undersökas närmare, t.ex. genom avstämningar
med sammanställningarna av institutionernas självvärderingar och forskarnas egna publikationslistor.
Samtidigt kan man hävda att en genomgång av betydelsefulla skrifter
har ett värde i sig. Även om urvalet är subjektivt, är det rimligt att anta att
det faktiskt handlar just om forskningsprodukter som man bedömer haft
ett visst inflytande på t.ex. det sociala arbetets praktik eller utbildningsprogram. Det kan också röra sig om studier som fått en viss, och ibland
mycket stor, massmedial och socialpolitisk uppmärksamhet eller spelat
en viktig roll för den fortsatta forskningen. Med vår kännedom om kun-
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skapsområdet vågar vi påstå att det i detta material finns just en lång rad
exempel på sådana rapporter, böcker och artiklar. Vi kan naturligtvis inte
mäta den seniora forskningens genomslagskraft genom att bara studera
dess innehåll, men det kan ge oss indikationer på hur en del av akademiseringen av det aktuella kunskapsområdet tar sig gestalt. Etableringen och
konsolideringen av ett forskningsämne med den påtagliga professionsrelatering som det här handlar om, kan bland annat ses som ett led i en sådan
process där vetenskapligt producerad kunskap inte bara växer i omfattning, utan också tilldelas och/eller tillkämpar sig ett större inflytande över
professionell praktik och utbildning och i de politiska beslutsprocesser
som styr, i det här fallet, det sociala arbetets innehåll och villkor.
Urvalet av mest betydelsefulla och postdoktorala skrifter föranleder
också två ytterligare kommentarer. Den första gäller bortvalet av doktorsavhandlingar. Vår bedömning är att dessa av flera skäl är viktiga inte bara
för den vetenskapliga kunskapsutvecklingen i sig utan också hur ämnet
framträder, förstås och värderas av socionomer och andra avnämargrupper. Under det aktuella ämnets första 5–10 år spelade avhandlingarna en
mycket stor roll eftersom de i princip svarade för en övervägande del av
den sammanlagda forskningen i ämnet. I takt med att antalet seniora forskare har vuxit har naturligtvis denna andel successivt avtagit. Dessutom
kom i det närmaste varje ny doktorsavhandling under den första perioden
att behandla områden och frågeställningar som tidigare inte varit föremål
för forskning, eller åtminstone inte med de nya perspektiv som utvecklades i det nya ämnet. Ny mark skulle med andra ord plöjas. Därtill kommer
att avhandlingar i många universitetsämnen generellt sett ofta (om än inte
alla) tycks få en särskilt stor massmedial uppmärksamhet genom sin speciella status som just doktorsavhandling. Den andra kommentaren rör våra
möjligheter att i denna studie t.ex. uttala oss om hur mycket forskning
som görs inom olika områden. Eftersom de seniora forskarna har ombetts
att enbart skicka in tre alster vardera, kan det innebära att det vi egentligen mäter mer handlar om antalet forskare som är verksamma inom olika
fält än den totala produktionen av texter i respektive ämnesfält.
Klassificeringsprocedurer och bearbetning

Samtliga skrifter har klassificerats i en lång rad olika avseenden med hjälp
av ett för ändamålet framtaget protokoll för vissa specifika data. Förfaringssättet liknar i allt väsentligt de metoder för sådan innehållsanalys
som vi tidigare har utvecklat i Dellgran & Höjer (2000). I denna finns

205

också en genomgång och diskussion om de särskilda metodologiska och
tekniska problem som är förknippade med den här typen av innehållsanalyser. Dessa problem handlar såväl om reliabilitets- och validitetsaspekter som det mer grundläggande problemet med att all kategorisering
i princip innebär en styrning och begränsning av både tankemönster och
tolkningsmöjligheter. All klassificering, hur goda intentioner man än har
för att förstå komplexa material genom att på så vis skapa underlag för att
identifiera och analysera mönster, utgår med nödvändighet från förenklingar och konstruktioner. Dessa bygger i sin tur på föreställningar kring
vad som är (eller borde vara) av intresse att studera.
Det innehåll som vi framför allt har klassificerat och kodat i föreliggande urval har diskuterats fram med ansvariga för den aktuella
utvärderingen och kan inrangeras under fyra huvudrubriker; (1) publikationsform (dvs. typ av text, språk etc.); (2) ämnesområde (efter ett antal
olika struktureringsprinciper med avseende på t.ex. olika typer av sociala
problem eller sociala arbetsmetoder och interventioner, om och i vilken
grad respektive forskningsalster har en stark koppling till särskilda avnämar- eller målgrupper inom det sociala arbetets praktikfält, i vad mån
det finns utvärderingsambitioner etc.); (3) metod (dvs. med vilken typ
av empiriskt material och forskningsmetod/-er respektive text bygger)
samt (4) teori (dvs. vilken typ av teoretisk kunskap eller tradition som
refereras till och/eller används). Inom vart och ett av dessa områden kommer vi fortsättningsvis att göra systematiska beskrivningar av den seniora
forskningens karaktär och inriktning. Löpande kommer vi också att introducera och presentera den uppsättning av olika kategorier som vi har
använt oss av. Några av dessa utgår från samma indelningsgrunder som vi
har formulerat och motiverat i tidigare studier av vetenskapliga produkter
som doktorsavhandlingar och uppsatser på olika nivåer (se t.ex. Dellgran
& Höjer, 2000). I anslutning till att vi beskriver hur forskningsproduktionen fördelar sig på olika ämnesområden, forskningsmetoder osv., kommer
vi även att undersöka i vilken utsträckning man kan identifiera skillnader
mellan institutionerna med avseende på de seniora forskarnas formella
kompetens, disciplinär bakgrund, kön m.m. Dessa jämförelser bygger i
denna rapport enbart på bivariata samband (och signifikansprövningar
med hjälp av chi2-tester). Dessutom ska vi kartlägga sambanden mellan
t.ex. ämnesområde och forskningsmetod för att beskriva vilken typ av
kunskap som produceras inom olika ämnesfält eller med inriktningar mot
olika professionella yrkesområden.
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3. Den seniora forskningens publikationsformer
Vad gäller de aktuella forskningsprodukternas formmässiga karaktär ska
vi inledningsvis bara nämna något om dels hur materialet fördelar sig på
böcker, rapporter, olika typer av artiklar osv., dels på vilket språk texterna
är publicerade. Som framgår av tabell 7 består de aktuella texterna till mer
än hälften av olika typer av artiklar. Ungefär 20 procent av materialet är
vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidskrifter. Nästan
lika många utgörs av artiklar eller kapitel i antologier publicerade på förlag. Relativt många av dessa (20 av totalt 49) är på engelska. Inslaget av
engelska är klart mindre när det gäller inskickade rapporter och böcker
– 85 procent av dessa är i stället författade på svenska. Totalt är lite drygt
en tredjedel av texterna på engelska.
Tabell 7. Seniora forskningsprodukter fördelade på typ av text, antal och
procentuell fördelning.
Texttyp

Antal

%

Rapporter/böcker
därav:
ej förlagd
förlagd

106

39,4

72
34

26,8
12,6

Läroböcker

14

5,2

Vetenskapliga artiklar
därav:
tidskrift, internationell
tidskrift, Sverige/Norden
antologi, ej förlagd
antologi, förlagd

142

52,7

53
31
9
49

19,7
11,5
3,3
18,2

Övriga

11

2,6

Totalt

269

100,0

När det sedan gäller i vilken utsträckning form och språk skiljer sig åt
mellan forskare med olika kompetens eller inom andra författargrupperingar finner vi mycket få sådana variationer. Det finns således varken
några större eller signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, mellan
olika disputationsgenerationer, mellan olika kompetensnivåer eller mellan
disputerade i socialt arbete och i andra ämnen. Detta gäller vare sig andelen artiklar, andelen internationella vetenskapliga artiklar eller i vilken
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utsträckning man har skrivit på engelska (se tabell 8). 31 Däremot finner vi
vissa signifikanta skillnader mellan institutionerna. Så är t.ex. inslaget av
alla typer av artiklar nästan dubbelt så stort i Stockholm, Lund och Umeå
som i Göteborg och Sköndal, vars forskare i det här materialet således mer
framträder som rapportskribenter. Dessutom är andelen internationella
vetenskapliga artiklar klart störst i Östersundsmaterialet (som dock bara
omfattar totalt 11 texter). När det gäller de större institutionerna är inslaget av sådana artiklar klart större i Stockholm (27 procent av totalt 75
texter) än i Göteborg (16 procent av totalt 69 texter).
Tabell 8. Andel internationella vetenskapliga artiklar samt andel texter på
engelska på respektive institution, procentangivelse där n>25.
Institution

Andel intern.
vetenskapliga
artiklar
(p<0.05)

Andel på engelska
(e.s.)

Göteborg

16

33

Stockholm

27

47

Lund

20

36

Umeå

24

35

Örebro

–

–

Östersund

–

–

Sköndal

7

15

Samtliga

20

36

31. Däremot föreligger vissa tydliga och signifikanta skillnader när vi gör motsvarande undersökning på hela det inskickade materialet, dvs. samtliga 380
texter. Då är inslaget av vetenskapliga artiklar och texter på engelska större
hos manliga forskare i jämförelse med kvinnliga. På samma sätt är andelen
vetenskapliga artiklar och engelskspråkiga skrifter högre bland forskare som
disputerat i andra ämnen jämfört med de som disputerat i social arbete.
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4. Det ämnesmässiga landskapet
Vi ska i det följande beskriva hur den seniora forskningsproduktionen fördelar sig på olika ämnesområden. För att på det här viset besvara frågan
om vad den aktuella forskningen handlar om har vi utgått från tre ämneskartor. Den första och mest grovkorniga av dessa tar sin utgångspunkt i
vilken utsträckning respektive text till sitt dominerande innehåll uppehåller sig vid sociala företeelser och sociala problem eller interventioner. Båda
dessa storheter är i sin tur uppdelade på makro- respektive mikronivå.
Detta betyder i konkreta ordalag att interventioner på makronivå inkluderar studier av socialpolitiska strukturer och förändringar vad gäller
t.ex. familjepolitik, arbetsmarknadspolitik, de olika socialförsäkringarna
etc. Hit hör också mer övergripande studier av t.ex. socialrättslig lagstiftning och svensk barnavårds-, alkohol- och omsorgspolitik eller annan
välfärdspolitik på i första hand statlig nivå. Interventioner på mikronivå
inbegriper på motsvarande sätt välfärdstjänster och transfereringar på
kommunal nivå. I denna kategori återfinns således forskning kring organisering av, villkor för samt metoder i olika former av socialt arbete.
Den andra ämneskartan är baserad på våra tidigare studier av avhandlingsforskning och uppsatser. Kartan är hierarkiskt uppbyggd och tillåter
mönsterbeskrivningar på olika aggregeringsnivåer. Även i denna gör vi
en åtskillnad mellan t.ex. sociala fenomen, sociala problem, socialpolitik
och sociala arbetsmetoder. Därtill finns en särskild kategori för studier
av speciella klientgrupper. Såväl de sistnämnda som sociala arbetsmetoder är i sin tur uppdelade i olika typer av grupper respektive metoder. De
två första ämneskartorna har som synes en viss överlappning sinsemellan, men betonar delvis olika aspekter. En skillnad mellan dem är hur
vi har klassificerat studier av t.ex. lagstiftning och organisationsfrågor.
Den tredje kartan däremot bygger på en indelning av det professionella
yrkesfält som sammantaget utgör de praktiskt verksamma socionomernas
arbetsmarknad. Indelningen är ursprungligen gjord inom ramen för det
forskningsprojekt som vi längre fram i denna rapport ska återkomma till
för att beskriva de yrkesverksamma socionomernas forskningsorientering.
Även denna karta är hierarkiskt uppbyggd och består på sin mest finfördelade nivå av totalt 24 olika arbetsområden. Här kommer vi dock bara att
utgå från 12 huvudområden när vi undersöker i vilken mån den seniora
forskningsproduktionen kan relateras till specifika avnämarområden. Vid
sidan av dessa tre ämneskartor kommer vi att specialgranska i vilken utsträckning det förekommer utvärderingsambitioner.
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Om vi ser till den seniora forskningsproduktionen i sin helhet handlar denna till knappt en tredjedel om studier av sociala företeelser och
fenomen av olika slag. Närmare två tredjedelar utgörs av interventionsforskning. Av de sistnämnda är i sin tur en tredjedel socialpolitiska och
makroorienterade till sin karaktär medan övriga består av forskningsalster
som domineras av studier av interventioner på mikronivå. Den uppmärksamme läsaren ser att de fyra kategorierna i tabell 9 bara summerar till
knappt 95 procent. Övriga 5 procent av det inskickade materialet består
av rapporter och artiklar som dryftar vetenskapsteoretiska spörsmål och/
eller behandlar forskningsmetoder av olika slag.
Tabell 9. Seniora forskningsprodukter fördelade på ämnesområden med avseende på nivå och företeelser kontra interventioner, andel i procent av samtliga
(N=269).
Företeelser och
sociala problem

Interventioner

Totalt

Makro

20,8

19,7

40,5

Mikro

11,2

43,1

54,3

Totalt

32,0

62,8

94,8

I tabell 10 presenteras en översiktsbild av forskningens inriktning enligt
den andra ämneskartan. Närmare 32 procent av texterna koncentrerar
sig på olika typer av sociala arbetsmetoder, av vilka individ- och familjeorienterade sådana dominerar. Inslaget av forskning om grupp- och strukturorienterade verksamheter framstår som klart mer begränsat. På den här
punkten återkommer således i sort sett samma mönster som vi tidigare
har funnit i såväl avhandlingsforskningen som i våra studier av uppsatser
på C- och magisternivå. Vidare framgår av tabell 10 att forskning om
särskilda klientgrupper svarar för drygt 11 procent av samtliga texter. Intresset för studier med mer renodlad orientering mot organisations- och
socialrättsliga frågor tycks vara av klart mindre omfattning.
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Tabell 10. Seniora forskningsprodukter fördelade på dominerande ämnesområde, antal och andel i procent.
Ämnesområde

Antal

%

Sociala arbetsmetoder
därav:
individ- och familjeorienterade
grupporienterade
strukturorienterade
övrigt

85

31,7

35
4
11
35

13,0
1,5
4,1
13,0

Sociala fenomen och problem

50

19,3

Socialpolitik

46

17,1

Särskilda klientgrupper
därav:
missbrukare
barn, ungdomar, familjer
äldre
fysiskt el psykiskt sjuka
fysiskt el psykiskt handikappade
bidragstagare el arbetslösa
övriga

30

11,2

6
5
5
5
3
3
3

2,2
1,9
1,9
1,9
1,1
1,1
1,1

Professionsfrågor (utbildning, handledning
m.m.)

19

7,0

Vetenskapsteori eller forskningsmetod

14

5,2

Organisationsfrågor

12

4,5

Socialrättsliga frågor

7

2,6

269

100,0

Totalt

Vi har också särskilt undersökt i vilken utsträckning interventionsforskningen har haft utvärderande ambitioner. Utgångspunkten är här att
respektive artikel eller rapport antingen i sin helhet eller åtminstone till
någon del ska vara inriktad på att studera implementering, konsekvenser,
utfall, effekter e.dyl. av de verksamheter som står i fokus. Andelen texter
med sådant innehåll uppgår till 19 procent inom det socialpolitiska området och 18 procent när det gäller interventioner på mikroplanet. Av
samtliga 269 seniora forskningsprodukter innehåller 11,5 procent någon
form av utvärdering, vilket å ena sidan är klart fler än i doktorsavhandlingarna (4,5 procent) men, å andra sidan, något färre än bland de predoktorala texterna där motsvarande andel uppgår till närmare 14 procent.
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Dessa skillnader är signifikanta och kan dessutom jämföras med hur den
relativa andelen av utvärderingsambitioner varierar mellan forskare med
olikartad formell kompetensnivå. Andelen texter med utvärderingsinnehåll är dubbelt så stort bland forskare med enbart doktorsexamen jämfört
med motsvarande andel för inskickade professorstexter (18 respektive 9
procent). Andelen bland docenterna är ännu lägre (7 procent). Det här
kan i princip tolkas på två olika sätt. Antingen görs faktiskt en större del
av utvärderingsforskningen av forskare med lägre formell kompetens eller
så är detta en avspegling av utvärderingsforskningens vetenskapliga och
inomdisciplinära status, vilket innebär att professorer och docenter inte
har skickat in sådana produkter. Möjligtvis är dessa tolkningar bara två
sidor av samma mynt.
Vad kan vi i övrigt säga om eventuella skillnader mellan olika forskargrupper vad gäller ämnesmässig inriktning? För det första finner vi vare
sig några nämnvärda eller signifikanta skillnader med avseende på formell
kompetens eller disputationsgeneration. De yngre forskarna framträder
med andra ord inte som speciellt avvikande när det gäller ämnesmässig
orientering på den här nivån. Man bör dock komma ihåg att vi här rör oss
på en aggregerad nivå, och att vi i detta material har relativt små möjligheter att avläsa förändringar över tid. Däremot finner vi vissa signifikanta
variationer vad gäller kön och disputationsämne. Så tycks manliga forskare i socialt arbete i klart större utsträckning syssla med sociala företeelser och problem samt socialpolitik jämfört med kvinnliga forskare som i
stället i relativt högre grad bedriver forskning om sociala arbetsmetoder
och särskilda klientgrupper. Två tredjedelar av de texter som producerats
av kvinnliga forskare handlar om dessa två mer mikroorienterade ämnesfält medan motsvarande andel hos de manliga stannar vid 49 procent. På
samma sätt kan man se att manliga forskare svarar för närmare 80 procent
av de socialpolitiska texter som återfinns i vårt material. Ett likartat och
signifikant mönster finner vi när vi jämför forskare som disputerat i socialt
arbete med de som har disputerat i annat ämne. De förstnämnda tycks ha
ett något större intresse för såväl forskning om sociala arbetsmetoder och
interventioner på mikronivå som studier av olika klientgrupper medan
disputerade i andra ämnen är klart mer orienterade mot sociala företeelser,
sociala problem och socialpolitik. 32 Drygt 43 procent av de sistnämnda
32. Det kan påpekas att andelen kvinnor bland de som disputerat i socialt arbete är
något högre än bland de som disputerat i annat ämne. De nämnda skillnaderna
mellan män och kvinnor respektive disputerade i socialt arbete och andra
ämnen kvarstår dock om man tar hänsyn till detta.
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forskarnas texter har en sådan inriktning, medan motsvarande andel av
de texter som författats av disputerade i socialt arbete uppgår till 30 procent.
När det gäller ämnesmässiga skillnader mellan institutionerna kan vi
konstatera att vi även på denna punkt har att göra med vissa signifikanta
skillnader. Så visar det sig t.ex. i tabell 11 att man framför allt i Lund, Örebro och Sköndal tycks ha ett större intresse av forskning kring interventioner, medan forskning kring företeelser och sociala problem relativt sett är
mer förekommande i Stockholm och Östersund. Men medan man i Lund
drar sig något mer åt det socialpolitiska hållet ägnar man sig på Sköndal
mer åt studier av sociala arbetsmetoder och interventioner på mikronivå.
Beträffande inslaget av utvärderingsforskning finner vi stora skillnader
som dock inte klarar signifikansprövningen. Siffrorna kan eventuellt ändå
ligga till grund för att ställa frågan om man i Göteborg är mer utvärderingsorienterade än vad man t.ex. är i Lund.
Tabell 11. Seniora forskningsprodukter fördelade på institution och dominerande ämnesområde, antal och procentuell fördelning där n>25 (p<0.001).
Institution

n

Företeelser
och sociala
problem

Interventioner, makro

Interventioner, mikro

Vetenskapsteori och
forskningsmetod

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Göteborg

69

23

33

12

17

29

42

5

7

Stockholm

75

33

44

17

23

24

32

1

1

Lund

45

7

16

13

29

23

51

2

4

Umeå

29

7

24

5

17

12

41

5

17

Örebro

13

3

–

2

–

8

–

0

–

Östersund

11

8

–

1

–

1

–

1

–

Sköndal

27

5

19

3

11

19

70

0

0

Totalt
antal
procent

269
100,0

86
32,0

53
19,7

116
43,1

14
5,2
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Forskningens relatering till arbetsområden

Den tredje ämneskartan som vi ska utgå ifrån bygger som nämndes tidigare på en indelning av det professionella yrkesfält som sammantaget
utgör de praktiskt verksamma socionomernas arbetsmarknad. Avsikten
med att undersöka hur den aktuella seniora forskningen är relaterad till
olika professionella yrkesområden är dels att avgöra hur stor del av denna
forskning som över huvud taget har en någorlunda tydlig adressat vad
gäller praktiskt socialt arbete, dels att identifiera arbetsområden som idag
är mer försörjda med vetenskaplig forskning än andra. Vi kommer också
när det gäller det sistnämnda att jämföra omfattningen av forskningen
med hur många yrkesverksamma socionomer som återfinns inom respektive arbetsområde. Uppgifterna för detta har vi hämtat från ett pågående
forskningsprojekt där vi haft anledning att göra en uppdelning av de yrkesverksamma på olika fält. Det empiriska underlaget utgörs av en enkät
till totalt 1 000 socionomer som genomfördes under hösten 2001 (se vidare avsnitt 7). Tanken är att andelen socionomer mätt på det här viset
ska få approximera storleken på olika sociala arbetsområden.
För att avgöra hur forskningen på det här viset är relaterad till sådana
områden har vi använt oss av två principer. För det första har vi på egen
hand gjort en bedömning av vilka texter som har en i vår mening direkt
och stark innehållsmässig koppling till ett visst arbetsområde. För det
andra har vi haft en mer restriktiv infallsvinkel genom att undersöka om
ett visst område finns namngivet i respektive forskningsprodukt (antingen
i dess titel, abstract/sammanfattning eller innehållsförteckning). Som vi
strax ska se ger dessa två mätningar olika utfall. Skillnaden är t.ex. att
forskning om missbruk eller försörjningsproblem i vår bedömning kan
vara starkt relaterad till missbruksvård respektive försörjningsstöd/socialbidragshandläggning, utan att dessa två mer specifika yrkes- och verksamhetsområden är namngivna i själva forskningsprodukterna. Det är
också mycket viktigt att understryka att vi inte menar att den forskning
som inte på detta sätt blir kopplad till specifika arbetsområden inte kan
bedömas som relevant och/eller intressant för det praktiska sociala arbetets olika aktörer. Men den är, om man så vill, något mer generell till sin
karaktär. Det kan således gälla kunskaper om problem och interventioner
som riktar sig till och/eller kan uppfattas som användbar för alla aktörer
oavsett vilket specifikt arbetsområde man opererar inom.
Av samtliga 269 seniora forskningsprodukter kan på det här viset drygt
58 procent sägas ha en stark koppling till något speciellt yrkesområde (se
tabell 12). Övriga 42 procent skulle således kunna sägas vara forskning i
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ämnet socialt arbete utan speciell områdesmässig inriktning. Med det mer
restriktiva måttet ökar denna andel till närmare 55 procent, vilket betyder
att 45 procent av produkterna innehåller en namngiven och därigenom
tydlig adressat i form av potentiellt användningsområde. Möjligtvis skulle
någon vilja använda termer som grund- respektive tillämpad (eller mål-)
forskning och mena att så mycket som 55 respektive 45 procent av forskningen i socialt arbete är av grundforskningskaraktär. 33 Eftersom dessa
begrepp såväl i vetenskapsteoretisk litteratur som i den interna diskussionen inom olika vetenskaper framstår som minst sagt mångtydiga och
komplexa kommer vi dock att avhålla oss från att använda dessa begrepp
(för en diskussion om svårigheterna att precisera grundforskning respektive tillämpad forskning i just professionsrelaterade universitetsämnen
hänvisas t.ex. till Lehtinen m.fl., 2002, som diskuterar grundforskningsfrågan i svensk omvårdnadsforskning).
I tabell 12 återfinns en fördelning av de seniora forskningsprodukter
som har en stark koppling till något av 12 specificerade huvudområden
och i vilka vi också kan ange hur många socionomer som är verksamma.
Den ursprungliga indelningen är hierarkiskt uppbyggd och består av totalt
24 områden. Detta innebär att omsorg innefattar äldreomsorg och handikapp och funktionshinder, att missbruksvård respektive social barnavård
täcker såväl socialbyråarbete, institutionsvård samt annat öppenvårdsarbete. Försörjningsstöd och arbetslöshet innefattar såväl socialbyråarbete
med socialbidrag och annat försörjningsstöd som andra verksamheter
(inom t.ex. det arbetsmarknadspolitiska fältet och försäkringskassans
arbete med rehabilitering). Kategorin ”allmänt socialbyrå” avser å ena
sidan forskning som behandlar socialbyråarbete utan specifik inriktning
mot missbruk, barn och familj eller försörjning/socialbidrag, och, å den
andra, den grupp av socionomer som arbetar på socialbyråer utan specifik
funktionsuppdelning. Under rubriken sjukvård ryms, när det gäller andelen yrkesverksamma socionomer, kurativt arbete inom såväl somatisk som
psykiatrisk vård (såväl av vuxna som barn och ungdomar).

33. Det kan påpekas att vi inte kan finna några systematiska och signifikanta
skillnader i det här fallet mellan de olika institutionerna eller mellan olika
forskargrupperingar. Således är fördelningen mellan forskning med respektive
utan stark koppling t.ex. densamma både hos professorerna som de med enbart
doktorsexamen. Inte heller går det att identifiera någon skillnad mellan disputerade i socialt arbete och i annat ämne.
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De yrkesområden inom socialt arbete som på det här viset framstår
som bäst försörjda med forskning är omsorg, missbruksvård och barnavård. I det förstnämnda fallet dominerar äldreomsorgen. Noterbart är
att omsorgsfältet tillsammans med missbruksvården har en större andel
forskning än andel yrkesverksamma socionomer. I fallet med den sociala
barnavården är det i princip tvärtom – närmare 10 procent av de seniora
texterna är hänförbara till området medan drygt 23 procent av socionomerna återfinns inom denna verksamhet. Andra fält som på motsvarande
vis är ”underrepresenterade” forskningsmässigt är försörjningsstöd/
socialbidrag, sjukvården och skolan. Dessa tre områden svarar sammantaget för drygt en tredjedel av det praktiska sociala arbetet (mätt i andelen
yrkesverksamma socionomer) men bara 8 procent av forskningen. I fallet
med skolkuratorerna tycks dessa ha mycket litet att hämta från hittillsvarande forskning.
Vi har här valt att enbart presentera fördelningen av den seniora forskningens områdesrelatering enligt vår mer generösa definition. Det visar sig
dock att motsvarande fördelning efter den mer restriktiva principen, dvs.
när arbetsområden är namngivna, i princip är densamma. Skillnaden är
att antalet texter som kan kopplas till respektive område är något färre i
det senare fallet.
I tabell 12 kan också avläsas vilken typ av forskning som bedrivs inom
respektive arbetsområde. Här framkommer bland annat att fördelningen
mellan å ena sidan forskning om företeelser och problem och, å den andra,
interventioner varierar mellan olika områden. Sammantaget behandlas
interventionssidan klart mer än problemsidan (103 respektive 42). Både
inom omsorgsområdet och den sociala barnavården är det relativa intresset
för just verksamheterna och arbetsmetoderna större än på t.ex. missbruksoch försörjningsområdet (även om interventionsforskningen i absoluta tal
är klart större på missbrukssidan). På de sistnämnda förekommer relativt
sett i stället såväl mer forskning kring missbruk och fattigdom som sociala
problem som studier av respektive klientgrupp. Intresset för att studera
organisation och arbetsmetoder inom försörjningsområdet framstår på
det här viset som särskilt begränsat med tanke på verksamhetens totala
omfattning. Även inslaget av utvärdering varierar som synes kraftigt. Den
sociala barnavården framträder här som det område som i särklass är bäst
försörjd med utvärderingsforskning.
Sammantaget är således den seniora forskningen dels ojämnt fördelad
på olika verksamhets- och arbetsområden, dels obalanserad med avseende
på vilken typ av kunskap som produceras. Samtliga skillnader som vi här
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har berört är också signifikanta. Vi kommer i det följande att dels undersöka vilken metodologisk och materialmässig inriktning som dominerar
inom respektive arbetsområde, dels att presentera hur de yrkesverksammas forskningsorientering varierar mellan dessa områden.
Tabell 12. Seniora forskningsprodukter fördelade på arbetsområden, antal
och procentuell fördelning, antal företeelser/problem respektive interventioner
och med utvärderingsintentioner samt andelen yrkesverksamma socionomer
inom respektive arbetsområde.
Professionellt
arbetsområde

n

Andel
(%) därav:
antal
företeelser/
problem

Andel
yrkesverkantal
antal med samma
interutvärde- socionoventioner
ring
mer (%)

Omsorg

32

11,9

9

23

2

8,0

Missbruksvård

29

10,8

10

19

6

6,9

Social barnavård

26

9,7

6

20

11

23,4

Utbildning el
forskning

17

6,3

2

3

0

2,3

Allmänt socialbyrå

14

5,2

0

14

0

6,5

Försörjningsstöd,
socialbidrag el
arbetslöshet

13

4,8

5

8

2

13,3

Sjukvård

9

3,3

3

6

3

15,9

Fält- el samhällsarbete

6

2,2

3

3

0

1,5

Familjerådgivning,
-terapi m.m.

3

1,1

1

2

0

6,4

Kriminalvård

1

0,4

0

1

0

2,4

Skola

0

0

0

0

0

7,3

Övriga

7

2,6

3

4

0

6,3

Totalt med stark
koppling

157

58,4

42

103

24

Utan stark koppling

112

41,6

Samtliga

269

100,0

100,0

Not: Utbildning el forskning obs 12 kodade på annat vis!
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Forskningsmetoder

När vi har kategoriserat de forskningsmetoder som har använts för att
samla in och bearbeta empiriskt material har vi utgått från en enkel uppdelning mellan kvantitativa respektive kvalitativa metoder samt eventuella kombinationer av dessa. Vi har i varje sådan huvudgrupp dessutom
noterat vilken typ av material undersökningarna bygger på med avseende
på t.ex. primär- respektive sekundärmaterial, enkäter, intervjuer, observationer, textanalyser m.m. Vi har också särskilt studerat vilken analysnivå
som använts bland de kvantitativa metoderna. Statistiska metoder brukar
ibland bedömas efter hur avancerade de är. Ett vanligt sätt är att dela in
dem i tre olika nivåer; (1) frekvenser och korstabeller, (2) bivariata korrelationer med enkla signifikanstester samt (3) mulitvariata analyser som t.ex.
faktor- och regressionsanalyser (Allart m fl. 1988). När vi i denna rapport
talar om avancerad kvantitativ metod avser vi den tredje formen.
Tabell 13 visar vilka forskningsmetoder som används i den seniora
forskningsproduktionen jämfört med den juniora (avhandlingar) och
miniora, (D- och C-uppsatser). De olika materialen är inte producerade
under en identisk period även om tiderna till viss del överlappar varandra. Seniorernas skrifter är från 1995–2002. Avhandlingarna är från
1980–1998 och uppsatserna från 1997–1998.
Mer än var tredje av seniorernas postdoktorala texter är icke-empiriska
till sin karaktär. I detta avseende skiljer sig seniorernas texter från de andra
nivåerna. Samtliga avhandlingar som hittills producerats i socialt arbete
innehåller nämligen någon form av empiri. I de seniora texter som bygger på empiriska studier dominerar kvalitativa metoder, men dock inte
lika mycket som bland avhandlingar och uppsatser. Kombinationer av
kvantitativa och kvalitativa metoder ligger till grund för endast var trettonde senior text, att jämföra med var tredje avhandling. De kvantitativa
metoderna används i drygt var femte senior skrift. Andelen kvantitativa
metoder ökar successivt med författarnas formella kompetens. De är lägst
i C-uppsatser, något högre i D-uppsatser och avhandlingar för att vara
högst, 21 procent, bland seniorernas skrifter.
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Tabell 13. Forskningsmetoder i forskningsprodukter på olika nivåer, antal och
andelar i procent.34
Forskningsprodukter

n

Kvanti- Kombi- Kvalitatativa nationer
tiva
meto- av kvan- metoder
titativa
der
och kvalitativa
metoder

Utan
egen
empiri

Totalt

SENIORER
Postdoktorala skrifter

267

21

8

36

36

100

JUNIORER
Avhandlingar1980–1998

89

14

36

50

0

100

MINIORER
D-uppsatser 1997–1998
C-uppsatser 1997

47
316

13
7

13
6

68
77

6
10

100
100

I tabell 14 kan utläsas hur metodvalet i de seniora texterna varierar dels
beroende på författarnas formella kompetens, kön, disputationsämne,
disputationsperiod och institutionstillhörighet, dels med avseende på
texternas publiceringsspråk och -form, ämnesorientering samt eventuella utvärderingsinnehåll. 35 Om vi börjar med de skrifter som använder
kvantitativa metoder kan vi konstatera att mindre än hälften är analyserade med avancerade metoder, dvs. med någon form av multivariata
analyser. Totalt bygger nio procent av texterna på avancerad statistisk
analys (räknar vi bort de icke-empiriska texterna blir andelen drygt 14
procent). Fördelningen mellan de som använder eget primärmaterial
(oftast olika surveyundersökningar) och de som använder olika former
av sekundärmaterial (t.ex. olika former av registerdata) är relativt jämn.

34. Underlaget för junior- respektive minior nivå är hämtat från Dellgran & Höjer
(2000) respektive (1999).
35. De skillnader som kan studeras i tabellen är vid en kontroll med chi2 test signifikanta med p<0,05 utom för variablerna formell kompetens, kön och disputationsgeneration där statistisk signifi kans inte föreligger. När motsvarande
jämförelser gjordes av samtliga inskickade texter (totalt 380) var skillnaderna
även för de tre sistnämnda variablerna statistiskt signifikanta p<0,05.
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Män använder avancerad kvantitativ metod oftare än kvinnor. Texter som
bygger på kvantitativa metoder är å ena sidan oftare skrivna av författare
som disputerat i socialt arbete. Å andra sidan är avancerade kvantitativa
metoder oftare använda av forskare som disputerat i andra ämnen. Valet
av forskningsmetoder varierar beroende på författarnas egen disputationsgeneration. De som disputerat före 1980 och de som disputerat mellan
1990–1995 är flitigast att nyttja kvantitativa metoder. Skrifter på engelska
innehåller mer av kvantitativa metoder än de på svenska. Artiklar är oftare
baserade på kvantitativa metoder än rapporter. Institutionen i Stockholm
förefaller vara en mer ”hård” forskningsmiljö (i betydelsen stark ställning
för kvantitativa metoder) än övriga.
Jämför vi forskningsmetoder med ämnesinriktning handlar de kvantitativa studierna oftast om studier av klientgruppers situation, dvs.
mikrostudier av företeelser, och socialpolitiska studier, eller det vi kallar
makrostudier av interventioner. Cirka 15 procent av mikrostudier av interventioner, dvs. sociala arbetsmetoder, är gjorda med kvantitativa metoder.
Studierna som innehåller utvärdering använder oftare både kvantitativaoch kvalitativa metoder än de som inte är utvärderande
Bland de kvalitativa studierna är olika former av intervjuer den vanligaste insamlingsmetoden – fyra av tio sådana bygger enbart på intervjuer.
Lika många kombinerar intervjuer med andra typer av kvalitativa metoder. Den näst vanligaste enskilda kvalitativa metoden är olika former av
text- och dokumentanalyser. De kvalitativa metoderna används oftare av
kvinnor än av män och av de som disputerat i socialt arbete jämfört med
de som disputerat i andra ämnen. Ju yngre disputationsgeneration desto
mer troligt att de använder kvalitativa metoder. Forskningen i Umeå framstår som extra ”mjuk” i detta avseende (dvs. har en extra stark ställning
för kvalitativa metoder). På de flesta institutioner, undantaget Stockholm
och Östersund, har som framgår av tabellen de kvalitativa metoderna en
dominerande ställning.
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Tabell 14. Seniora forskningsprodukter föredelade på forskningsmetod samt efter
kompetensnivå, kön, disputationsämne, examensperiod, språk, publiceringsform,
institutionstillhörighet och ämnesorientering. Andelar i procent där n>25.
n

Totalt
Formell kompetens
Professor
Docent
Forskarass.
Fd
Kön
Man
Kvinna
Disp. ämne
Socialt arbete
Annat ämne
Disputations Period
–1979
1980–1989
1990–1995
1996–
Språk
Ej engelska
Engelska
Publicering *
Rapport
Artikel
Institution
Göteborg
Stockholm
Lund
Umeå
Örebro
Östersund
Sköndal
Ämnesområde
Företeelser, makro
Företeelser, mikro
Interventioner, makro
Interventioner, mikro
Forskningsmetoder
Utvärdering
Med utvärdering
Utan utvärdering

Kvantitativa
metoder

Varav:
avanc.
(9,4)

Kombinationer
av kvantitativa och
kvalitativa
metoder
7,5

267

21.3

64
86
12
105

21,9
29,5
16,5

(9,4)
(14,0)
–
(6,7)

176
91

22,2
19,8

114
153

Kvalita- Utan
tiva
egen
meto- empiri
der

Totalt

35,6

35,6

100

9,4
5,8
–
8,6

31,3
36,0
–
38,1

37,5
27,9
–
37,1

100
100
–
100

(11,4)
(5,5)

8,5
8,0

30,7
45,1

39,2
28,6

100
100

23,6
19,6

(6,1)
(11,8)

6,1
8,5

40,4
32,0

29,8
39,9

100
100

34
66
80
63

29,4
18,2
28,8
15,8

(14,7)
(7,6)
(11,3)
(7,9)

5,9
10,6
2,5
6,3

29,4
33,3
38,8
41,3

35,3
37,9
30,0
36,5

100
100
100
100

171
96

12,9
36,5

(4,7)
(17,7)

8,2
6,3

42,7
22,9

36,3
34,4

100
100

126
141

10,3
31,2

(4,0)
(14,2)

11,1
4,3

47,6
24,8

31,0
39,7

100
100

69
74
45
29
13
11
26

15,9
37,8
17,8
3,4
–
–
19,2

(10,1)
(16,2)
( 6,7)
( 3,4)

( 0)

11,6
4,1
4,4
3,4
–
–
15,4

34,8
36,5
31,1
51,7
–
–
38,5

37,7
21,6
46,7
41,4
–
–
26,9

100
100
100
100
–
–
100

56
30
53
114
14

14,3
36,6
39,6
14,9
–

( 5,4)
(23,3)
(15,1)
( 6,1)
–

7,1
3,3
5,7
7,9
–

28,6
53,3
18,9
34,2
–

50,0
6,7
35,8
34,2
–

100
100
100
100
–

31
236

29,1
20,4

(19,4)
( 8,1)

19,4
5,9

51,6
33,5

0
40,3

100
100

* I rapport ingår förutom forskningsrapporter olika former av monografier, böcker m.m.
Artikel innehåller både artiklar i vetenskapliga tidskrifter och artiklar i antologier.
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I tabell 15 visas hur fördelningen av forskningsmetodologiska inriktningar
varierar mellan olika arbetsområden. Forskning om social omsorg och
om försörjningsstöd uppvisar ett, om man så vill, mer balanserat mönster i så måtto att den innehåller ungefär lika många kvantitativa studier
som kvalitativa. Däremot bygger forskning som har en stark koppling till
missbruksvård, social barnavård och allmänt socialbyråarbete i vårt urval
betydligt oftare på kvalitativa metoder.
Tabell 15. Antal seniora forskningsprodukter fördelade efter professionella
arbetsområden och forskningsmetoder.
Professionellt
arbetsområde

Antal
texter

Kvantitativa
metoder

Kombination av kvantitativa och
kvalitativa
metoder

Kvalitativa
metoder

Utan egen
empiri

Omsorg

32

12

2

8

10

Missbruksvård

29

5

3

15

6

Social barnavård

26

3

3

19

1

Utbildning el.
forskning

17

1

3

4

9

Allmänt socialbyrå

14

3

0

9

2

Försörjningsstöd,
socialbidrag el
arbetslöshet

13

6

1

5

1

Sjukvård

9

4

0

3

2

Fält- el samhällsarbete

6

3

0

1

2

Familjerådgivning,
-terapi m.m.

3

0

0

1

2

Kriminalvård

1

0

0

1

0

Skola

0

0

0

0

0

Övriga

7

0

3

3

1

157

37

15

69

36

Totalt med stark
koppling
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6. De teoretiska verktygen
Att kategorisera vetenskapliga produkter efter teorimässig grund i ett
så heterogent ämne som socialt arbete är ett grannlaga och synnerligen
besvärligt företag. Detta har för det första att göra med att det teoretiska
innehållet framträder, presenteras och brukas på en lång rad olika sätt. I
många fall är inte heller teorins funktion i förhållande till det empiriska
materialet explicitgjord.36 För det andra framstår ämnet och dess forskningsproduktion i sin helhet som heterogent och pluralistiskt vad gäller
teoretiska referenser, vilket bland annat innebär en hög grad av import av
teoretiska perspektiv, begrepp och traditioner från andra ämnen. Vi har
försökt lösa denna uppgift genom att för det första notera vilka teoretiska
referenser som anges i respektive text för att på så vis få en mer detaljerad bild. För det andra har varje enskild text placerats på en ämnesmässig karta utifrån sin dominerande teoretiska orientering, Avsikten är att
undersöka hur stort det teoretiska inflytandet är från andra ämnen som
sociologi, psykologi, nationalekonomi, statskunskap etc. Vi följer här
samma typ av kategoriseringar som gjordes i Dellgran & Höjer (2000)
där vi närmare beskriver hur detta förfarande går till. Däremot har vi
inte gjort en mer regelrätt bibliometrisk studie i det här fallet med ett litet
undantag som vi strax kommer till.
Dominerande teori har endast kodats i 182 av seniorernas totalt 269
postdoktorala skrifter, vilket ger ett bortfall på 87 skrifter. Orsaken är
att det i vissa fall inte har varit möjligt att klarlägga ett tydligt teoretiskt
innehåll (i t.ex. mer argumenterande artiklar, rena empiriska deskriptioner, bokrecensioner m.m.). Tabell 16 visar att sociologi har en mycket
stark ställning i socialt arbete i detta avseende. Sammanlagt 63 procent av
texterna domineras av teoribildning som är hänförbar till sociologi, antingen ensamt eller i kombination med teoretiskt innehåll med annan ämnesmässig koppling. Andelen texter som just kombinerar teori från olika
ämnesfält är för övrigt ganska stor. Psykologisk teoribildning dominerar
endast i sex procent av texterna, men även här stiger andelen om hänsyn
tas till att man ibland kombinerar sådan med teori från andra håll. Mindre
än var tionde text har sin dominerande teori från socialt arbete (räknar vi
med kombinationer där socialt arbete ingår har drygt var fjärde teori från

36. På den här punkten finns också en viss likhet med avhandlingsforskningen. I
vissa fall framstår överhuvudtaget valet och bruket av slutledningsmodell som
oklart och implicit till sin karaktär (se också Dellgran & Höjer 2003a).
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socialt arbete). Med detta menar vi teoretiska referenser som dels härrör
från seniora forskare i socialt arbete, dels innehåller ett inslag av begreppsbildning och teoretisk kunskap som framstår som mer specifik för socialt
arbete (vilket här inkluderar social omsorg och socialpedagogik). Vi har
tidigare konstaterat att detta mönster – en stark ställning för sociologisk
teoribildning och en svagare dito för psykologisk – också framträder i
ämnets doktorsavhandlingar (Dellgran & Höjer, 2000). De seniora texterna tycks emellertid på det här viset uppvisa en större teoretisk mångfald
och bredd än de juniora. Så spelar t.ex. såväl teori från socialt arbete som
från andra disciplinära ämnesfält en större roll i de förstnämnda. Bland
de miniora texterna (C- och D-uppsatser) har vi tidigare konstaterat att
psykologisk teori har ett mycket starkare inflytande.
Tabell 16. Seniora forskningsprodukter fördelade på dominerande teoretisk
inriktning och med avseende på disputationsämne och ämnesorientering. Andelar i procent där n>25.
n

Socialt
arbete

Psykologi

Sociologi

Annat

Kombinationer

Totalt

TOTALT
182
Ämne ensamt och
i kombination med andra 182

8,8

6,0

36,3

16,2

32,5

100

26,9

16,5

63,2

–

–

–

DISP. ÄMNE
Socialt arbete
Annat ämne

74
108

14,9
4,6

1,4
9,3

37,8
35,2

10,8
20,4

35,1
30,6

100
100

ÄMNESORIENTERING
Företeelser makro
Företeelser mikro
Interventioner makro
Interventioner mikro
Vetenskapsteori m.m.

39
25
39
72
7

2,6
4,0
2,6
15,3
–

7,7
4,0
0
9,7
–

53,8
52,0
30,8
25,0
–

0
16,0
51,3
6,9
–

35,9
24,0
15,4
43,1
–

100
100
100
100
–

När vi har undersökt hur de teoretiska verktygen på den här nivån skiljer sig mellan olika grupper av seniora texter har vi bara i två avseenden
funnit signifikanta skillnader. Det ena, måhända inte särskilt uppseendeväckande, rör författarens disputationsämne. Skrifter producerade av
personer som disputerat i socialt arbete refererar oftare till teoretiskt gods
producerad i socialt arbete än de som disputerat i annat ämne. Det andra
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avseendet rör ämnesorienteringen: teori från socialt arbete används oftast
när det gäller studier av sociala arbetsmetoder, dvs. mikrostudier av interventioner, medan psykologisk teori förutom i sådana studier också är
mer frekventa i forskningen kring sociala problem och fenomen. De sociologiska teorierna förekommer ofta i alla typer av studier, men är nästan
dubbelt så vanliga när det gäller studier av företeelser jämfört med studier
av interventioner. Annan teori som t.ex. socialpolitisk och nationalekonomisk används inte direkt överraskande oftast just vid interventionsstudier
på makronivå.
I syfte att ge en mer finkornig bild av det teoretiska innehållet i de
seniora skrifterna har vi, som vi nyss nämnde, också noterat de beteckningar som författarna själva använder sig av för att beskriva sina teoretiska verktyg. Det krävs alltså att författarna explicit benämner sitt
teoretiska innehåll. Resultatet blev en så kallad stringvariabel med över
70 olika teoretiska benämningar (då har ändå inte redogörelser för tidigare forskning inom textens ämne kategoriserats, vilket skulle innebära
att t.ex. referenser från missbruksforskning, forskning om social barnavård, socialbidragsforskning hade blivit betydande). Tydligare kan heterogeniteten och pluralismen knappast beskrivas. Låt oss för att illustrera
denna mångfald (och kanske även våra kategoriseringsbekymmer) nämna
några av de olika teoretiska kluster som förekommer i minst fyra skrifter
(antalet skrifter inom parantes); organisationsteori/-sociologi (12), kön/
feminism/gender (12), socialpsykologi med inriktning mot social interaktionism (12), urbansociologi (5), kulturteori/kultursociologi/cultural
studies (5), stämplingsteori/stigmatisering (4), civilt samhälle/sociala
rörelser (7), omsorgsteori (5), nätverksteori/ekologisk teori/systemteori
(4), gruppanalytiska teorier/psykodynamiskt teori, utvecklingspsykologi (5), socialpolitik/välfärdsteori (9), nationalekonomisk teori (6),
vetenskapsteori (4). Bland övriga fält som förekommer kan nämnas:
familjesociologi/familjeteori, professionsteori, teorier om livslopp,
rättsdogmatik/rättssociologi, socialantropologi, gerontologi, motivationsteori och teorier kring socialt stöd. Att på det här viset kartlägga
forskningsämnet socialt arbete och dess teoretiska kunskapsbas framstår
med andra ord som en delikat uppgift, inte minst med tanke på att den
teoretiska utvecklingen i många av de ovan uppräknade fälten sker i komplexa samspel med varandra.
Avslutningsvis ska vi kort beröra det lilla undantag vi gjort när det gäller bibliometriska metoder. Vi har nämligen särskilt granskat de litteraturreferenser som förekommer i de texter i vårt material som har skrivits
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av professorerna. Avsikten är att undersöka dels i vilken grad och på vilket
sätt dessa refererar till varandra, dels hur stor andel referenser som görs
till forskarsamhället i socialt arbete i sin helhet jämfört med hur mycket
referenser som hämtas utifrån. Den mer grundläggande tanken är att vi
på detta vis ska åskådliggöra de socio-kognitiva relationer som finns inom
ämnet, med hänsyn tagen till att vi är medvetna om att refererande av
det här slaget kan ha en lång rad olika funktioner. 37 Analysen av detta
material kommer vi att redovisa i annat sammanhang men låt oss bara
nämna ett par saker. Det handlar totalt om 61 alster skrivna av professorer
i socialt arbete. I dessa återfinns sammanlagt 5 300 litteraturreferenser.
Något mer än var tionde av dessa utgörs av referenser till texter skrivna
av seniora forskare i det egna ämnet. Nästan hälften av dessa är dock till
författaren själv, varför andelen blir sex procent när vi rensar för sådana
självreferenser.

37. Vi för i Dellgran & Höjer (2000) en lång diskussion om vådan av att göra
bedömningar av texters kvalitet och innehåll beroende på hur de använder
referenser. Refererande kan ske på många olika grunder. Se även Brante &
Sunesson (1990).
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7. Socionomernas syn på och intresse för forskning
En viktig fråga som kan ställas till i princip all vetenskapligt producerad
kunskap är inte bara vad den innehåller eller hur den framställs, utan
också på vilka sätt den vidareförmedlas och kommer till användning.
Det sistnämnda inrymmer frågan om vilken betydelse den har för kunskapsbildningen i sin helhet, dvs. för fortsatt forskning, för utbildning
eller för, som i fallet med socialt arbete och andra välfärdsprofessionella
områden, beslutsfattare och yrkesverksamma (de som i vardagligt tal går
under beteckningen ”praktiker”). Vi ska i detta avslutande avsnitt beröra
just det sistnämnda genom att redovisa material från den enkät till yrkesverksamma socionomer som vi tidigare har nämnt. I tur och ordning ska
vi redogöra för hur man ser på forskning som kompetenskälla, i vilken
utsträckning man har haft kontakt med forskare och håller sig à jour med
aktuell forskning, hur man bedömer relationen mellan forskning och det
sociala arbetets praktik, samt vilket intresse man har för att i framtiden
själv involvera sig i forskningsverksamhet eller söka in på forskarutbildning.
Materialet är framtaget inom ramen för ett pågående forskningsprojekt som har för avsikt att studera kunskapsbildningen i socialt arbete och
relationerna mellan utbildning, praktik och forskning. 38 I såväl projektet
som enkäten berörs en lång rad frågor om hur yrkesverksamma praktiker
ser på kunskap och kompetenskällor av olika slag (dvs. inte enbart forskning) och på samspelet mellan forskning, praktik och olika typer av vidareutbildningar. Syftet är inte bara att fånga generella uppfattningar och
synsätt, utan också hur dessa varierar med avseende på kön, ålder, utbildningsgeneration, arbetsområde och yrkeslivserfarenheter, tjänstenivå och
organisatoriska kontexter (t.ex. mellan socialbyrån, dess socialsekreterare
och mer enprofessionella miljö, och kuratorerna inom sjukvården och dess
mer mångprofessionella och medicinskt orienterade miljö). Därtill kommer frågan om och på vilket sätt forskningsorienteringen hos yrkesverksamma skiljer sig åt med avseende på graden av professionalisering (här
i meningen typ av vidareutbildning, specialisering, auktorisation osv.) I
denna rapport kommer vi dock bara att presentera en mer generell bild av
38. Projektet finansieras av Institutet för studier av kunskapsbildning (ISAK) vid
Göteborgs universitet och pågår under perioden 2001–03. I detta projekt ingår
även en pendangstudie av hur 800 studenter på socionomprogrammen uppfattar, bedömer och ser på relationerna mellan utbildning, praktik och forskning.
Vi kommer dock inte att redovisa några resultat från studentundersökningen.

227

socionomkollektivets uppfattningar vad gäller just forskning, samt hur
dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan olika tjänstenivåer och arbetsområden.
Den aktuella enkäten skickades ut till ett slumpvis urval på totalt 2 000
medlemmar i SSR, den fackförening som idag dominerar på socionomområdet. Av dessa svarade 1 140 personer, av vilka exakt 1 000 hade socionomexamen. Enligt SSR:s medlemsregister är knappt 70 procent av de
totalt 29 000 medlemmarna yrkesverksamma socionomer. Men hänsyn
taget till detta blir den approximerade svarsfrekvensen 72 procent (dvs. 1
000 av 1 372).
Innan vi går vidare finns det anledning att peka på några omständigheter som kan påverka våra tolkningsmöjligheter. För det första är svaren
på hur man ser på forskningen som kompetenskälla inte detsamma som
hur den i realiteten kommer till användning. Forskningsanvändning och
bruk av vetenskaplig kunskap – eller mer generellt hur kunskap av olika
slag kommer till användning i, eller har betydelse för, praktisk handling
hos professionella experter – är en lika komplex och empiriskt svårfångad
fråga som teoretiskt omtvistad. De mer grundläggande kunskapsteoretiska frågor som detta bottnar i är som bekant mycket gamla, men litteraturen på just det här området, som inkluderar begrepp som t.ex. tyst
kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, ”reflexiva praktiker” och evidensbaserad kunskap, har vuxit kraftigt de senaste decennierna (för en översikt se t.ex. Eraut, 1994 eller Yelloly & Henkel, 1997). De svar som vi här
kommer att redovisa bygger på subjektiva upplevelser och bedömningar.
Att utifrån mer objektiva utgångspunkter fånga hur vetenskaplig, formell
kunskap transformeras och kommer till användning i beslut, bedömningar och handlingar tarvar – om det över huvud taget är möjligt – helt
andra forskningsmetoder och instrument. Den empiriska forskningen
kring forskningsanvändningen i socialt arbete har i Sverige varit relativt
mager (för några undantag se t.ex. Nilsson & Sunesson, 1988, Bergmark
& Lundström, 2000 och Socialstyrelsen, 2002).
Därtill kommer ett annat problem, nämligen ett möjligt inslag av social önskvärdhet i svaren. Man bör åtminstone kunna förvänta sig en viss
influens av den speciella retorik och diskurs som sedan länge har präglat
synen på teoretisk kunskap, vetenskap och forskning och dess relation till
det sociala arbetets praktik. Å ena sidan har talet om behovet av vetenskaplig kunskap – som ett led i professionaliseringen av det sociala arbetet
– under i princip hela 1900-talet varit mycket stark och framträdande,
något som man delar med en lång rad andra yrkesgrupper inom välfärds228

området. Detta innebär sannolikt att varje enskild socionom känner av en
viss förväntan om att man ska vara just en yrkesutövare vars praktiska och
professionella värv vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Man bör
med andra ord vara (eller framstå som) en person som är förtrogen med
och intresserad av forskning. Möjligtvis har denna förväntan accentuerats
under de senaste åren i takt med forskningens kvantitativa tillväxt och de
allt mer framträdande kraven från olika håll om behovet av effektutvärdering och evidens- och kunskapsbaserad praktik. Därför finns det en viss
risk för att man i vår enkät ger uttryck för en mer positiv uppfattning om
forskningens roll och betydelse, åtminstone vad gäller för egen del.
Å andra sidan har den mångåriga debatten om det sociala arbetet
och dess kunskapsfrågor lika mycket präglats av talet om den besvärliga
klyftan mellan teori och praktik, eller mellan akademisk forskning (och
forskare) och praktisk yrkesutövning (och praktiker). Detta kan i sin tur
mycket väl innebära att det också är legitimt att artikulera en mer kritisk
och negativ hållning gentemot forskning och dess relation med praktikfältet. Det finns nu varken anledning eller utrymme för oss att just här
diskutera denna debatt särskilt ingående. Men låt oss ändå göra några
kommentarer. För det första är debatten i mångt och mycket en (oundviklig) frukt av de spänningar som uppstår i samband med akademiseringsoch professionaliseringsprocesser. Ansträngningar att förvetenskapliga ett
visst praxisområde ger näring åt uppdelningar (och polariseringar) mellan t.ex. teoretisk och praktisk kunskap, eller mellan ”formell” kunskap
(utbildning, forskning etc.) och ”informell” sådan (via yrkeserfarenheter,
kollegor, personliga egenskaper, värderingar etc.). Men det ger samtidigt
näring åt talet om behovet av överbryggning mellan teori och vetenskap å
ena sidan och praktisk yrkesutövning å den andra. Det finns en del amerikansk forskning om själva retoriken kring den förmenta klyftan mellan
teori och praktik i socialt arbete som bland annat hävdar att debatten
innehåller ett mycket stort mått av mytbildning, syndabockstänkande,
elitism etc. (Lemlem, 1999). På det viset framträder en bild av hur både
kunskapsuppfattningar och relationsbedömningar av det här slaget också
utgörs av sociala konstruktioner och diskursiva intresseformuleringar hos
olika aktörer och intressenter inom ramen för det som vi skulle kunna
kalla för ”the politics of social work research”.
Vilken sammanlagd effekt den sociala önskvärdheten av forskningsorientering och den kritiska hållningen till relationen mellan akademi och
praktik kan ha på svaren på våra frågor är mycket svårt att avgöra. Men
trots metodologiska invändningar och inslaget av retorik och konstruktio229

ner på kunskapsområdet, menar vi att de uppfattningar som förekommer
ändå är av visst intresse. De kan nämligen antas få reella implikationer
och konsekvenser för olika aktörers strategiska individuella och kollektiva
handlingar. Kunskapsföreställningar påverkar t.ex. intresset och valet
av olika typer av vidareutbildningar hos enskilda socialarbetare, eller
strategiska satsningar från staten och utbildningsansvariga vad gäller utbildningspolitik och resursfördelning. En mycket stor del av kritiken av
sakernas tillstånd och behoven av förändringar diskuteras ofta i termer
av olika typer av kunskaper och sätten att utveckla, vidareförmedla, förvärva och använda dessa. Ett bland flera exempel är vilken legitimerande
betydelse som retoriken kring behovet av att överbrygga klyftan mellan
forskning och praktik har haft för den snabbt tillväxande FoU-sektorn
inom välfärdsområdet, eller för Socialstyrelsens projekt för kunskapsbaserad socialtjänst.
Forskning som kunskapskälla

Den första frågan vi ska behandla gäller i vilken utsträckning som de
tillfrågade socionomerna anser att forskning för egen del är en källa till
kompetens och kunskap. Drygt 62 procent menar att forskning spelar
en mycket eller ganska stor roll för kompetensen och bara 10 procent
anser att forskningen har en liten eller mycket liten betydelse. Det här
kan måhända låta som ett överraskande positivt resultat, inte minst mot
bakgrund av de mer nedslående resultat vad gäller de yrkesverksammas
kännedom och läsning av forskningstidskrifter som Bergmark & Lundström (2000) tidigare har rapporterat om. Nu kan man emellertid också
påpeka att av de nio olika kompetenskällor som man hade att ta ställning
till i enkäten så uppfattas just forskning som den i genomsnitt minst betydelsefulla. I toppen av en sådan rangordning finner vi i stället personliga
egenskaper, handledning och tidigare yrkeserfarenheter. Drygt 92 procent
menar t.ex. att det sistnämnda spelar en mycket eller ganska stor roll för
kompetensen som socialarbetare och, bara lite mer än en procent anser att
dessa har en ganska eller mycket liten betydelse i sammanhanget. Därtill
kan nämnas att både andelen som svarat varken/eller och spridningen i
svaren är som störst just när gäller forskning, vilket implicerar att många
praktiker kan känna sig mer osäkra på vilken reell betydelse formell vetenskaplig kunskap faktiskt har för den egna kompetensen.
En fråga som kan länkas till detta är i vilken mån man anser sig hålla
sig à jour med aktuell forskning inom det egna arbetsområdet. Här menar
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knappt 6 procent av de yrkesverksamma att de håller sig à jour i mycket
hög grad och drygt ytterligare 36 procent att man gör det i ganska stor
utsträckning. Drygt 18 procent anser sig i ganska låg grad följa med i
pågående forskning och 4 procent menar att man gör det i mycket liten
utsträckning. På den här punkten finns det intressanta och signifikanta
skillnader mellan socionomer med olika typer av tjänster. Av tabell 17
framgår t.ex. att de högre cheferna i mycket högre grad anser sig följa med
i forskningen jämfört med t.ex. socialsekreterare och kuratorer utan arbetsledande uppgifter. Möjligtvis kan detta ha att göra med att man som
socialchef, individ- och familjeomsorgschef eller liknande ser det som en
uppgift som man bör ha i egenskap av chef. Det kan också vara så att man
är den som i första hand tar emot information om pågående forskning,
eller på annat vis kommunicerar i större utsträckning med forskarna.
Tabell 17. Socionomers bedömning av i vilken grad man håller sig à jour
med pågående forskning inom sitt arbetsområde, procentuell fördelning
(p<0.001).
Typ av tjänst

n

Mycket Gan- Varken
hög
ska hög
hög
grad
grad
eller
låg
grad

Ganska låg
grad

Mycket
låg
grad

Totalt

Socialchef, avdelningschef el dyl.

42

11,9

52,4

31,0

4,8

0

100,0

Mellanchef

109

5,5

37,6

37,6

14,7

4,6

100,0

Socialsekreterare

319

28,0

43,6

26,2

26,4

6,2

100,0

Kurator

249

3,5

38,0

39,2

14,9

4,3

100,0

Annan tjänst utan arbetsledning

240

9,5

42,4

30,5

15,2

2,5

100,0

Samtliga

959

5,9

36,3

35,2

18,3

4,3

100,0

Kontakt med forskare och forskning

Vi har också frågat om man i sitt arbete har haft kontakt med forskare i
socialt arbete eller i annat forskningsämne eller med någon FoU-enhet.
Vi har dock inte i det här fallet specificerat vare sig vilken typ av kontakt
det handlar om eller i vilken omfattning man har haft sådana kontakter.
Inte heller har vi bett de tillfrågade att värdera eller bedöma dessa kontak231

ter i någon mer kvalitativ mening. Helhetsbilden som framträder i tabell
18 är att mer än hälften av socionomerna åtminstone har haft någon typ
av kontakt med forskare i socialt arbete, och att ungefär lika många har
haft kontakt med någon FoU-enhet. Något färre, knappt 40 procent har
haft motsvarande kontakt med forskare i något annat forskningsämne.
Huruvida man tycker detta är mycket eller litet beror väl på vilka utgångspunkter man har – man kan ju lika gärna säga att nästan hälften av alla
socionomer (ännu) inte haft kontakt med någon forskare i socialt arbete.
Värt att notera är också att å ena sidan har färre kuratorer haft kontakt
med forskare i socialt arbete jämfört med socialsekreterarna, men att å
andra sidan fler har haft kontakt med forskare från andra ämnen (vilket
kanske inte är direkt förvånande med tanke på att många av dessa är verksamma inom sjukvården).39 Inom parentes kan vi nämna att situationen
är något annorlunda för skolkuratorerna – här anger bara 23 procent att
man har haft kontakt med forskare i socialt arbete. Motsvarande andel
vad gäller de som arbetar på socialbyrån är knappt 29 procent. Här finns
också mycket stora skillnader: på missbrukssidan uppgår andelen med
kontakt till 44 procent medan motsvarande andelar på försörjnings- och
barnavårdssidan uppgår till 17 respektive 27 procent. Sjukvårds- och
omsorgsområdet framstår således som klart mer kontaktrika i det här
avseendet.

39. Vi kommer i ett annat sammanhang presentera en analys av vilken betydelse
den här typen kontakter har för hur man uppfattar relationen mellan praktik
och forskning och för hur man bedömer värdet av det senare som kompetenskälla.
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Tabell 18. Andel socionomer med olika typer av tjänster som har haft kontakt
med forskare i socialt arbete, forskare i andra ämnen samt FoU-enhet procent
(p<0.001).
Typ av tjänst

n

Kontakt med:
forskare i
socialt arbete

forskare i
annat ämne

FoU-enhet

Socialchef, avdelningschef el dyl.

42

85,7

65,0

88,4

Mellanchef

109

64,2

41,8

64,2

Socialsekreterare

319

47,6

27,5

49,1

Kurator

249

39,8

41,6

42,7

Annan tjänst utan arbetsledning

240

57,9

48,3

55,0

Samtliga

959

51,7

39,6

52,3

Vad anser man om relationen mellan forskning och praktik?

Nästa steg är att undersöka socionomernas allmänna bedömning av hur
relationen mellan forskning och praktik fungerar. Eftersom en sådan relation är minst sagt mångdimensionell borde man i rimlighetens namn
ställa en lång rad olika typer av frågor kring detta tema. Så har vi dock
inte gjort, utan nöjt oss med en fråga som mer handlar om en sammanfattande bedömning av hur man anser att relationen fungerar. Då menar
en majoritet av de tillfrågade socionomerna att vi har att göra med en
icke-fungerande relation. Mindre än nio procent menar att vi har en god
relation mellan forskning och praktik och bara en procent anser att den
är mycket god. I stället anser närmare 50 procent att relationen är ganska
eller mycket dålig. Närmare 40 procent har svarat varken/eller på frågan.
Detta skulle kunna tolkas som att många känner sig är osäkra på sakernas
tillstånd och anser att frågan är svårbesvarad och komplex (något vet ejalternativ stod ej till buds).
Dessa siffror kan måhända framstå som märkligt låga med tanke på
att så många ändå menar att man håller sig à jour med forskningen, att
denna spelar en relativt stor roll som kunskapskälla samt att man har haft
kontakt med forskare. Som vi strax ska se så är påfallande många dessutom optimister inför framtiden vad gäller forskningens möjligheter att
förbättra det sociala arbetet. Men vad är man då missnöjd med och på vem
eller vad vill man lägga skulden för en icke-fungerande relation? För att i
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någon mån finna indikationer på detta fick de tillfrågade socionomerna ta
ställning till 11 påståenden om vad man anser behöver göras och förändras för att förbättra relationerna. Påståendena bygger på vanligt förekommande inslag i debatten om hur dessa relationer fungerar. På ett sätt kan
man säga att vi försöker undersöka hur frekventa vissa uppfattningar är
hos praktikerna, oavsett om dessa är kunskaps- eller erfarenhetsbaserade,
eller helt enkelt bara bygger på allmänna föreställningar eller myter. Vi
utgår här från att ansvaret för goda eller dåliga relationer antingen kan
tillskrivas praktikerna och deras organisationer (t.ex. ”gatekeeping” vad
gäller mottagande och vidareförmedling av forskningsinformation, arbetsbelastning etc.), eller på grundutbildningen, eller på forskarna, deras
produkter och organisationer (t.ex. i vilken utsträckning praktikerna görs
delaktiga i forskningsprocessen, det vetenskapliga/akademiska språket,
publiceringsformerna, produktionstider etc.).
I tabell 19 presenteras i rangordning i vilken grad de tillfrågade har
hållit med om respektive påståenden. Vi använder här ett så kallat balansmått, vilket innebär att vi från den andel svarande som har instämt helt
eller delvis har dragit den som helt eller delvis tagit avstånd från respektive
påstående. Som synes verkar de flesta mena att det finns brister både när
det gäller praktikernas deltagande i forskningen och hur forskningsinformation mottas och förmedlas av organisationer man är verksam inom.
Det stora flertalet efterlyser också andra informationsformer och större
tidsmässigt utrymme i arbetet för att kunna följa med i aktuell forskning.
Däremot är bilden mer splittrad när det gäller vetskapen om hur man
skall få kännedom om forskning. På den här punkten är det långt fler av
de tillfrågade som säger att detta inte är ett problem.
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Tabell 19. Rangordning av i vilken mån socionomer instämmer i följande
påståenden med bäring på relationen mellan praktik och forskning i socialt
arbete. Balansmått. N=1 000.
Påstående
Praktiker måste göras mer delaktiga i den forskning som pågår.

Balansmått
+85,4

Mottagandet och den interna vidareförmedlingen av forskningsresultat
måste förbättras inom kommunala- och andra organisationer.
+81,2
Det bör ingå i arbetstiden att följa med i forskningen inom området.
+77,4
Det behövs andra former för information om forskningsresultat.
+79,8
Praktikernas arbetsbelastning måste minskas för att de skall kunna följa
med bättre i forskningen.

+72,4

Det behövs mer pengar till forskning i och om socialt arbete.

+61,2

Forskarna måste ställa andra typer av forskningsfrågor som är bättre
kopplade till praktiken.

+54,7

Socionomutbildningarna måste förbättras och innehålla mer om forskning.

+49,0

Forskningsprodukterna bör ha ett lättare språk.

+43,3

Forskningen får inte ta så lång tid

+29,4

Jag känner inte till hur jag bäst skall få veta vad som görs i forskning inom
mitt arbetsområde.

+4,3

Framtida forskningsintresse

Som vi nyss nämnde har en stor majoritet av de tillfrågade en mycket ljus
bild av forskningens framtida roll för det sociala arbetets praktik. Trots de
betänkligheter man idag har kring hur forskningens relation med praktikfältet ter sig, visar det sig nämligen att närmare tre fjärdedelar av socionomerna instämmer helt eller delvis i påståendet om att den akademiska
forskningen i framtiden kommer att kunna förbättra det sociala arbetet.
Optimisterna tycks med andra ord vara i majoritet. Bara två procent tar
delvis eller helt avstånd från ett sådant påstående. Även när det gäller
det egna personliga intresset av att i framtiden engagera sig i forskning
framträder en mer positiv bild. Av tabell 20 framgår t.ex. att 10 procent
absolut kan tänka sig att söka in på forskarutbildningen i socialt arbete,
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och att närmare 37 procent kanske kan tänka sig detta. Om detta skulle
predicera faktisk handling (vilket det kanske inte gör) skulle det innebära
att ungefär 2 800 socionomer skulle söka in på forskarutbildningen inom
en snar framtid. 40
Tabell 20. Framtida intresse för forskning hos socionomer. Procentuell fördelning (N=1000).
Framtida intresse av att:

Absolut Kanske Knappast Absolut inte

Vet ej

Totalt

– syssla med forskning

11,6

47,4

28,8

5,5

6,7

100,0

– söka in på forskarutbildning

10,1

36,5

35,4

10,7

7,4

100,0

En summering: forskningsorienteringen inom olika
arbetsområden

Vi ska avsluta denna genomgång genom att presentera ett sammanfattande mått på socionomernas syn på och intresse för forskning. Detta
mått är konstruerat som ett summativt index av svaren på några av de
frågor som vi här har berört i tur och ordning, nämligen bedömningen
av forskning som kompetenskälla, graden av à jour-hållning med aktuell
forskning, bedömning av forskningens framtida betydelse, kontakter med
forskare samt intresset av att själv engagera sig i forskningsverksamhet.
Den benämning som vi har valt för ändamålet är forskningsorientering,
vilket innebär att om man har en relativt hög grad av sådan så är intresset
för forskning och värderingen av dess nuvarande och framtida betydelse
för såväl den egna kompetensen som för det sociala arbetet i sin helhet
relativt sett högre. Vad gäller den rent tekniska beskrivningen av dessa
indexberäkningar och gruppvisa indelning av den aktuella variabeln får
vi hänvisa till en kommande artikel.
Avsikten är här framför allt att studera i vilken utsträckning denna
forskningsorientering varierar mellan olika arbetsområden och mellan
socionomer med olika typer av tjänster. Om vi först ser till den genomsnittliga forskningsorienteringen så har vi att göra med relativt små men
signifikanta skillnader med avseende på såväl tjänst som arbetsområde.

40. Beräkningen bygger på att det enligt arbetsmiljöundersökningen från 1997
skulle finnas 28 000 socialsekreterare och kuratorer i Sverige (se Dellgran &
Höjer, 2000).
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Så finns det t.ex. en tydlig ökning av graden av forskningsorientering ju
högre upp vi kommer vad gäller tjänstenivå på socialbyråerna. Denna
framträder också med all önskvärd tydlighet i tabell 21 när vi särskilt
studerar andelen med relativt sett högre grad av forskningsorientering.
Det visar sig nämligen att variationerna inom såväl respektive tjänstenivå
som de olika arbetsområdena är mycket stora. I det sistnämnda avseendet
kan vi t.ex. se att en högre grad av forskningsorientering är klart vanligare
bland de socionomer som är verksamma inom social barnavård, omsorg,
familjerådgivning o.dyl. samt allmänt socialbyråarbete (i det sistnämnda
finns också en överrepresentation av chefer). Däremot är som synes forskningsorienteringen mätt på detta vis klart lägre inom missbruks- och försörjningsområdet och bland socionomerna inom skolan (se tabell 22). Om
vi dessutom jämför med den seniora forskningsproduktionens fördelning
framträder en del intressanta iakttagelser, även om man inte ska dra allt
för stora växlar på den här typen av jämförelser. För det första finns det en
viss samstämmighet på vissa områden: såväl forskning som forskningsorientering är av mindre omfattning på försörjningsområdet och det skolkurativa området. På motsvarande vis samvarierar forskningsvolym med
forskningsorientering på omsorgssidan och inom den sociala barnavårdssidan. Däremot är det mer oklart hur man ska tolka situationen inom
missbruksområdet. Här har vi å ena sidan rätt mycket forskning men, å
den andra, en relativt sett lägre grad av forskningsorientering. Vi ska strax
återkomma till frågan om forskningsorienteringens variationer.
Tabell 21. Andel socionomer med olika grad av forskningsorientering och med
olika typer av tjänster, procentuell fördelning (p<0.01).
Typ av tjänst

n

Grad av forskningsorientering (andel i %):
Högre

Mellan

Lägre

Socialchef, avdelningschef eller dyl.

42

25,8

61,3

12,9

Mellanchef

109

17,6

48,2

34,1

Socialsekreterare

319

11,5

43,3

45,2

Kurator

249

11,8

50,5

37,7

Annan tjänst utan
arbetsledning

240

18,8

45,8

35,4

Samtliga

959

14,6

47,1

38,3
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Tabell 22. Andel socionomer med hög grad av forskningsorientering
(p<0.001), andel seniora forskningstexter med stark koppling till olika arbetsområden samt andel socionomer verksamma inom olika arbetsområden.
Professionellt arbetsområde

Andel yrkesverksamma
(%, n=1 000)

Andel med högre
grad av forskningsorientering
(%)

Andel seniora
texter med stark
koppling
(%)

Omsorg

8,0

18,6

11,9

Missbruksvård

6,9

6,7

10,8

Social barnavård

23,2

14,3

9,7

Utbildning eller forskning

2,3

–

6,3

Allmänt socialbyrå

6,5

14,6

5,2

Försörjningsstöd, socialbidrag el. arbetslöshet

13,2

4,8

4,8

Sjukvård

15,9

16,7

3,3

Fält- el samhällsarbete

1,5

–

2,2

Familjerådgivning,
-terapi m.m.

6,4

18,9

1,1

Kriminalvård

2,4

–

0,4

Skola

7,3

5,5

0

Övriga

6,3

18,9

2,6

Samtliga

100

14,8
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8. Några sammanfattande kommentarer och
avslutande frågor
Låt oss avslutningsvis summera några av de mönster som har framkommit i vår profilering av den seniora forskningsproduktionen och socionomernas uppfattningar om forskning och vetenskaplig kunskap. Vi ska i
anslutning till detta beröra vissa frågor kring orsakerna bakom och tänkbara konsekvenser av forskningens ämnesmässiga utveckling och metodologiska och teoretiska orientering. Avslutningsvis ska vi mer generellt
diskutera frågan om forskningsanvändning och plädera för det perspektiv
som vi menar måste genomsyra framtida studier och diskussioner av relationerna mellan forskning och praktisk yrkesutövning.
En imponerande eller irriterande bredd?

Sammantaget framträder socialt arbete som ett mycket brett och heterogent ämne. Såväl i den seniora forskningsproduktionen som i avhandlingsforskningen behandlas inte bara en lång rad olika former av socialt
arbete. Även en mångfald av sociala företeelser, samhällsstrukturer, välfärdsfrågor och livsvillkor för olika grupper, sociala problem, socialpolitiska interventioner och välfärdsstatliga förändringar på olika nivåer
behandlas, om än i varierande grad. Ämnet bidrar på detta vis inte bara
med vetenskaplig kunskap riktad till det sociala arbetets olika aktörer,
utan också till en mer generell samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling.
Anspråken vad gäller att både identifiera och tillfredsställa välfärdspolitiska kunskapsbehov är med andra ord klart bredare. Samtidigt kan man
säga att flertalet av ämnets olika inriktningar och delområden fortfarande
är ganska glest befolkade i meningen antalet verksamma forskare per område. I förhållande till det sociala arbetets praktikfält finns det dessutom
arbetsområden som i mycket liten utsträckning hittills blivit försörjda
med mer specifik vetenskaplig kunskap producerad av forskare i socialt
arbete. Några exempel som vi har nämnt är socialt arbete inom skolan,
inom kriminalvården och med försörjningsstöd i olika former.
Vår genomgång av den seniora forskningen vittnar emellertid också
om en framväxande specialisering i meningen att vissa forskningsområden relativt sett är volymmässigt större och något mer forskartäta. Detta
gäller framför allt den forskning som bedrivs inom omsorgsfältet, missbruksvården och den sociala barnavården. I dessa fält har socio-kognitiva nätverk successivt formerats, vilket bland annat har gjort att såväl
inbördes konkurrens om forskningsmedel som allianser och samarbete
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av olika slag har blivit tydligare inslag i bilden. Vi har på dessa områden
också en något tydligare kumulativ kunskapsutveckling. Vi har tidigare
beskrivit denna ämnesstruktur som ett ruralt landskap med begynnande
tätortstillväxt (vilket kan jämföras med de mer urbana och tättbefolkade
vetenskapsområden som är lättare att finna exempel på inom medicinen
och naturvetenskaperna, se vidare Dellgran & Höjer, 2000). Man bör
också komma ihåg att de två förstnämnda områdena, dvs. omsorgs- och
missbruksforskning, är två bra exempel på forskningsfält som idag är föremål för forskning i en lång rad olika discipliner inom såväl medicinen
som samhällsvetenskapen. En anledning är naturligtvis att det handlar
om politiskt viktiga och prioriterade områden. Detsamma kan egentligen
sägas om den sociala barnavården. Forskningen kring denna är också en
del av det successivt ökade intresset för vetenskaplig kunskap om barn och
familj som i princip har präglat de senaste hundra åren. Samtliga dessa tre
inriktningar har med andra ord fått en påtaglig draghjälp av ett allmänt
stort politiskt och vetenskapligt formulerat behov av forskning. Inte minst
har det handlat om möjligheter att ta del av växande forskningsresurser.
Den här beskrivningen reser en del intressanta frågor. Vad är t.ex.
ämnesbredden och heterogeniteten egentligen ett resultat av? Är bredden imponerande eller irriterande, är den en styrka eller svaghet och är
den till förfång eller gagn för ämnets fortsatta utveckling? Å ena sidan är
heterogeniteten naturlig och förklarlig då socialt arbete fortfarande är ett
relativt ungt forskningsämne som har relationer till ett mycket stort och
heterogent yrkesfält. Dessutom har ämnet importerat många forskare från
andra ämnen med upparbetade forskningsintressen och etablerade områden, en utveckling som i högsta grad tycks fortsätta. I den utsträckning
som forskningen i ämnet förknippas med uppgiften att förse praktikfältet
med en viss typ av kunskap – eller att via praktikfältet identifiera kunskapsbehov – kommer det ämnesmässiga landskapet rimligen att förbli
just stort och brett. Å andra sidan är akademisk forskning i allmänhet
också en verksamhet med annan dynamik, logik och rationalitet, som
bland annat befrämjar och vilar på en idé om kumulativ kunskapsproduktion. Nya forskningsuppgifter formuleras även i förhållande till tidigare
vetenskapliga forskningsrön. Den i stort sett nödvändiga och oundvikliga
följden av detta blir en tilltagande specialisering. En sådan sker med andra
ord också i socialt arbete och kanske måste den ske om ämnet skall kunna
konkurrera om forskningsmedel och därigenom överleva på längre sikt.
Det är dock inte givet att denna specialisering alltid måste eller ens kan
ske inom det egna disciplinära ämnesfältet. Tvärtom brukar många hävda
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den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar forskning i socialt arbete och det intresse och behov som finns av att liera sig med såväl forskare
som kunskapsutvecklingen från andra ämnen.
Både heterogeniteten och den specifika specialisering som vi kan se
prov på är i princip det sammanlagda resultatet av strategiska överväganden, ”vested interests” och den forsknings- och kunskapsmässiga syn
som har funnits och finns hos ämnets professorer och andra seniora forskare med inflytande över ämnets utveckling. Det ankommer inte på oss
här att beskriva dessa strategier och synsätt, men låt oss ändå formulera
en central fråga vad gäller forskningens relation till det sociala arbetets
praktik. Den nödvändiga specialiseringen kan komma att leda till en
avsmalning av det sociala arbetet som forskningsområde. Detta kan i sin
tur komma att förstärka den obalanserade kunskapsutveckling i förhållande till praktikfältets olika delområden som vi här kan skönja. Frågan
är då vilka effekter denna avsmalning och obalans på sikt kan ge upphov
till vad gäller andra aktörers behov, intressen och strategiskt handlande i
den fortsatta kunskapsbildningen och professionaliseringen av det sociala
arbetet. Vi har tidigare nämnt framväxten av FoU-enheter som ett exempel på hur man från centralt statligt, regionalt och kommunalt håll agerar
för att påverka den fortsatta kunskapsbildningen genom att utveckla nya
institutionella former för produktion av kunskap (Socialstyrelsen, 2002
respektive 2003).
Mot ökat inslag av kvantitativ forskning?

Den seniora forskningen i socialt arbete har ett stort inslag av kvalitativa metoder även om vi anar en ökning av forskning som baseras
på kvantitativa material och metoder. I tidigare studier av forskningsproduktionen på olika nivåer har vi konstaterat att även en
betydande del av den juniora och miniora forskningsproduktionen
domineras av kvalitativa metoder. 41 I anslutning till detta pekade vi
på ett antal tänkbara faktorer bakom denna dominans. Kunskapshypotesen bygger på att svenska socionomstudenter och forskarstudenter saknar
kunskaper om kvantitativa metoder. Kulturhypotesen utgår från att det
i den svenska socialarbetarkulturen finns ett motstånd mot kvantitativa
angreppssätt. Likhetshypotesen poängterar de likheter som finns mellan
41. I detta avseende skiljer sig socialt arbete i Sverige från den i t.ex. USA där situationen närmast är den omvända (Adams & White, 1994; Glisson, 1995; Brun,
1997; Dellgran & Höjer, 2001).
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kvalitativa forskningsintervjuer och olika former av samtal som används i
praktiskt socialt arbete. Examenshypotesen gäller C- och D-uppsatserna på
socialarbetarutbildningarna och grundar sig på att det finns ekonomiska
incitament för studenter och utbildning som påverkar studenterna att genomföra ett litet antal kvalitativa intervjuer så att de säkert skall bli klara
med uppsatsen i tid. Hypotesen om den paradigmatiska utvecklingen bygger på idén om att ett nytt forskningsämne är upptaget av att inmuta en
egen kunskapsdomän och att denna först måste upptäckas via kvalitativa
ansatser (se vidare Dellgran & Höjer, 2000). Vad gäller doktorsavhandlingarna är det dessutom möjligt att ämnets första professorer hade vissa
kunskapsteoretiska preferenser och intressen.
Seniorernas skrifter har ett större inslag av kvantitativa metoder än
sina ”småsyskon” avhandlingar och uppsatser. Möjligen kan det ses som
ett tecken på att vi efter drygt tjugo år skulle kunna börja tala om en kumulativ kunskapsutveckling inom ämnet vad gäller forskningsmetoder.
Ett fortsatt inflöde av forskare från andra discipliner med orientering
mot och kunskaper i kvantitativa metoder kan också spela en viss roll i
sammanhanget (användandet av avancerade statistiska metoder är t.ex.
större bland de seniorer som har disputerat i andra ämnen). Men det kan
också handla om forskningsmetodernas anseende. Den internationella
tidskriftskulturen med anknytning till socialt arbete (läs den anglosaxiska) beskrivs ibland som kvantitativ till sin karaktär (Fraser et. al. 1991),
även om det på senare tid kommit en del nya tidskrifter som specialiserat
sig på kvalitativ forskning. Kvalitativt orienterade forskare brukar påpeka
att det är svårare att få artiklar som bygger på kvalitativa studier publicerade (Padgett, 1998). Bland de seniora texter som publicerats i form av
vetenskapliga artiklar är kvantitativa metoder tre gånger så vanliga som
bland texter av rapportkaraktär. En ökad orientering mot internationell
publicering kan med andra ord också påverka ämnets metodologiska profil. Samtidigt är det viktigt att betona att det insamlade materialet ger oss
mycket lite vägledning om hur valet av forskningsmetoder går till i praktiken (vilket för övrigt också gäller val av frågeställningar och teorier). Texterna ger oss ofta en ganska begränsad information om kunskapsteoretiska
överväganden och därmed om den epistemologiska kontext som präglar
det aktuella kunskapsområdet i sin helhet eller inom dess olika delar. 42
42. En vetenskapsstudie, där epistemologiska kontexter i forskningsämnen med
anknytning till olika välfärdsprofessioner jämförs, är ett av de forskningsprojekt som planeras inom ramen för ISAK:s (Institutet för studier av kunskapsbildning vid Göteborgs universitet) verksamhet.
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Fortsatt paradigmatisk öppenhet och pluralism?

Det teoretiska innehållet i de seniora texterna framstår, trots den dominerande ställningen för sociologisk teori, som mycket heterogent och pluralistiskt när vi talar om ämnet i sin helhet. Lånet av teoretiskt gods från
andra forskningsämnen och traditioner är fortfarande mycket stort. Vi
kan inte i just dessa avseenden skönja några direkta tecken på utveckling
av, eller centrering till, en egen teoretisk ”kärna”, eller begynnande paradigmatisk stängning (Dellgran & Höjer, 2003a). Ämnet måste i sin helhet
beskrivas som mångvetenskapligt och pluralistiskt och med ett påtagligt
inslag av eklekticism hos många forskare och forskningsprodukter. Tittar
vi på vissa enskilda inriktningar är dock inte spridningen av de teoretiska
verktygen lika omfattande. Inom flera forskningsområden (t.ex. missbruksforskning, ungdomsforskning, omsorgsforskning och forskning
inom social barnavård) verkar man hålla sig till en mer avgränsad och i
vissa fall teoretiskt mer sammanhållen redskapsarsenal. Naturligtvis är
inte heller varje enskild forskare eller forskningsprodukt mångteoretisk.
Det finns emellertid, som vi tidigare nämnde, anledning att förmoda
att specialiseringen kommer att tillta, vilket på sikt kan komma att påverka kommande forskargenerationers teoretiska orientering. För det första är det på ett kognitivt plan lätt att ana svårigheter för professorer och
andra handledare att kunna vara tillräckligt teoretiskt orienterade när
ämnet i sig är så teoretiskt brett. Här kan dock den totala ökningen av antalet seniora forskare i ämnet bidra till att det teoretiska kunskapsbehovet,
som heterogeniteten kräver, kan tillfredsställas. För det andra förmodar
vi att den framtida forskningen i allt större utsträckning kommer att koncentreras till olika inriktningar, forskningsprogram, kunskaper och ”vested interests” (inmutade kunskapsområden) hos våra professorer, docenter
och andra seniora forskare. Reformeringen av forskarutbildningarna för
några år sedan bidrar, vid sidan av den akademiska forskningens naturliga
specialiseringsprocess, till denna utveckling. Det kan också vara på sin
plats att fråga vad som blir effekten av att en allt större del av seniorer, och
på sikt även professorer, kommer att ha sin akademiska skolning och forskarutbildning i ämnet socialt arbete. Kan vi om 25 år förvänta oss att dagens 10/90 situation (där 10 representerar forskningens referensandel till
det egna forskarsamhället och 90 till ”lånad” kunskap från andra ämnen)
kommer att förändras? Och kommer då den paradigmatiska öppenheten
och möjligheterna till kunskapsimport att bestå?
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Forskningsorienteringens mönster och tänkbara förklaringar

Vår undersökning av hur socionomer ser på forskning och vetenskaplig
kunskap ger oss en ganska splittrad bild. På ett mer grundläggande plan
tycks det stora flertalet yrkesverksamma ha en relativt positiv och optimistisk bild av den akademiska forskningens möjligheter att förbättra det
sociala arbetet i framtiden. Förtroendet för forskningens potential får på
det här viset uppfattas som gott och skeptikerna tycks inte vara särskilt
många. Intresset för att själv engagera sig i forskningsverksamhet och/
eller söka in på forskarutbildningen i socialt arbete är också påfallande
stort. Dessutom menar de allra flesta av de tillfrågade att forskning spelar
stor roll för den egna kompetensen som socialarbetare, även om man genomgående värdesätter annan typ av kunskap och andra kompetenskällor högre. En majoritet av socionomerna i undersökningen anser också att
man håller sig uppdaterad på aktuell forskning inom det arbetsområde
som man är verksam.
Däremot tycks inte särskilt många vara tillfreds med hittillsvarande
samspel mellan forskning och praktik. Men även om de allra flesta menar
att relationen inte fungerar tillfredsställande har man en ganska nyanserad uppfattning av vad detta beror på. Det man tycks sakna mest är
delaktigheten i själva forskningen, en bättre mottagning och spridning
av forskningsinformation i de organisationer man tillhör samt möjligheter att följa med forskningen under sin arbetstid. En annan sak som är
värd att notera är att forskningsorienteringen, så som vi här har definierat
den, faktiskt varierar mellan socionomer inom olika arbetsområden. Den
aspekt som vi har undersökt här, nämligen om det kan ha att göra med
själva omfattningen och tillgången på specialdestinerad forskning, ger oss
ingen entydig bild. På vissa områden är såväl den typen av forskning av
större omfattning som en högre grad av forskningsorientering bland socionomer mer vanligt förekommande. På motsvarande vis finns det områden
där både forskningsproduktionen och forskningsorienteringen är mindre
framträdande. Men i vissa fält är den senare relativt sett mindre, trots mer
omfattande forskning.
Vad forskningsorienteringen och dess variationer faktiskt beror på kan
vi inte avgöra med vårt material, men den borde rimligtvis påverkas av en
lång rad faktorer. Man kan t.ex. mycket väl tänka sig att en del socionomer
har ett mycket stort intresse av forskning och därför mycket väl skulle vilja
vara mer forskningsorienterad i vår tappning än vad man kanske är. Det
kan finnas flera skäl att på det viset tala om en forskningsorientering med
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förhinder. Man kanske, som vi redan har varit inne på, saknar förutsättningar och reella möjligheter att ta del av forskning (i sitt arbete, genom
vidareutbildning etc.) Vidare kan man anse att hittillsvarande forskning
inte är relevant eller intressant, och/eller att man har dåliga erfarenheter
av de kontakter som man har haft med forskare och forskning. Dessutom
kan forskningsorienteringen ha att göra med hur man ser på sitt nuvarande
arbete. I den mån man är verksam inom ett område som man inte har för
avsikt att stanna kvar inom kan incitamenten att förkovra sig och ta del av
mer specifik och områdesrelaterad forskning bli mer begränsade. För en
del socionomer kanske det först blir i samband med vidareutbildning och
specialisering som motiven till en tydligare forskningsorientering aktualiseras eller växer sig starkare. 43 Den här typen av resonemang kan bidra
till en strukturell förklaring av de variationer mellan olika arbetsområden
som vi har sett indikationer på. Forskningsorienteringen riskerar möjligen bli något mindre inom områden med högre personalomsättning och
större genomströmning av socionomer. Högre omsättning av personal och
lägre grad av forskningsorientering kan dessutom påverka ett områdes
status och professionaliseringsgrad i negativ riktning, något som knappast gagnar forskningsintresset hos nytillkommande socionomer. Just om
och hur forskningsorienteringen hänger samman med det sociala arbetets
nivellering, eller med vidareutbildning och andra professionaliseringsaspekter ska vi återkomma till i ett annat sammanhang.
Det finns som vi redan har varit inne på en uppenbar risk för att diskursen kring forskning och professionalisering har spelat en viss roll för
svaren på våra frågor. Å ena sidan kan den sociala önskvärdheten av att
bekänna sig till forskning innebära att man överskattar den faktiska betydelsen av forskning och vetenskaplig kunskap. Å andra sidan kan det
myckna talet om bristfälliga relationer mellan forskning och praktik ha
påverkat svaren i en mer negativ riktning. Trots dessa reservationer tycks
ändå det stora flertalet yrkesverksamma socionomer ha en grunduppfattning om att forskning och vetenskaplig kunskap är en viktig del av den
fortsatta professionaliseringen, såväl vad gäller professionalisering på kollektiv nivå (dvs. för yrkesgruppens status, legitimitet och möjligheter att
kontrollera det egna kunskapsområdet) som individuell nivå (dvs. för det
egna yrkeskunnandet).

43. Generellt sett tycks det finnas ett tydligt positivt samband mellan vidareutbildning och forskningsorientering, se Dellgran & Höjer, 2003b.
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Våra reflektioner om diskursiva och retoriska inslag aktualiserar emellertid också en mer generell fråga om hur vi bör betrakta de mångbottnade relationerna mellan forskning och praktik. En sak är att ta hänsyn
till, eller rent av empiriskt studera, själva diskursen och retoriken och dess
inflytande över vår förståelse av dessa relationer. En annan hur analytiskt
ändamålsenligt det är för att studera forskningsanvändning och det reella
samspelet mellan forskning och praktisk yrkesutövning. Låt oss därför
mot bakgrund av de resultat vi här har presenterat skissera några, som vi
menar, viktiga och centrala utgångspunkter för en sådan analys.
För det första menar vi att det är nödvändigt att, så långt det är görligt,
komma bortom den traditionella, slentrianmässiga distinktionen mellan
teori och praktik som i så stor utsträckning har styrt föreställningarna
om relationerna mellan forskning och praktisk yrkesutövning. Detta har
sagts förut men tål att upprepas. Ett vanligt sätt att åstadkomma detta är
att betona att också forskningen har sin speciella praktik. På motsvarande
vis har det som vi till vardags kallar för praktik sin teoretiska nivå. Varje
institutionaliserad form av yrkesutövning och professionell expertis har
sina kognitiva filter och teoretiska utgångspunkter. Sådana filter framstår
som alldeles nödvändiga för att förstå, förklara, fatta beslut och i övrigt
handla så som föreskrivs av den organisatoriska kontext inom vilken man
är verksam.
En implikation av att bortse från den här typen av aspekter är att det
på så vis skapas en hierarkisk statusordning och en problematisk föreställning om en speciell arbetsfördelning (kunskap produceras i forskning som
sedan tillämpas i praktisk yrkesutövning). Detta skapar i sin tur schabloniserade värderingsgrunder och bedömningar av forskningen respektive
praktikfältet. En ytterligare konsekvens är kanske att det döljer det faktum att det handlar om två verksamheter som i och för sig har olikartade
huvuduppgifter, styrformer, villkor och lojaliteter, men som också har som
sin uppgift att samarbeta eller samverka med just varandra. Den andra utgångspunkten blir därför att studier av forskningsanvändning, kunskapsbildning och relationer mellan olika arenor (den akademiska forskningen,
utbildningen och praktikfältet) måste kontextualiseras, dvs. inbegripa
analyser av den specifika institutionella och organisatoriska kontext som
präglar villkoren för respektive verksamhet. Detta innebär empiriska undersökningar av hur betingelserna för forskningsproduktionen ter sig i de
akademiska strukturerna. På motsvarande vis måste man studera betingelserna för kunskapsbildning (vilket då inkluderar olika typer av kunskaper) i alla de olika typer av organisationer som socialt arbete bedrivs
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inom (och som då kan variera). På detta följer den tredje utgångspunkten
– eller snarare uppmaningen – nämligen att särskilt granska hur forskningssamhälle och praktikfält i realiteten kommunicerar med varandra
och hur villkoren för en sådan kommunikation gestaltar sig. Det är vår
uppfattning att den här typen av studier kan ge alla inblandade parter och
aktörer mer rimliga och nyanserade bilder av vad forskningen faktiskt kan
åstadkomma, hur samspelet mellan forskning och praktikfält fungerar
samt vad som kan förklara de mönster och variationer i forskningsorientering som vi här har presenterat.
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En jämförande bedömning av
forskningen vid svenska och
amerikanska institutioner i socialt
arbete
Lena Lundgren

Inledning
Det primära syftet med detta kapitel är att göra en jämförelse av det forskningsarbete som utförs vid svenska socialhögskolor och institutioner för
socialt arbete med utbildning på doktorandnivå med forskningsarbetet
vid motsvarande institutioner i USA. Specifika jämförelser kommer att
göras mellan de båda länderna på områden som rör forskningens innehåll, forskningsmetodik samt spridning av forskningsresultat. Frågan har
tidigare delvis berörts av Dellgran och Höjer (2000, 2001). Den studien,
som framför allt studerade forskningsmetoder i doktorsavhandlingar kom
fram till att amerikanska institutioner oftare än svenska tillämpade kvantitativa forskningsmetoder, medan åtskilligt av forskningsarbetet vid de
svenska institutionerna inriktades på det sociala arbetets filosofiska och
politiska grunder
I detta kapitel har ett av syftena varit att se huruvida tidigare antaganden om olikheter i forskningsarbetet vid institutioner för socialt arbete
i de respektive länderna kan anses riktiga även efter en mer ingående
granskning. Ett andra syfte har varit att fastställa huruvida det finns erfarenheter av forskningskapacitetsuppbyggnad vid amerikanska institutioner för socialt arbete som kan vara tillämpliga i det svenska systemet.
Följande frågeställningar kommer att behandlas:
1. Den historiska utvecklingen av forskningen i socialt arbete, dvs.
A. Befinner sig forskningsarbetet och forskarutbildningen i de båda
länderna idag på en likartad nivå, trots de historiska skillnaderna?
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2. Forskningens innehåll och metodik
A. Bedriver svenska och amerikanska institutioner forskning i socialt
arbete på jämförbara områden?
B. Använder sig svenska och amerikanska institutioner med
forskning i socialt arbete av likartad forskningsmetodik
(metodikutformning, analys)?
3. Spridning av forskningsresultat
A. Använder sig svenska och amerikanska institutioner för forskning
i socialt arbete av likartade spridningskanaler för sina rön? Dvs.
publicering i vetenskapliga tidskrifter, böcker etc.
B. Finns det skillnader mellan de båda länderna i fråga om hur ofta
man publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter, särskilt i internationella tvärvetenskapliga tidskrifter?
Varför har dessa tre områden – forskningens innehåll, forskningsmetodik
och spridning av forskningsresultat – satts i fokus? För det första för att utbildningar i socialt arbete både syftar till att förbereda studenterna för en
yrkesroll och för fortsatta akademiska studier vilket väckt återkommande
tvivel – såväl i Sverige som i USA – om huruvida forskningsområdena till
sitt innehåll är av värde för och bidrar till utvecklingen av området socialt
arbete. Detta har lett fram till argumentet att forskning i socialt arbete i
huvudsak bör bedrivas i form av tillämpad forskning med det uttalade
målet att bidra till utvecklandet av praktisk tillämpning, socialpolitiska
teorier och/eller utarbetandet av nya sociala program.
Ett annat tvivel har rört frågan om huruvida forskare i socialt arbete
väljer forskningsmetoder och producerar forskning som liknar den forskning som forskare inom andra samhällsvetenskapliga discipliner producerar.
En tredje återkommande punkt rör frågan om huruvida forskare i socialt arbete i sin strävan att utveckla såväl den egna disciplinen som en ny
och effektivare praxis lyckas sprida sina forskningsresultat. För att besvara
den frågan måste vi granska i vilken omfattning de publicerar sina resultat
i traditionella kanaler, såväl i referee-bedömda och andra vetenskapliga
tidskrifter som i andra former.
För att besvara dessa frågeställningar har flera olika informationskällor använts.
Dels har en genomgång gjorts av den litteratur som berör den historiska
utvecklingen av socialt arbete som profession och av forskningen i socialt
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arbete. Dels har intervjuer genomförts med ett antal utvalda representanter för institutioner för socialt arbete i de båda länderna. Dels har artiklar
som svenska institutioner för socialt arbete publicerat i vetenskapliga tidskrifter granskats. Resultaten av denna granskning har därefter jämförts
med en motsvarande granskning av publicerade forskningsresultat från
amerikanska institutioner och med författarens egen fortlöpande granskning av amerikanska forskarartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vidare har
befintliga forskningsdata på aggregerad nivå använts för en jämförelse av
det ungefärliga antalet artiklar från specifika institutioner för socialt arbete i de båda länderna under den gångna tioårsperioden. Slutligen har en
genomgång gjorts av äldre litteratur om svenska respektive amerikanska
utbildningsprogram inom området socialt arbete samt av utbildningsdirektiven från Council of Social Work i USA.
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1. Forskning i socialt arbete – bakgrund och
utveckling
I både Sverige och USA har utvecklingen inom området socialt arbete
framför allt fokuserat på utbildningar som ska leda till en yrkesbehörighet
och inte på att utveckla området som akademisk disciplin. Ett exempel
på denna inriktning var när ledningarna för 15 amerikanska skolor med
inriktning på socialt arbete redan år 1919 beslutade att bilda en ”Association of Training Schools for Professional Social Work” (Jansson, 2001).
Den första amerikanska skolan för utbildning i socialt arbete startades år
1903, medan den första svenska fackskolan för utbildning av socialarbetare, Socialhögskolan i Stockholm, inledde sin verksamhet så sent som
1944. I både USA och Sverige baserades utbildningen av socialarbetare
mellan ungefärligen 1940-talet och 1970-talet framför allt på den s.k.
case-work-metoden.
De flesta som studerar socialt arbete i Sverige och USA får idag även
utbildning i ett antal ämnesexterna metoder (mikrometoder, kliniskpraktiska): kognitiv terapi, grupparbeten etc. samt makrometoder:
samhällsfokuserat påverkansarbete (s.k. community advocacy), programplanering och utveckling. I båda länderna ligger dessutom den konceptuella fokuseringen på kedjan klient – system – miljöperspektiv, dvs. en
ambition att förstå klienten i sin miljö. I båda länderna har institutioner
för socialt arbete upplevt (och upplever fortfarande) åsiktsskillnader kring
frågan om forskningens roll i det övergripande utbildningsarbetet. Den
historiskt centrala frågeställningen har genomgående varit om utbildningen ska vara inriktad på praktik, teori eller forskning (Ehrenreich,
1985).
I USA, till skillnad från Sverige, lanserades den första utbildningen i
socialt arbete som ett komplett akademiskt utbildningsprogram, med en
institution som arbetade med olika frågor kring tillämpad forskning och
ett doktorandprogram (Gordon, 1992, Ehrenreich, 1985). Programmet
introducerades vid University of Chicago – ett av de amerikanska universiteten med gott renommé för hög akademisk standard, forskningssatsningar och metodutveckling. Linda Gordon har beskrivit hur the School
of Social Service Administration vid University of Chicago ”dominerade
forskningen i socialt arbete under många årtionden” (s. 38, 1992).
Denna forskningsinriktning i ett utbildningsprogram i socialt arbete
står i bjärt kontrast till de tidiga fackutbildningarna av svenska socialarbetare, med sin uttalade yrkesinriktning. Högskoleverket har i en
tidigare bedömning av den svenska utbildningen i socialt arbete (s. 27,
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2000) sagt att ”En viss anpassning (av social högskoleutbildning till
den traditionella akademiska utbildningen) skedde efter hand genom en
ökad användning av teorimodeller och starkare ställning för lärarkårens
fackliga organisation.” Beskrivningen tyder på att de yrkesförberedande
fackutbildningarna med tiden anpassade sig till en akademisk undervisningsmiljö. Däremot ger beskrivningen ingen vägledning om huruvida
de svenska fackutbildningarna i socialt arbete inriktades på akademisk
forskning. Faktum är att det första svenska universitetsbaserade utbildningsprogrammet där doktorandutbildning ingick startade så sent som
1977 (Högskoleverket, 2000).
En möjlig hypotes, med tanke på denna historiska olikhet mellan de
svenska och amerikanska skolornas möjligheter att erbjuda utbildning i
forskningsmetodik, är att det sannolikt kommit att påverka hur dagens
forskning i socialt arbete ser ut i de båda länderna (typ, kvantitet och kvalitet). Vid en svensk institution föreslogs till och med, i samband med ett
besök i oktober 2002, att den svaga forskningstraditionen vid de svenska
institutionerna för socialt arbete fått till följd att ”institutionerna idag
huvudsakligen inriktar sig på att utbilda nya forskare, snarare än på att
bedriva egen forskning.”
Kommentaren ovan är väsentlig, då en av de främsta synliga skillnaderna mellan forskningen vid flertalet svenska institutioner för socialt arbete och den som bedrivs vid amerikanska institutioner för socialt arbete
vid olika forskningsuniversitet är att en stor del av det dagliga arbete som
betraktas som forskning i Sverige främst handlar om att utbilda doktorander. Man har även (vid besök) presenterat sina doktorsavhandlingar som
exempel på eget forskningsarbete.
I USA däremot betraktas utbildning av doktorander som sammanställer och utarbetar egna avhandlingar i allmänhet som tillhörande
utbildningsverksamheten, inte som en del av institutionens forskning.
Denna skillnad i hur man i USA och Sverige definierar forskning kontra
utbildning/undervisning kan exemplifieras ytterligare genom att studera
de olika statliga anslag som är tillgängliga för forskarutbildning och forskning i socialt arbete. En amerikansk institution kan ansöka om olika federala medel för att antingen bedriva egen forskning eller för utbildning
av exempelvis studenter. De federala medel som amerikanska institutioner
för socialt arbete ansöker om är ofta knutna till specifika problemområden som boendefrågor, mental hälsa eller missbruksproblematik. För varje
enskilt sådant område finns anslag som är särskilt öronmärkta för utbildning, infrastruktursatsningar eller forskning (bland federala myndighe255

ter med webbsidor för dessa typer av anslag finns exempelvis National
Institute on Mental Health (NIMH), National Institute on Drug Abuse
(NIDA) samt the Centers for Disease Control (CDC)).
Huvuddelen av det anslagsfinansierade forskningsarbetet vid amerikanska skolor i socialt arbete med forskningsinriktning avser medel för
disputerade forskares enskilda forskning. Man skulle till och med kunna
hävda att doktorandstuderande spelar en relativt blygsam roll i dessa institutioners samlade forskningsarbete.
Ett exempel på ett sådant anslagsfinansierat forskningsprojekt på en
amerikansk forskningsinstitution skulle kunna avse ett treårigt anslag för
prövning och utvärdering av en nyutvecklad utbildningssatsning för att
minska drogmissbruket bland tonåringar. Institutionen skulle för sin ursprungliga ansökan ha utarbetat en forskningsplan med beskrivningar av
projektets frågeställningar, planer för sammanställning och analyser av
forskningsdata etc. Ansvariga vid institutionen skulle själva fått besluta
om man ville projektanställa en forskningsstuderande för projektet, men
anslagets huvudsyfte hade varit att fastställa det studerade utbildningsprogrammets effektivitet och se om slutsatser från detta skulle kunna generaliseras till att gälla även andra liknande satsningar. Utbildningen av
en ny forskare/forskarstuderande skulle således inte ha stått i fokus.
Aktuell utbildningsstruktur – betydelse för forskningskvalitet
och forskningsvolym i de båda länderna

De svenska institutionerna för socialt arbete med doktorandutbildningar
arbetar huvudsakligen med att utbilda studerande i socialt arbete på
akademisk grundnivå, där flertalet studenter efter avslutad utbildning
går vidare till anställningar som handläggare inom exempelvis den offentliga socialtjänsten. En huvuduppgift för de svenska institutionerna
är således att undervisa högskolestuderande på grundutbildningsnivå. I
USA däremot är huvuddelen av de universitetsbaserade utbildningarna
i socialt arbete med forskning främst inriktade på vidareutbildning av
akademiker med grundtubildingsexamen. Det är dessutom vanligt att
institutioner som undervisar på högre nivåer, (magister- och dokorandnivå), inte erbjuder någon undervisning alls på grundutbildningsnivå.
På dessa institutioner utbildas magister- och doktorander till chefer för
sociala administrativa positioner, kuratorer eller forskare, men oftast inte
till socialarbetare inom socialtjänsten.
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Idag finns det 433 utbildningar i USA på nivå motsvarande fil. kand.
(CSWE, 2001). Vid dessa institutioner förekommer oftast någon form
av anslagsfinansierad forskning. Det finns idag 146 program på motsvarande magisternivå, varav ungefär hälften även erbjuder doktorandkurser
(CSWE, 2001). Som jämförelse kan nämnas att vid några av de största
amerikanska forskningsinriktade skolorna i socialt arbete, som exempelvis
Columbia, Berkeley och Michigan, belöper sig de årliga forskningsanslagen till många miljoner dollar. Man måste dock ha i åtanke att det endast
är en liten andel av de amerikanska skolorna i socialt arbete som bedriver
anslagsfinansierad forskning på en hög nivå.
Vilka blir då de produktivitetsmässiga konsekvenserna för forskningen
av denna skillnad, dvs. vad betyder det att svenska institutioner med
doktorandutbildning främst ägnar sig åt undervisning och forskning i
en grundutbildningsdominerad miljö, medan de amerikanska bedriver
sitt forskningsarbete i en miljö med forskarstuderande doktorander? För
det första behöver de amerikanska utbildningarna i socialt arbete med
forskarutbildning inte ägna sig lika mycket åt undervisning, de har färre
studerande och ägnar mindre arbete åt att administrera kurser. (Typisk
undervisningsvolym vid institutioner med forskarstuderande och doktorander kan ligga kring 2–6 timmar per vecka i genomsnitt). I USA har
man högre förväntningar på forskningsmängd och publiceringsvolym
för institutioner med forskarstuderande och doktorander, men samtidigt
förefaller de ha mer tid att ägna åt dessa uppgifter än vissa svenska institutioner. Man kan således konstatera att undervisningsarbetet ägnas mer
tid och energi i Sverige, jämfört med amerikanska institutioner med egen
forskning på forskningsuniversiteten.
Å andra sidan är många medarbetare vid amerikanska institutioner
med forskningsinriktning tvungna att, för att trygga sina anställningar,
kontinuerligt arbeta med att aktivt söka anslag och publicera sig i vetenskapliga tidskrifter. Det finns med andra ord ett inbyggt systemkrav, att
medarbetare som vill ha en karriärmässig utveckling måste producera
artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Samtal med personer
vid svenska institutioner för socialt arbete ger däremot vid handen att man
där mer betonar vikten av att medarbetarna producerar böcker för att meritera sig inom institutionen.
De amerikanska institutionerna som bedriver undervisning på grundutbildningsnivå förväntas dock inte medverka över huvud taget i mer
avancerade forskningsprojekt. Kvalitetsbedömningar av deras arbete
handlar således mest om undervisning. Med utgångspunkt i såväl till257

gänglig litteratur som egna besök förefaller därför svenska institutioner
med undervisning på grundutbildningsnivå ha större produktivitet i sitt
forskningsarbete än de amerikanska institutionerna på grundutbildningsnivå, men lägre forskningsproduktivitet än amerikanska institutioner
med egen forskning och huvudsaklig undervisningsinriktning på doktorander och forskarstuderande.
En central fråga är om institutioner med stor andel undervisning och
studievägledning, främst på grundutbildningsnivå, också kan eller bör
bedriva eget aktivt forskningsarbete. Det bör i sammanhanget dock nämnas att det förvisso finns institutioner i USA med högre akademisk utbildning som inte bedriver någon, eller endast mycket begränsad, forskning.
Exempelvis är undervisningen på Smith College School of Social Work
– en skola med ett gott och grundmurat kvalitetsrykte – huvudsakligen
inriktad på att utbilda kliniska praktiker. Anslagsfinansierad forskning
utgör endast en begränsad del av deras verksamhet.
Forskningens innehåll och metodik
Innehåll

Innan vi kan bedöma hur forskningen vid institutioner för socialt arbete
i USA och Sverige skiljer sig åt behöver vi ha en noggrannare definition
av begreppet ”forskning”. Om forskningsbegreppet definieras som varje
strävan att söka svar på en generellt hållen fråga, som ”Är samhället rättvist?”, då är det uppenbart att forskningen i USA och Sverige inte uppvisar
några större skillnader. Likaså, om institutionernas forskning definieras
som den del av deras verksamhet som finansieras med externa medel går
det att säga att dessa andelar av den samlade institutionsverksamheten är
jämförbara i de båda länderna.
Huruvida forskningens innehåll vid institutionerna är av värde för och
bidrar till en generell utveckling av disciplinen socialt arbete är dock en
annan fråga. I kapitel ”Vetenskapssamhället och praktiken som målgrupp
för forskningen” ges tydligt stöd för uppfattningen att svenska institutioner i sin publicering av artiklar och litteratur vanligtvis inriktar sig på den
praktiska tillämpningen av socialt arbete. I deras innehåll ingår således
områden som socialpolitik och välfärdssystem, barnens situation, missbruksfrågor etc. Detta liknar i hög grad förhållandena vid de amerikanska
institutionerna.
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En skillnad som rör forskningsområdena är att så många amerikanska
skolor redovisar sina inriktningar och specialiteter, medan flertalet svenska
institutioner i stället framhåller den stora bredden i sitt forskningsarbete.
En annan olikhet som rör forskningens innehåll är att man vid amerikanska institutioner för socialt arbete ofta bedriver forskning inom
områden som i Sverige hanteras av andra discipliner. Det är exempelvis
inte ovanligt att en amerikansk institution med klinisk inriktning forskar
på nya interventioner på klientnivå, till exempel nya rådgivnings- och
vägledningsmodeller. De nya modellerna kan ha som mål att förbättra
förhållanden som rör klienters mentala hälsa, till exempel reducera ångest, droganvändning eller depressioner. Det skulle med andra ord vara
forskning som i Sverige med största sannolikhet skulle bedrivas vid en
psykologisk institution.
En annan olikhet som rör forskningsinnehåll är att många amerikanska
institutioner för socialt arbete medverkar i forskningsprojekt på områden
som i Sverige ofta skulle ses som tillhörande den medicinska forskningen.
Det kan exempelvis röra forskning kring åtgärder för att begränsa spridningen av HIV/AIDS och modeller för att utvärdera effekter av olika behandlingsmodeller för alkohol- eller narkotikamissbrukare.
Min uppfattning är att bristen på delaktighet i forskningen inom
ovannämnda områden bland svenska forskare inom ämnet socialt arbete
är en förlust för fältet som helhet, och att det skulle bidra till att stärka
forskningsdisciplinen om fler forskare inom ämnet deltog i forskningen
på dessa områden.
Forskningsmetodik

Min granskning av de senaste fem årens artiklar från de svenska institutionerna för socialt arbete bekräftar också de resultat som presenterats i
andra avsnitt i denna rapport (se t.ex. Dellgrans och Höjers kapitel). Det
är framför allt uppenbart att få svenska forskare inom socialt arbete – jämfört med USA – använder sig av kvantitativa forskningsmetoder, vilket
dock inte med automatik är liktydigt med att det skulle vara ett problem.
Det knyter dock an till diskussionen om huruvida forskningen vid de
svenska institutionerna för socialt arbete är jämförbar med forskningen
inom andra samhällsvetenskapliga discipliner.
Få svenska institutioner för socialt arbete använder således de kvantitativa forskningsmetoder som är vanliga inom andra samhällsvetenskapliga
discipliner. Det fåtal gånger kvantitativa forskningsmetoder används är
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det dessutom oftast för rent deskriptiva ändamål. Den empiribaserade
forskningsmodell med provning av hypoteser som används inom medicinsk och övrig samhällsvetenskaplig forskning används sällan av svenska
forskare i socialt arbete. Det är därför ovanligt att stöta på artiklar om
svensk forskning i socialt arbete som bygger på tillämpning av en experimentell eller kvasiexperimentell forskningsmodell och systematisk
sammanställning av forskningsdata för tvärsektionell eller longitudinell
bearbetning. Det finns dock vissa undantag från denna bild, men oftast
har forskare i socialt arbete som använder sig av kvantitativa forskningsmetoder och hypotesprovning examina från andra discipliner.
Denna brist på kvantitativ forskning bidrar antagligen till att så få
svenska institutioner för socialt arbete, jämfört med USA, ingår i tvärvetenskapliga forskningsprojekt som använder kvantitativa metoder (Dellgran & Höjer, 2000, Högskoleverket, 2000).
Olika amerikanska institutioner med social forskning skiljer sig åt i
sina val av forskningsmetoder. Precis som i Sverige producerar ett flertal
amerikanska institutioner vad som kan beskrivas som ståndpunkts- eller
argumentbaserade artiklar som behandlar för- och nackdelar med olika
socialpolitiska och allmänpolitiska ståndpunkter, system och tillämpningar. Den här typen av studier presenteras ibland som utvärderingar,
även om de sällan använder sig av sedvanliga kvantitativa eller kvalitativa
forskningsmetoder.
En annan skillnad mellan de amerikanska och de svenska institutionerna för socialt arbete är att de förra oftare utvecklar egna kvantitativa/
kvalitativa forskningsmodeller. I dessa forskningsmodeller ingår prövning
av frågeställningar och hypoteser, olika kvasiexperimentella eller experimentella upplägg och användning av olika analysmetoder för kvantitativa
data.
Vissa amerikanska historiker hävdar att även den tidiga amerikanska forskningen i socialt arbete huvudsakligen var empirisk och byggde
på användning av kvantitativa data. Gordon skriver till exempel (s. 40,
1992) att ”empiriska studier av samtidsproblem som fattigdom, brottslighet eller invandring betraktades (under 1920- och 30-talen) allt mer som
en gren av området socialt arbete, medan den sociologiska forskningen
i allt väsentligt förblev teoretisk och kvalitativ. Sålunda var till exempel
den person som många betraktar som grundaren av socialt arbete som
akademisk disciplin, Jane Adams, en uttalad förespråkare för nya modeller
för sammanställning av befolkningsstatistiska data i syfte att bättre följa
utvecklingen av inkomst, boendesituationen för fattiga etc.”
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En annan skillnad, som berörts ovan, rör i vilken omfattning svenska
och amerikanska institutioner för socialt arbete ägnar sig åt vad som i
USA ofta definieras som interventionsforskning. En genomgång av artiklar, böcker och kapitel i böcker som publicerats under de gångna fem
åren visar tydligt att få svenska institutioner för socialt arbete, med några
undantag, ägnat sig åt att utarbeta nya interventioner för socialt arbete och
därefter empiriskt prövat hur dessa interventioner fungerat. Få svenska
forskningsinstitutioner arbetar således med interventionsforskning i
denna mening. I USA ser den bilden annorlunda ut. Där har framför allt
forskare vid de stora universitetens institutioner för socialt arbete utvecklat
en egen nisch, en forskningsspecialitet där de i allt högre grad kommit att
ses som experter på att utveckla och/eller empiriskt pröva nya interventioner för sociala system. Denna typ av forskning inriktas på ett brett spektrum av verksamhetsområden som mental hälsa, anställning och arbete,
offentliga stödinsatser, missbruksproblematik, åldrande, hälsofrågor etc.
Ett typiskt exempel skulle kunna vara då en enskild institution utarbetar
en ny fallbaserad behandlingsteknik och sedan prövar den på ett antal
klienter med hjälp av en kvasiexperimentell modell (mer sällan en ren
experimentell modell).
Ett antal av dagens amerikanska forskare i socialt arbete med ambitiösa
forskningsprogram har vunnit såväl nationellt som internationellt erkännande för att ha utarbetat och empiriskt provat nya interventioner för att
bromsa spridningen av HIV/AIDS, minska förekomsten av våld inom
familjen, bidra till effektivare kompetensutveckling, minska spädbarnsdödligheten och reducera antalet tonårsgraviditeter.
Huvuddelen av de federala anslagen till de amerikanska institutionerna
för socialt arbete utgör ett direkt stöd till institutioner som (1) utvecklat
nya interventioner, (2) med hjälp av olika forskningsmetoder kunnat
fastställa om interventionerna har avsedd effekt, samt (3) och/eller utfört
utvärderingar av redan befintliga interventioner.
Denna typ av interventions- och/eller bedömningsbaserad forskning
lämpar sig självfallet väl för resultatpubliceringar. Den är dessutom bättre
ägnad att konkurrera med den forskning som bedrivs inom akademiska
discipliner som sociologi, medicin, psykologi etc. Resultaten från denna
typ av forskning har också större chans att bli publicerad i vetenskapliga
tidskrifter med tvärvetenskaplig profil. Slutligen passar detta forskningsarbete särskilt väl för samarbete med praktiker och forskare från andra
discipliner.
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Den amerikanska federala regeringen genomför för närvarande en
större anslagssatsning med målet att få amerikanska institutioner för
socialt arbete att bygga upp forskningscentra med tvärvetenskaplig inriktning. National Institute on Drug Abuse har sedan 1998 till exempel
inbjudit institutioner för socialt arbete att konkurrera om ett femårsanslag
för att bygga upp centra för drogmissbruksforskning. Anslagens tillkomst
är en bekräftelse på att de federala myndigheterna kommit att betrakta
institutionerna för socialt arbete som experter på implementering och utvärdering av sociala program.
Är då denna roll som interventionsforskare en möjlig ny funktion för de
svenska forskarna inom ämnet socialt arbete? Vilka skulle kunna vara de
möjliga begränsningarna? En central fråga som måste besvaras är huruvida en sådan ny roll skulle uppfattas som positiv av socialtjänstens praktiker och administratörer. Det är därför viktigt att fråga sig om de svenska
institutionerna för socialt arbete har de samarbetskanaler till praktikerorganisationer och till andra akademiska discipliner som skulle krävas för
att stödja utveckling och utvärdering av nya interventioner på klientnivå.
En primär orsak till att de amerikanska institutionerna fått denna nya
roll är att de federala anslagsgivare som bekostar sociala program nu förväntar sig att organisationer som tillhandahåller sociala tjänster skall ta
ansvar för innehållet, och att utfallet av insatserna måste kunna mätas på
klientnivå för att fortsatta anslag ska beviljas. Eftersom de flesta organisationer som tillhandahåller sociala tjänster saknar egna forskningsresurser
har man sökt att etablera samarbete med det akademiska forskarsamhället och särskilt med institutionerna för socialt arbete då de, jämfört med
andra discipliners institutioner, anses ha större kännedom om det praktiska sociala arbetets realiteter och olika klientmiljöer, och dessutom är
förtrogna med modeller för tillämpad forskning.
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3. Spridning av forskningsresultat
Medan avsnittet ovan fokuserade på de svenska och amerikanska forskarnas val av forskningsinriktning och metoder kommer detta avsnitt att
behandla frågan om huruvida institutioner för socialt arbete i de båda
länderna skiljer sig åt i fråga om publicering. Ett mått på i vilken omfattning ny kunskap sprids till fältet är institutionernas publicering av forskningsresultat.
Tittar man på i vilken typ av vetenskapliga tidskrifter institutionerna i
de båda länderna publicerar sig, finner man att forskarna primärt skriver
i sina respektive länders inhemska tidskrifter för socialt arbete, även om
det också i både USA och Sverige finns en liten andel institutioner med
hög publiceringsfrekvens som presenterar material i internationella vetenskapliga tidskrifter och tvärvetenskapliga publikationer.
Ett annat sätt att jämföra, som beskrivs nedan, är att se på antalet artiklar som publiceras. I detta avsnitt används olika modeller att jämföra de
svenska och amerikanska institutionernas publiceringsfrekvens i refereebedömda tidskrifter. Dels jämförs de sammanlagda antalet publiceringar
för de båda länderna, dels görs en jämförelse institution för institution,
och dels jämförs olika kluster av institutioner.
3a. Datakällor

Vid denna jämförelse har ett antal olika datakällor använts. Uppgifter
som rör de amerikanska institutionerna för socialt arbete kommer huvudsakligen från en studie av publiceringar vid amerikanska institutioner
för socialt arbete med doktorandutbildningar. Resultaten av denna studie
publicerades i Journal of Social Work Education (Green, Baskind & Bellin, 2002). Uppgifter om de svenska institutionernas publiceringsfrekvens
har hämtats från tre håll: (1) data från forskarnas till denna utvärdering
inlämnade vetenskapliga arbeten, (2) granskning av forskarnas Curricula
Vitae och (3) genom kontakter med bl.a. prefekter i samband med utvärderingsgruppens institutionsbesök. Då de tillgängliga amerikanska
uppgifterna avsåg perioden 1990 till 1999 och en stor del av de svenska
uppgifterna avsåg perioden 1995–2001, blev det nödvändigt att räkna om
uppgifterna på olika sätt.
För jämförelsen valdes 61 amerikanska institutioner. Samtliga dessa
erbjöd magisterutbildningar i socialt arbete som godkänts av Council
of Social Work. Samtliga erbjöd även doktorandkurser och 92 procent av institutionerna klassificerades som tillhörande ett doktorand-/
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forskningsuniversitet (Green, Baskind & Bellin, 2002). Två tredjedelar
av dessa universitet var offentliga universitet och en tredjedel privata. De
svenska institutionerna utgörs av dem som bildar det genomgående underlaget för den svenska delen av denna rapport.
I den amerikanska delen av studien jämfördes antalet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter för olika institutioner. I korthet visade
resultaten av denna undersökning att 20 procent av de 61 amerikanska institutionerna som ingick i studien svarade för 43 procent av det totala antalet publicerade artiklar under åren 1990–1999. Vidare framkom att det
fanns ett positivt samband mellan publiceringsfrekvens å ena sidan och
institutionsstorlek och antal verksamhetsår å den andra (dvs. institutioner
med fler verksamhetsår uppvisade högre publiceringsfrekvens). Slutligen
framkom att de institutioner som åtnjöt högst akademisk status (rating)
också oftare fick artiklar publicerade (Green, Baskind & Bellin, 2002).
Dessa amerikanska resultat stämmer väl överens med vad som framkommit om publiceringsfrekvensen vid svenska institutioner för socialt
arbete. Här har de tre svenska institutionerna med de äldsta doktorandprogrammen sedan länge åtnjutit högst akademisk status och även lyckats
bäst med att få artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
3b. Genomsnittlig publiceringsfrekvens

Med tanke på det större antalet institutioner i USA är det föga överraskande att betydligt fler artiklar publicerades i USA än i Sverige under
perioden 1990–1999. De 61 amerikanska institutionerna publicerade
sammanlagt 4 406 artiklar (Green, Baskind & Bellin, 2002). Enligt
uppgifter ur SCB:s databas, publicerade de svenska institutionerna 89
artiklar under åren 1990–1999. Granskningen av forskarnas Curricula
Vitae visade på en betydligt högre publiceringsvolym – cirka 252 artiklar
publicerade i vetenskapliga tidskrifter under åren 1995–1999. (Med tanke
på att forskarnas C.V. kan variera i fråga om tillförlitlighet och detaljprecision bör siffran endast ses som en indikation. Det faktiska antalet bör
dock sannolikt ligga mellan 225 och 275).
Således publicerade de 61 amerikanska institutionerna i genomsnitt 7,2
artiklar per år, medan de svenska, beroende på beräkningsgrund, publicerade antingen 1,1 eller 6,1 artiklar per år (5,6–6,8).
I båda länderna finns dock stora skillnader mellan olika institutioner.
I USA publicerade exempelvis Columbia University 259 artiklar mellan
1990 och 1999, medan Boston University – fortfarande en av de tio främ-

264

sta skolorna – publicerade 117, dvs. mindre än hälften av Columbia. Den
institution som hamnade sist i tabellen publicerade sammanlagt 3 artiklar
under åren 1990 till 1999 (Green et al. 2002). En liknande jämförelse för
Sverige ger vid handen att den mest publicerade institutionen fick in över
100 artiklar, medan den med lägst antal hade färre än 5 publicerade artiklar under perioden. En annan likhet är att även hos de båda institutionerna med flest publicerade artiklar, Columbia respektive Socialhögskolan
i Stockholm, skiljer sig antalet publicerade artiklar mycket åt mellan olika
forskare, där ett litet antal svarar för huvuddelen av artiklarna.
3c. Jämförelser mellan grupperna

Green´s et. al. studie (2002) innehöll även uppgifter om de 62 institutionernas publiceringsfrekvens på årsbasis. Studien visar att de tio främsta
institutionerna hade en årlig publiceringsfrekvens på runt 12 till 26 artiklar under perioden 1990–1999. Samtliga av dessa institutioner hade
dessutom minst ett enskilt år då man publicerade fler än 20 artiklar. De
därpå följande tio institutionerna publicerade 7,1–11 artiklar per år. Cirka
31 institutioner publicerade mellan 2,7 och 7 artiklar per år under perioden 1990–1999 och de tio amerikanska institutioner för socialt arbete som
hade den lägsta publiceringsfrekvensen publicerade från 0 till 2,5 artiklar
per år. Ingen av institutionerna med de lägsta publiceringstalen publicerade fler än fyra artiklar under ett enskilt år under perioden 1990–1999.
Det är också noterbart att huvuddelen av institutionerna (41 av 61) publicerade sju artiklar eller färre per år.
Hur hävdar sig då de svenska institutionerna för socialt arbete vid en
jämförelse? Uppgifterna i de Curricula Vitae som studerats tar i allmänhet sin början år 1995. Detta ger en något snedvriden bild, då det amerikanska materialet tyder på att publiceringsfrekvensen var lägre under
första hälften av 1990-talet än under andra hälften. Å andra sidan visade
dock granskningen av de svenska institutionernas publicerade artiklar
på en markant ökning av publiceringsfrekvensen på årsbasis under åren
1999–2001, vilket heller inte kan ges någon enkel förklaring.
Av tabellen nedan framgår att de svenska institutionerna i hög grad
liknar de amerikanska, med stora variationer i olika institutioners publiceringsfrekvens. Det är också intressant att notera att även den procentuella fördelningen av institutioner i de olika grupperna är snarlik i de båda
länderna. Publiceringsuppgifterna för de svenska institutionerna kommer
från de Curricula Vitae som de olika institutionerna tillhandahöll. Inom
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varje grupp ligger dock de svenska institutionerna i de lägre delarna av
intervallet. Exempelvis publicerade Socialhögskolan i Stockholm – den
institution som haft flest publiceringar – runt 13 artiklar per år. Det var
emellertid ibland svårt att säkert fastställa huruvida en artikel publicerats
eller ej, och i så fall i vilken tidskrift. Detta gällde särskilt för en av institutionerna som därför kan placeras såväl i den första som i den andra
gruppen i tabellen nedan.
Antal publicerade artiklar
per år i intervallet:

Antal amerikanska institutioner

Antal svenska institutioner

12–25

10

3

7–11

10

1

3–6

31

0

0–2

10

4*

*Två av dessa institutioner startade sin verksamhet under 1990 -talet

Jämförelsen av publiceringsfrekvens mellan svenska och amerikanska institutioner för socialt arbete ger således underlag för slutsatsen att de amerikanska institutionerna publicerade närmare tio gånger så många artiklar
per år som de svenska institutionerna. Denna omständighet kan dock till
stor del förklaras med att ett litet antal amerikanska institutioner hade en
publiceringsfrekvens som låg närmare 80 gånger högre än de minst publicerade institutionerna. De svenska institutionerna uppvisar inga sådana
dramatiska variationer.
Det är särskilt intressant att notera att när institutionerna indelades i
grupper utifrån sin publiceringsfrekvens på årsbasis framträdde en likartad bild för de båda länderna. Majoriteten av institutionerna i de båda
länderna hade färre än sex publicerade artiklar per år under perioden
1990–1999 (Sverige: 1995–1999). Medan de tre institutionerna med
högst publiceringsfrekvens i USA publicerade mer än 20 artiklar per år,
publicerade de tre institutionerna i Sverige med högst frekvens mellan
12 och 14 artiklar per år. Det förefaller således inte finnas något stöd för
antagandet att de svenska institutionerna för socialt arbete skulle ha avsevärt lägre publiceringsfrekvens. Det går dessutom att peka på olikheter i
förutsättningarna för de båda länderna som kan förklara den återstående
skillnaden i publiceringsfrekvens, som t.ex. skillnader i hur forskarna deltar som sakkunniga eller ägnar sig åt undervisning.
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Sammanfattning
Bedömningen av skillnader mellan svenska och amerikanska institutioner för socialt arbete avseende forskningsinnehåll, forskningsmetodik och
spridning av forskningsresultat kan sammanfattas enligt följande:
1. I båda länderna är skillnaderna i fråga om forskning/
publiceringsaktivitet/produktivitet stora mellan ländernas institutioner. Dessa skillnader beror sannolikt på flera faktorer, som:
a. Institutionens inriktning. Vissa institutioner kan exempelvis ha en
undervisningsinriktning som inte lämpar sig för forskning.
b. Skillnader i institutionernas resurser. Institutionerna har olika
stora ekonomiska resurser för forskning, avsätter olika stora delar av
sina resurser till undervisning och har olika stora förväntningar på
forskarnas medverkan i olika kommittéer etc.
2. Huvuddelen av de seniora forskarnas forskningsarbete vid amerikanska institutioner för socialt arbete utförs vid institutioner med
doktorandutbildning, medan huvuddelen av forskningsarbetet vid
de svenska institutionerna utförs vid institutioner som är inriktade
på utbildning på grundnivå och där forskarna ägnar sig åt att undervisa både studerande på grundnivå och doktorandstuderande. Detta
innebär sannolikt att forskarna i de båda länderna kan avsätta olika
mycket tid till eget forskningsarbete.
3. I USA, till skillnad från Sverige, betraktas de seniora forskarnas medverkan i forskarstuderandes projekt inte som tillhörande institutionens forskningsarbete, utan som undervisning eller handledning.
Forskningsinnehåll

a. De allmänna forskningsområdena ser innehållsmässigt likadana ut i
de båda länderna (barnens situation, missbruksfrågor etc.).
b. Amerikanska institutioner ägnar sig oftare åt forskning inom områden som i Sverige hanteras av forskare från andra discipliner (medicin,
psykologi, sociologi etc.). Denna forskning är i allmänhet relevant för
området socialt arbete och för områdets klienter. Ingår forskare från
institutioner för socialt arbete i forskningsprojekt som rör HIV, missbruksfrågor, övergrepp och vanskötsel av barn etc. är det sannolikt att
detta bidrar till att stärka områdets ställning.
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c. Amerikanska institutioner deltar oftare vid utarbetande och empirisk
prövning av specifika interventioner på klientnivå.
d. Eftersom amerikanska institutioner oftare medverkar i utarbetande
och empirisk prövning av nya interventioner är sannolikheten därmed
också större att dessa institutioners forskare ingår i tvärvetenskapliga
forskningsprojekt.
Forskningsmetodik

Den största skillnaden mellan svenska och amerikanska institutioners
forskningsmetodik är att de svenska i mindre omfattning använder sig
av kvantitativa forskningsmetoder. Detta försvårar många gånger för
svenska institutioner att medverka i tvärvetenskapliga forskningsprojekt,
vid prövning av interventioner eller utvärderingar av kvantitativa sociala
program.
Spridning av forskningsresultat

1. Den främsta skillnaden mellan de amerikanska och svenska institutionerna på detta område är att sannolikheten är större att de förra
publicerar sig i tvärvetenskapliga tidskrifter.
2. I båda länderna förekommer stora variationer i publiceringsfrekvens
mellan olika institutioner.
3. Institutionerna med högst respektive lägst publiceringsfrekvens i de
båda länderna har relativt likartade publiceringsfrekvenser på årsbasis.
Återstående frågeställningar

Är det rimligt att förvänta sig att det ska förekomma högproduktiv och
högkvalitativ forskning vid institutioner för socialt arbete som är så tungt
inriktade på undervisning på grundutbildningsnivå?
Om de svenska institutionerna för socialt arbete skall stimuleras till
att öka sitt forskningsarbete och i högre grad använda kvantitativa forskningsmetoder (på någon nivå), vilka beslut om anslag måste då fattas för
att säkerställa att institutionerna bli mer delaktiga i utarbetande, prövning och utvärdering av interventioner på klientnivå?
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Resurser och produktivitet
Som inledningsvis nämnts var ett av syftena med att föra in socialhögskolorna i universitetsorganisationen att skapa forskningsanknytning av
utbildningen och att göra ämnet socialt arbete till ett forskningsämne.
Som sådant har det hittills haft en kort livslängd, endast 24 år sedan den
första professuren inrättades. Mycket av energin under de första åren gick
åt till att anpassa grundutbildningen, organisationen och arbetssättet till
universitetsmiljön. Det gällde också att formulera det nya ämnets vetenskapliga kärna, eller i varje fall inringa dess forskningsfält. Att från detta
utgångsläge, utan tillgång till disputerade personer i ämnet och utan särskilda forskningsresurser i inledningsskedet, bygga upp en forskning på
akademisk nivå är inte gjort i en handvändning. Det är mot denna bakgrund vi får bedöma dagens forskningsaktivitet vid socialhögskolorna, en
beteckning som behållits i Lund och Stockholm, och institutionerna för
socialt arbete vid universiteten samt Ersta Sköndal högskola.
För att få en uppfattning om den seniora forskningens ekonomiska
förutsättning vid de institutioner som här utvärderas utgår vi ifrån de
resurser för disputerades egen forskning som dessa institutioner förfogar
över. Det är för det första den del av fakultetsanslaget som inte är avsett
för doktoranders studiestöd. Detta fakultetsanslag täcker nu inte enbart
forskningstid för i första hand professorer och forskarassistenter utan används också för att täcka vissa kostnader för administration och lokaler.
Hur och i vilken omfattning detta görs följer inte strikta regler utan kan
variera mellan institutionerna. För det andra är det externa forskningsresurser, som t.ex. beviljade anslag från något forskningsråd eller alternativt utredningsarbete som finansierats av någon uppdragsgivare. Dessa
externa anslag går inte heller oavkortat till att finansiera de disputerades
forskningstid. De skall även bidra till administration och lokaler. I stor utsträckning används också externa resurser för att finansiera doktorander.
Ett annat sätt att mäta den seniora forskningens omfattning är att uppskatta de disputerade forskarnas forskningstid, här som andel av heltidstjänst. I institutionernas självvärderingar har uppgifter om alla anställdas
tidsanvändning inrapporterats, varvid forskning, grundutbildning, forskarutbildning och administration är de viktiga kategorierna. Det visar sig
då inte oväntat att det är ett mycket starkt samband mellan de ekonomiska
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resurser för senior forskning som institutionerna förfogar över och den
totala arbetsinsats som disputerade lärare lägger ner på forskning (se figur
1). Att det föreligger ett sådant samband är närmast en självklarhet men
att det är så starkt tyder på att de olika institutionerna använder ungefär
lika stor andel av dessa medel för administration, lokaler och doktoranders
forskning. Det tyder också på att de tidsuppgifter som forskarna själva
uppger är trovärdiga, åtminstone på aggregerad nivå. Ur figuren kan vi
också utläsa att det krävs rätt stora resurser för att få ut en arbetsinsats
motsvarande heltid för forskning under ett år för en disputerad lärare.
Avbränningarna för de andra här nämnda aktiviteterna samt lönekostnadspåslagen gör att det krävs uppemot 1.2 milj. kr. att jämföra med den
direkta lönekostnaden för forskaren som kanske i genomsnitt ligger på ca
350–400 000 kr. Den totala kostnaden för de disputerades forskning är
med andra ord ca tre gånger så stor som vad forskarna får i lön.
Figur 1. Sambandet mellan forskningsresurser och arbetsinsats vid institutioner i socialt arbete 2001.
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Som framgår av figur 1 så är det rätt stora skillnader mellan institutionerna vad gäller omfattningen av de disputerades forskning. Dessa skillnader beror bara delvis på olikheter i fakultetsanslagets storlek med två
noterbara undantag. Det ena är Stockholm som har ett fakultetsanslag
som är nästan dubbelt så stort som de övrigas, dvs. drygt 6 milj. kr. mot
vanligen drygt tre miljoner. Stockholmsinstitutionen är den enda institutionen av dem vi utvärderat som, enligt dekanus, särbehandlats positivt
av sin fakultet. Den andra avvikelsen gäller Mitthögskolan som troligen
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har haft mindre resurser av fakultetsanslagstyp för forskning än övriga
institutioner, men de uppgifter vi har är svåra att jämföra med andra institutioners varför Mitthögskolan ej ingår i figur 1. Det som i första hand
förklarar olikheter i forskningsvolym mellan institutionerna är emellertid
storleken på de externa anslagen.
Det är tre institutioner, Göteborg, Lund och Stockholm, som erhållit
relativt stora externa forskningsanslag varierande mellan 6 och 10 miljoner
kronor per år under senare år. Forskningen vid Ersta Sköndal, som trots
avsaknad av basanslag expanderat kraftigt under senare år, drar nu också
in ungefär 6 miljoner kronor per år. De forskningsråd som i första hand
stött forskning i socialt arbete var tidigare SFR och RALF men FAS har
nu övertagit den rollen. Av alla de anslag som dessa råd alltsedan 1995 beviljat till projekt från institutioner för socialt arbete har 31 procent tillfallit
Göteborg, 30 procent Lund och 30 procent Stockholm. Umeå och Örebro har fått omkring fyra procent vardera och Ersta Sköndal en procent.
Uppskattningsvis finansierar FAS för närvarande drygt hälften av den externfinansierade forskningen vid landets universitetsinstitutioner i socialt
arbete. Det är de tre största institutionerna och Ersta Sköndal som lyckats
bygga upp en konkurrenskraftig forskningsverksamhet och därmed skapa
någorlunda stabila och förhoppningsvis livskraftiga forskningsmiljöer. De
andra institutionerna har ännu en bit att gå innan de når dithän.
Det kan också konstateras att forskningsråden satsat relativt mycket
på den mer långsiktiga basfinansieringen av institutionernas forskning,
och med tanke på de mycket små fakultetsanslagen har dessa varit till
stor nytta för dem som fått del av dem. Alla institutioner har fått något
stöd i form av forskar- eller forskarassistenttjänster, programstöd eller
doktorandtjänster. Av de sammanlagt ca 100 milj. kr. som tillfallit institutionerna i socialt arbete mellan 1995–2002 har drygt 40 milj. kr. gått
till sådant basstöd, oftast inriktat mot ett för institutionen centralt forskningsområde som legat i linje med rådens profilområden. Framför allt är
det doktorand- och post.doc-forskning som härigenom stöttats och, så
vitt vi kan bedöma, med gott resultat.
Ytterligare en viktig slutsats som kan dras utiifrån dessa data är att den
samlade seniora forskningsinsatsen vid universitetsinstitutionerna samt de
två övriga som ingår i vår utvärdering inte uppgår till sammanlagt mer
än högst 44 heltidsarbeten. (Institutioner med forskarutbildning svarar
för knappt 40 av dessa.) Detta till en kostnad av drygt 53 miljoner kronor
per år. Det motsvarar inte mer än ett medelstort forskningsinstitut. Det
är viktigt att ha detta i minnet när man bedömer forskningens resultat.
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Produktionens omfattning måste relateras till insatsernas storlek, samt till
det faktum att dessa samlade insatser är fördelade mellan 148 personer och
sju arbetsställen. Här måste man också ta i beaktande att omkring 1/3
av dessa seniora forskningsinsatser utgörs av lektorers kompetensuppehållande forskning. De flesta lektorer som bedriver forskning gör det på 20
procent av sin arbetstid eller mindre.
Vad vi således finner är en liten forskningsvolym och en stor spridning av resurserna. Mot bakgrund av den mycket omfattande grundutbildningen, arbetsfältets storlek och socialtjänstens omfattning i Sverige
samt det breda forskningsfält som faller under ämnet socialt arbete så är
det uppenbart att det här är fråga om ett område som är underförsörjt på
forskning. Inte minst mot bakgrund av att forskarutbildning bör bedrivas
i forskningsaktiva miljöer är detta ett problem särskilt vid de tre forskningssvaga institutionerna.
För att få en uppfattning om produktiviteten har vi utgått ifrån de CV
som samtliga disputerade lärare lämnat in. Utifrån dessa har därefter
antalet publicerade arbeten under åren 2000 och 2001 hämtats. Ingen
skillnad har gjorts mellan artiklar, bokkapitel, rapporter etc. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att många arbeten kan ha flera författare
och genom summering av titlar från CV:n så överskattar vi antalet publicerade arbeten. Någon korrigering för detta har inte gjorts. Denna dubbelräkning påverkar dock inte slutsatsen att de flesta disputerade lärare
och forskare vid institutionerna, närmare bestämt 72 procent, har själva
eller tillsammans med andra publicerat något vetenskapligt arbete under
den studerade perioden. Det är en hög siffra om man betänker att rätt
många nyligen disputerat och inte hunnit publicera sig därefter. Avhandlingar ingår alltså inte i denna statistik. Sammanlagt, ej korrigerat för viss
dubbelräkning, är det 462 arbeten som på detta sätt utgör ett mått på det
som samtliga 148 disputerade i socialt arbete producerat under två år. Visserligen saknas här jämförelsematerial men vår bedömning är att detta får
anses som en relativt hög produktivitet.
Produktiviteten är ungefär lika stor på samtliga orter, vilket framgår
av figur 2. Relateras antalet publicerade arbeten under 2000 och 2001
till heltidsinsatserna för forskning så visar det sig att sambandet återigen
är mycket starkt. Det betyder samtidigt att det är tillgången på resurser
som bestämmer hur mycket som produceras. Skälet till att vissa institutioner halkar efter i vetenskaplig produktion är inte att dessa institutioner
har lägre produktivitet utan att de har mindre resurser för senior forskning. Eftersom denna skillnad i huvudsak beror på olikheter i de externa
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forskningsresursernas omfattning bör man kunna dra den slutsatsen att
de forskningsstarka institutionerna varit mer framgångsrika i konkurrensen om dessa resurser. Det beror i sin tur på skillnader i forskarnas
kvalifikationer men till en del också på olikheter i andra förutsättningar
samt prioriteringar som institutioner och fakultetsledningar gjort. Möjligheter att rekrytera personal är en sådan faktor som säkert varit en gynnsam faktor för de framgångsrika institutionerna. En stark prioritering av
grundutbildning är en annan faktor som kan ha hämmat forskningens
utveckling. Det är t.ex. troligt att detta bidragit till att man i Umeå har
en liten forskningsvolym. En institution som tycks ha en något högre publiceringsfrekvens än vad man kan förvänta utifrån resursnivån är Lund.
Dessa data bör rimligen tolkas så att det råder en kausalitet åt båda hållen, de som har mycket resurser producerar mycket och de som producerar
mycket får stora resurser.
Figur 2. Sambandet mellan resurser för forskning mätt med antal heltids,
helårsinsatser och antalet producerade arbeten 2000–2001 vid universitetsinstitutionerna och Ersta Sköndal. (uppgifter från Mitthögskolan saknas.)
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Vetenskapssamhället och praktiken
som målgrupp för forskningen

Institutionerna för socialt arbete bedriver professionsutbildning, praktikinslagen i utbildningen är viktiga, fort- och vidareutbildning förekommer
på de flesta institutioner och kontaktytorna mot verksamhetsfältet är omfattande. Det gäller också forskningen. Uppskattningsvis kommer ca 1/3
av de samlade forskningsresurserna från verksamhetsfältet i form av direkt
uppdragsforskning eller mer allmänt stöd. Samtidigt implicerar universitetsförankringen, och den forskningsanknytning den syftar till, att både
grund- och forskarutbildning knyts närmare forskningen samt att forskningen ges en akademisk legitimitet. Det innebär en akademisering i den
meningen att forskningsresultat publiceras i vetenskapliga publikationer,
presenteras på vetenskapliga konferenser eller på annat sätt förs ut och
diskuteras i akademiska sammanhang. Här kan naturligtvis uppstå en
svårighet att finna en lämplig balanspunkt mellan strävan att göra forskningen praktikrelevant och akademiskt legitimerad. Exempelvis hävdas
i Socialstyrelsens utredning om ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten” att ett hinder för att utveckla praktikrelevant forskning om utfalls- och effektstudier är institutionernas strävan att uppnå
akademisk legitimitet (s. 98).
Det är inte vår bedömning. Om denna slutsats vore riktig skulle just institutionerna för socialt arbete präglas av andra normer och uppfattningar
om akademisk legitimitet än vad som råder vid andra institutioner. Inom
många discipliner är det närmast en självklarhet att empiriska interventionsstudier är förenliga med högt ställda akademiska krav. Det gäller
inom nationalekonomin där forskning om effekter av offentlig politik
som skattepolitik, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik etc. utgör en stor
del av forskningen. Många sociologer och statsvetare sysslar med forskning om välfärdsstatens effekter i en rad avseenden, andra om invandrarpolitikens konsekvenser m.m. Inom den pedagogiska forskningen är det
som görs i skolan föremål för mycket forskning av utvärderingskaraktär
utan att utdefinieras som icke-akademisk. Detsamma gäller forskning
inom medicin och psykologi.
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För att få en uppfattning om forskarna inom socialt arbete ser praktikrelevant och praktikorienterad forskning som en typ av forskning som
står i motsatsställning mot en akademisering av ämnet har bedömargruppen vid några tillfället tagit upp denna fråga till diskussion i samband
med institutionsbesöken. Man har då med emfas avfärdat detta synsätt
och menat att kontakter med praktiken är av stor vikt för problemval och
verklighetsanknytning och samtidigt velat betona att akademisering i den
meningen att teorier och metoder utvecklade i den akademiska miljön
ingalunda står i motsättning till strävan att göra forskningen praktikrelevant. Tvärtom så anses den akademiska kopplingen höja kvalitén på
den praktikrelevanta forskningen. Bland de inlämnade självvalda vetenskapliga arbetena finner vi också relativt många med utvärderande ansats.
Ändå är det möjligt att just den typ av praktikrelevant forskning som
socialstyrelseutredningen anser vara underutvecklad kan vara det, men
detta beror i så fall knappast på att akademiseringssträvanden skulle stå i
vägen. Troligen har det mer att göra med metodansatser och karaktären
på de studier man önskar sig.

Internationell orientering som indikator på
akademisering
Forskningens resultat är först och främst den skrivna produkten. Med
den riktar sig forskaren till en publik. Den kan vara det forskarsamhälle
där forskaren känner tillhörighet, vill sprida sina resultat och nå erkänsla
eller det kan vara det verksamhetsfält som studeras och som man vill påverka genom att delge det sina forskningsreslutat eller allmänna insikter.
Genom att studera publiceringsmönster kan man få en uppfattning om
balansen i orienteringen mellan de akademiska och praktiska sfärerna.
Det akademiska forskarsamhället är vittomfattande. Det är internationellt och sträcker sig långt utanför institutionens gränser. Kommunikationen måste ofta ske på engelska och artikel i vetenskaplig tidskrift är
här den vanligaste publiceringsformen. Givetvis är det svårt att dra någon
skarp gräns mellan att skriva för vetenskapssamhället och praktiken och
givetvis publiceras många kvalificerade vetenskapliga alster på svenska i
böcker, bokkapitel eller rapporter, men eftersom artikel- och andra publikationer på engelska knappast riktas mot den svenska praktiken kan de
ändå tjäna som en enhetlig, om än inte heltäckande, indikator på orientering mot det internationella vetenskapssamhället och i den meningen ses
som ett uttryck för akademisering.
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En bild av den internationella publiceringen kan man få genom att
analysera data från Social Science Citation Index (SSCI). En sådan analys
har för vår räkning gjorts av professor Olle Persson vid sociologiska institutionen i Umeå. Han har för jämförelsens skull även studerat antalet
publicerade artiklar från ämnena sociologi och nationalekonomi. I samtliga fall är det bara institutioner, ej forskningsinstitut, som tagits med.
Tidsperioden är 1990–2001.
Tabell 23. Svenska artiklar i Social Sciences Citation Index 1990–2001.

År

Nationalekonomi

Socialt arbete

Sociologi

Artiklar

Artiklar

Artiklar

Citat

Citat

Citat

1990

9

36

2

10

4

14

1991

11

55

5

52

11

54

1992

19

62

2

7

15

128

1993

23

178

2

3

6

62

1994

30

108

7

34

13

93

1995

28

85

7

33

17

85

1996

51

192

19

95

25

90

1997

44

161

13

88

20

56

1998

62

129

13

26

15

53

1999

60

53

19

20

33

29

2000

55

22

23

13

21

6

2001

49

4

18

0

18

0

Totalt

441

1085

130

381

198

670

Citat/
artikel

2.46

2.93

3.38

Note: Bara s.k. ”genuine articles” räknas, dvs. ej ”reviews, book-revies, notes, etc.”
Citat avser citat erhållna citat fram till år 2001. Institutionerna definierade via söktermerna ”dept econ same sweden”, ”dept sociol same sweden”, ”social work same sweden”

Av tabellen framgår att artiklarna från socialt arbete har relativt hög
citeringsfrekvens, något högre än artiklarna i nationalekonomi. Antalet
artiklar är lägre än i jämförelseinstitutionerna men antalet bör relateras
till storleken på ämnena. Enligt SCB:s databas så är antalet disputerade
lärare vid nationalekonomiska institutioner 201, vid sociologiska 217 och
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vid institutioner för socialt arbete 137. Detta ger antalet artiklar (här genomsnitt per år för perioden 1995–2001) i förhållande till antalet disputerade lärare:
Nationalekonomi

0.25

Sociologi

0.10

Socialt arbete

0.12

Det är en trend hos alla, också inom socialt arbete, att publicera sig alltmer
i internationella tidskrifter, vilket framgår av figur 3. Med tanke på ämnets korta historia får detta anses vara en berömvärd utveckling.
Figur 3. Antalet publicerade artiklar i internationella tidskrifter vid universitetsinstitutioner i nationalekonomi, sociologi och socialt arbete 1990–2001.
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Publiceringen i internationella vetenskapliga tidskrifter har också studerats genom uppgifter i forskarnas CV:n. Disputerade forskares vetenskapliga produktion under 2000–2001 har utifrån detta material räknats och
klassificerats. Därvid framgår att av de seniora forskarna är det 25 procent
som under dessa år publicerat sig i internationella vetenskapliga tidskrifter. 44 Exkluderas de nydisputerade, som knappast hunnit med sådan publicering, blir andelen något högre. Det är nära nog mer än fyra gånger
så vanligt att professorer och docenter publicerar sig på detta sätt som att
44. Vi har också tittat på annan internationell publicering i form av bokkapitel eller
i några fall en hel bok publicerad på engelska, vilket professorerna Månsson och
Johansson i Göteborg samt Kamali vid Mitthögskolan har i sina meritlistor.

280

andra disputerade gör det. Skillnaderna mellan institutionerna skiljer sig
inte särskilt mycket vad gäller denna form av artikelpublicering, men den
högsta andelen finner vi i Stockholm och den lägsta i Ersta Sköndal.
En vanlig observation i studier av publiceringsfrekvens är att relativt få
personer står för en stor del av publikationerna. Så är det i viss mån också
här. Räknar man antalet artiklar, i stället för personer som skrivit dem, så
blir Stockholms tätposition ännu tydligare och även Göteborg kommer
då högt. Det beror på att särskilt Mats Thorslund och S. Larsson i Stockholm har en mycket omfattande artikelproduktion liksom Björn Gustafsson i Göteborg. Ett annat tydligt mönster som här framträder är att de
som disputerat i ämnena medicin, psykologi och ekonomi publicerar sig
på detta sätt mer än andra.
Här kan också nämnas att många, ca 20 procent, av självvalda inlämnade arbeten utgörs av artiklar publicerade i internationella tidsskrifter.
Vi har använt detta material för att också visa vilka de tidskrifter är där
seniora forskare i socialt arbete publicerar sig. Listan på tidskrifter med
antal artiklar ser ut på följande sätt:
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Tidskrift
Scandinavian journal of social welfare
European journal of social work

Antal
11
4

International journal of social welfare

4

Substance use and misuse

4

Acta sociologia

2

European journal of social security

2

J Psychosom Obstet Gynecol

2

Journal of aging and health

2

Social work research

2

Acta Obstet Gynecol Scand

1

Ageing Interntional

1

American sociological review

1

Archives of sexual behaviour

1

British journal of social work

2

Child and familiy social work

1

Choices

1

Critical social policy

1

Feminism & psychology

1

Health and social care in the community

1

International journal of drug policy

1

International journal of social policy

1

International Journal of Social Welfare

1

International social work journal

1

Jnl Soc.Pol

1

Journal of aging studies

1

Journal of child health care

1

Journal of church and state

1

Journal of social work education

1

Journal of studies on alcohol

1

Nonprofit management and leadership

1

Pain

1

Policy & politics

1

Practical diabetes international

1

Public administration

1

Qualitative Research

1

Research on social work practice

1

Scandinavian Housing & Planning Research

1

Scandinavian journal of disability research

1

Social work education

1

The Economic Journal

1

282

Här kan det även vara på sin plats att nämna andra former av interaktion med det internationella vetenskapssamhället, särskilt internationellt
forskarsamarbete. Sådant förkommer i mer eller mindre utvecklad form
på alla utvärderade institutioner. Särskilt Göteborg redovisar i sin självvärdering ett omfattande organiserat samarbete med utländska universitet och forskare. Detta samarbete har oftast direkt koppling till centrala
forskningsprofiler vid institutionen som t.ex. de internationella nätverk –
inkluderande USA, England, Kuba och Ryssland – som finns kring temat
kön, sexualitet och socialt arbete eller samarbeten med kinesiska forskare
kring fattigdomsforskningen. I Lund lyfts inga särskilda internationella
samarbetsarrangemang fram men man framhåller mångfalden av sådana
kontakter på forskarnivå. I Stockholm är just internationellt socialt arbete
ett profilområde och där ligger också redaktionen för International Journal
of Social Welfare. Även där knyts en hel del internationella kontakter kring
forskningsprogrammen. I Umeå nämns deltagande i EU-projekt, samarbetsprojekt med Japan och Island samt med engelska och finska forskare
kring utvärderingsfrågor. I Örebro nämns visst internationellt samarbete
kopplat till forskningsområdet barn, ungdom och familj. Mitthögskolan
har i förhållande till forskningens blygsamma omfattning relativt många
internationella kontakter och samarbetsprojekt. Det gäller inom områdena etnicitet, migration och diskriminering, familj och nätverk samt
missbruk.

Forskningens orientering mot det sociala arbetets
praktik
I likhet med antagandet att forskning publicerad på engelska, företrädesvis
i tidskrifter, är riktad mot vetenskapssamhället så kan man anta att forskning publicerad på svenska innehåller en stor del av den forskning som
har det sociala arbetets verksamhetsfält i fokus. Här är dock blandningen
med skrifter riktade mot andra målgrupper större. Exempelvis ingår här
arbeten som i första hand riktas mot studenter och undervisningen. Det
är ofta så beträffande böcker och bokkapitel skrivna på svenska. Publiceringssättet ger i övrigt också en viss antydan vartåt man riktar sig med
sin forskning. Skrifter publicerade i rapportserier, ofta i beställares namn,
har vanligen verksamhetsfältet som uppdragsgivare. Artiklar i tidskrifter
riktar sig ofta till en profession eller en i ämnet engagerad allmänhet.
För ämnet som helhet kan konstateras att drygt 70 procent av de seniora
forskarnas arbeten publiceras på svenska, vilket motsvarar ca 150 sådana
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produkter per år.45 Av dessa är 15 procentenheter artiklar och 30 procentenheter rapporter. Resten är böcker eller bokkapitel. Att skriva på svenska
i artiklar och rapporter är det publiceringssätt som dominerar bland lektorerna. De svarar tillsammans för ca 70 procent av dessa arbeten, medan
professorerna svarar för de resterande 30 procenten. Sannolikt indikerar
detta att det sociala arbetets praktik snarare än vetenskapssamhället är
vad lektorerna i första hand orienterar sig emot. I deras självvalda arbeten
utgör också rapporter en stor andel. Det betyder dock inte att professorerna inte publicerar sig på detta sätt. Drygt en fjärdedel av deras produktion har publiceras på svenska i artiklar eller rapporter och, eftersom de
har högre vetenskaplig publikation än lektorerna oavsett publiceringssätt,
så svarar de också för 30 procent av artikel- och rapportpubliceringen på
svenska.
En närmare granskning av rapporterna bland de inlämnade skrifterna
ger vid handen att ungefär hälften av dem publiceras i annan myndighets
eller annan extern intressents rapportserie. Det kan exempelvis gälla Socialstyrelsen, någon länsstyrelse, Rädda barnen, Kriminalvårdsstyrelsen,
Kommunförbundet, Folkhälsoinstitutet, Bris, Brottsoffermyndigheten,
Skolverket etc. Omkring 20 procent av rapporterna är utvärderingar. Det
är ett relativt brett spektrum av intressenter eller avnämare av forskningen
inom socialt arbete som här framträder vilket visar på verksamhetsfältets
bredd.
Artiklarna i svenska eller nordiska tidskrifter har ofta den egna professionen, både de på fältet och kollegor i utbildnings- och forskningssystemet
som målgrupp. Det är då naturligt att i första hand skriva i de för professionen centrala tidskrifterna. Publiceringskanalerna, bland de självvalt
inlämnade skrifterna, är i detta fall de nedanstående.

45. Dessa uppgifter är hämtade från forskarnas CV:n och avser åren 2000–2001.
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Tidskrift

Antal

Socialvetenskaplig tidskrift

14

Nordisk sosialt arbeid

8

Socionomen

5

Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift

3

Sociologisk forskning

3

Läkartidningen

2

Förvaltningsrättslig tidskrift

1

Historisk tidskrift

1

Nordisk psykiatrisk tidskrift

1

Nordisk psykologi

1

Svensk juristtidning

1

VEST – Tidskrift för vetenskapsstudier

1

Totalt

40

Institutionerna för socialt arbete har i jämförelse med de flesta andra institutioner inom det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet en omfattande
organiserad samverkan med fältet. Detta har redan berörts i avsnittet om
grundutbildningens praktikanknytning, men här bör nämnas att praktikanknytning också gäller forskning. Inledningsvis kan nämnas den
försöksverksamhet som går under namnet ’Socialtjänstuniversitetet’ och
är ett projekt inom ramen för det Nationella programmet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Tre socionomprogram med forskarutbildning (Stockholm, Umeå och Lund) har fr.o.m. 2002 fått betydande
resurser att under en treårsperiod utveckla program för integration mellan
grundutbildningen, forskningen och det sociala arbetet på fältet. Syftet
är att stärka praktikanknytningen, men om detta är rätt sätt att öka
forskningens praktikrelevans kan diskuteras. I alla händelser är det nu för
tidigt att utvärdera konsekvenserna för forskningens del.
Vidare förekommer regionala FoU-enheter där forskare från institutionerna samverkar med praktiken. Denna verksamhet är för närvarande
föremål för en särskild utvärdering vilken kort kommenterats i utvärderingen av grundutbildningen. Vidare kan nämnas att forskare från
institutionerna har deltagit i större utredningar som t.ex. det så kallade
Välfärdsbokslutet samt i flera projekt som Centrum för utvärdering av
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socialt arbete, CUS, driver. Bland de inlämnade arbetena återfinns ett
20-tal som direkt kan relateras till sådana samarbeten.
I en av utvärderingens specialanalyser (Dellgran och Höjers kapitel) har
de yrkesverksamma socionomernas syn på forskningen i ämnet studerats
genom en enkät som tillställts 2000 yrkesverksamma socionomer. Många
menar att forskningen för dem är en viktig källa till kompetens och kunskap. Till en del är det sannolikt i en allmän, ytlig eller kanske indirekt
bemärkelse man ser denna koppling. Omkring 40 procent säger sig dock
vara à jour med forskningen i ganska stor utsträckning, men de forskarkontakter man faktiskt har visar att det i nästan lika stor utsträckning
är med forskare från andra discipliner som med forskare i socialt arbete.
Icke oväntat önskar de flesta större delaktighet i forskningen och bättre
med tid att ta till sig den. Man hyser viss tilltro till forskningen i så motto
att man vill ha mer forskning men man önskar också att forskarna skulle
ställa delvis andra frågor bättre kopplade till praktiken och förmedlade
med ett lättare språk.

Akademisering på bekostnad av praktikrelevans?
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom ämnet skett en tilltagande akademisering i den meningen att man alltmer börjat skriva på
engelska, ibland också på andra främmande språk, och alltmer börjat publicera sig i internationella tidskrifter och antologier. Det är också mycket
troligt att internationellt forskningssamarbete ökat. Men samtidigt är det
svårt att se att detta skulle ha skett på bekostnad av en orientering bort från
praktiken. Även om vi inte här har tillgång till jämförelseuppgifter bakåt i
tiden så kan vi konstatera att en mycket stor del av forskningen direkt riktas mot fältet och sker i samverkan med praktiken. I tidigare nämnda utvärderingar har kritik riktats mot bristande praktikrelevans. Sannolikt är
kunskapsbehovet inom det sociala arbetets fält mycket stort och förväntningarna högt ställda, men samtidigt får man vara medveten om att det är
en relativ liten forskningsvolym som skall fördelas på många områden och
tillgodose såväl akademiska som praktikrelevanta krav. Bedömargruppen
finner ingen grund för att hävda att den nuvarande balansen i forskningen
borde förskjutas mot det ena eller det andra av dessa båda krav.
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Forskningens inriktning och
arbetssätt
I utvärderingar av detta slag är det vanligt att man beskriver forskningen
inom ämnet genom att strukturera beskrivningen efter ämnets viktigaste
delområden. Sådana brukar vanligen utkristalliserats med tiden. I socialt arbete är det emellertid inte så lätt att identifiera sådan delområden.
Det finns till och med ett visst motstånd mot att göra det. Sune Sunesson menar t.ex. att man inte bör fastna i uppdelningar av ämnet där det
beskrivs efter sådant som typ av sociala problem eller särskilda klientgrupper då detta skymmer sikten för en mer generell teoriutvecklig. De
samhälleliga betingelserna, som kan var gemensamma för flera grupper
eller problemområden, tenderar därmed att försvinna och den generella
teoriutvecklingen därigenom hämmas. Det kan ligga mycket i en sådan
inställning, men om syftet är att analysera och beskriva ämnet är det
svårt att göra det utan några distinktioner och kategoriseringar. Sunesson själv har här föreslagit de s.k. topikerna 46 . Dellgran och Höjer har i
deras avhandling liksom i deras kapitel i denna rapport använt andra indelningar som baseras på arbetsområden, problemområden och särskilda
klientgrupper.
När institutionerna själva beskriver sina profi lområden följer man
bara delvis sådana kategorier. I Lund gör man detta motvilligt med den
tydliga reservationen att områdena går in i varandra och att inga skarpa
gränser finns. I institutionsprofilerna, enligt institutionernas egna beteckningar, förekommer inriktningar mot äldre och omsorg i Stockholm,
Lund, Göteborg och Umeå. Inriktningar mot barn, ungdom och familj
är profilområden i Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro och i viss mån
också Mitthögskolan. Det klassiska området fattigdom och försörjningsstöd
nämns särskilt i Göteborg och Lund. Med en bredare benämning som utsatthet vill Ersta Sköndal benämna en av sina forskningsprofiler. Missbruk
och missbruksvård är profilområden främst i Stockholm men nämns även

46. Sunesson S. (2000) Socialt arbete som internationellt forskningsområde i
Meeuwisse A, Sunesson S. och Swärd H., Socialt arbete – en grundbok, Natur &
Kultur, Stockholm.
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i Lund, Göteborg, Umeå, Örebro och Mitthögskolan. Kunskapsbildning
och etikfrågor ges en relativt framträdande plats i Göteborg, Lund, Umeå,
Ersta Sköndal och Örebro. Ett starkt område i Göteborg är kön och sexualitet liksom genus i Örebro. Lokal välfärd och förortsliv nämns i Umeå
respektive Göteborg. Etnicitet och integration som profilområde nämns
endast av Mitthögskolan. Den rättsliga regleringen av det sociala arbetet
är den enda profilen med juridisk inriktning och den finns i Stockholm.
Där är även socialpsykiatri och internationellt socialt arbete profilområden.
Vidare skall nämnas socialpolitik i Lund och Umeå samt klientnära forskning i Göteborg samt samhällsarbete ur brukarperspektiv i Örebro. Forskning med det civila samhället och den informella sektorn är Ersta Sköndals
främsta profilområde.
Vi skall föra beskrivningen av forskningen i ämnet en bit längre genom
att använda en något annorlunda indelningsgrund och utgår då ifrån den
inledningsvis återgivna ämnesbeskrivningen för den första proffesuren i
ämnet socialt arbete. Där betonades en inriktning mot dels orsaker till
sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och
deras sociala miljö. Det som särskilt lyftes fram var också att forskningen
på området skulle innefatta analys av olika former för lösningar av sociala
problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder
och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala
området. Det är en idag inom ämnet ifrågasatt beskrivning av vad socialt arbete är och den koppling till praktiken som här betonas framstår i
dagens perspektiv som väl interventionistisk. Men givetvis är sociala problem påverkade, kanske också definierade, av den politik som bedrivs och
de konkreta åtgärder som vidtas för att minimera dem. Effekterna av detta
brukar benämnas utvärdering och är också vad som alltmer förväntas att
forskningen också skall beröra för att vara samhällsrelevant. I Socialstyrelsens utredning Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
betonades denna sida starkt och man menade där att universitetsforskningen i socialt arbete borde förstärkas med empirisk forskning om det
sociala arbetets värde och effekter.
Med detta som utgångspunkt går det att beskriva forskningen i socialt
arbete i några centrala dimensioner. För det första är det forskning som
analyserar sociala frågor och problem som företeelse utan att särskilt beakta interventioner mot dem. För det andra är det forskning som särskilt
fokuserar just interventionen. I det senare fallet kan forskningen vara av
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mer utpräglad utvärderingskaraktär eller sakna sådana inslag. Vidare kan
forskningen skilja sig med avseende på om den har ett makro- eller mikroperspektiv.
Men, som nämnts finns andra alternativ. Ett som kan komplettera
ovanstående indelning är en av de indelningsgrunder Dellgran och Höjer
använt för att klassificera de inlämnade självvalda arbetena. De delar in
forskningsämnet socialt arbete i följande ämnen: organisation och juridik, sociala problem och fenomen, sociala arbetsmetoder samt särskilda
klientgrupper. En typ av arbeten faller dock utanför båda dessa indelningsgrunder och det är allmän vetenskapsteori och metodarbeten.
Dessa båda sätt att beskriva forskningen kan kombineras till den typologi som presenteras i tabell 24. Typologin avser att täcka forskningen
inom hela fältet socialt arbete. Med den som hjälp kan vi beskriva hur
forskningen sprider sig över detta fält. De inlämnade självvalda arbetena har där kategoriserats och placerats in i typologin. Med tanke på att
många av cellerna där är logiskt omöjliga kombinationer kan inledningsvis konstateras att seniora forskares arbeten, avhandlingar ej medräknade,
sprids relativt jämnt över det sociala arbetets forskningsfält beskrivet på
detta sätt. Vi får här en tydlig illustration på den stora bredd som forskningen inom ämnet uppvisar.
Tabell 24. Självvalda vetenskapliga arbeten klassificerade efter inriktning
Allmän
teori &
metod

Organisation &
juridik

Särskilda Sociala
Sociala
klientarbetsproblem
grupper metoder och fenomen

Makroföreteelse

62

Makrointervention, ej utvärdering

7

41

Makrointervention, utvärdering

10

Mikroföreteelse

34

Mikrointervention,
ej utvärdering

15

Mikrointervention, utvärdering
Allmän teori & metod

94

26
15
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Tyngdpunkten ligger inte oväntat på mikronivån kring studier av särskilda
klientgrupper och sociala arbetsmetoder, med fokus på interventionsstudier. Möjligen kan man säga att det är här ämnets kärna är lokaliserad.
Det är också, som Dellgran och Höjer påpekar, inom området sociala
arbetsmetoder man vanligen finner referenser och anknytning till teorier
inom ämnet socialt arbete. Här håller det möjligtvis på att utvecklas ett
disciplinspecifikt kunskapsområde. I deras artikel konstateras också att
forskning med inriktning mot vissa arbetsområden volymmässigt utvecklats mer än andra. Det gäller missbruksvården, den sociala barnavården
och omsorgsfältet. Emellertid faller en stor del av forskningen inom dessa
fält även in under kategorin sociala arbetsmetoder, dvs. den klassificeringsdimension som baseras på arbetsområde. Särskilt missbruksforskning och forskning om den sociala barnavården domineras starkt av en
orientering mot sociala arbetsmetoder. Dessa arbeten är oftast empiriska
undersökningar av olika slag, inte sällan av utvärderande karaktär. Som
exempel på forskning i sociala arbetsmetoder med inriktning mot missbruk eller kriminalvård kan nämnas Bergmarks arbeten om tvångsvård
och drogbehandling i Sverige samt Oskarssons studie av den socialtjänstbaserade missbruksvården. En tydligt kriminalvårdfokus återfi nns i
Månssons arbete om de sexualbrottsdömda. Forskning i sociala arbetsmetoder med inriktning mot social barnavård är företrädd vid samtliga
institutioner. Här kan som exempel nämnas Gunvor Anderssons arbeten
med fosterfamiljer, Hessles studier av högriskbarn, Lindsteins studier om
barn till alkoholister, Baks och Bjerkmans arbeten om föräldrastöd och
Hollander om omhändertagande av barn. Även inriktningen mot omsorg
har en bred spridning. Johansson har intresserat sig för akademiseringen
av den sociala omsorgen, Eliasson och Olsson har bedrivit forskning med
fokus på hemtjänsten och Hansson har sammanställt kunskapsläget vad
gäller anhörigstöd vid vård av äldre. Forskning med inriktning mot sociala arbetsmetoder utan särskild fokus mot något arbetsområde är ofta
av teoretisk karaktär. Ett ämne som där ofta berörs är etikfrågor, t.ex.
Blennberger, Jacobsson, Eliasson/Nilsson och Pettersson. Här skall också
nämnas arbeten med syftet att utveckla nya arbetsmetoder som t.ex. Salonens framtidsverkstäder eller Karlssons utvärderingsverkstäder. Här
återfinns också några arbeten med direkt teoretiska ambitioner för det
sociala arbetet.
Emellertid är också makroorienterade studier väl företrädda inom
forskningen i socialt arbete. Tyngdpunkten ligger också här på interventionsstudier, vilket är vad som brukar benämnas socialpolitisk forskning.
290

Detta är dock inget forskningsområde som domineras av forskare i socialt
arbete. Omfattande forskning med den inriktningen bedrivs inom discipliner som statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. Den socialpolitiska forskningen inom ämnet socialt arbete skulle kunna delas in i två
grupper; dels sådan forskning som är inriktad mot något av ämnets arbetsområden, dels en mer allmän forskning riktad mot välfärdsstatsaspekter
av olika slag. I den första gruppen av studier dominerar de med inriktning
mot äldre. Här kan som exempel nämnas Edebalks arbete om åldringsvården i Sverige under 1990-talet, Szebehelys om köns- och klasskillnader
i äldreomsorgen och Ståhlbergs arbeten om pensionssystem och pensionsreformer. Handikappfrågor har behandlats av Lindqvist, Gustavsson
och Tideman; drogpolitiken av Goldberg, i jämförande perspektiv av
Jacobsson och Lindberg. Socialpolitisk forskning med ett mer generellt
välfärdsstatsperspektiv finns företrätt genom t.ex. Edebalks arbeten om
socialförsäkringssystemen, Sjögrens med ett socialhistoriskt perspektiv på
europeisk integration och Sunessons m.fl. samt Salonen om den svenska
välfärdsstaten utveckling under 1990-talets krisår. Bland andra arbeten
mer inriktade på socialtjänst och socialt arbete i välfärdsstatsperspektiv
kan nämnas Nygren om servicebegreppet i skandinavisk socialpolitik och
Petersson om det sociala arbetets roll i socialpolitiken.
Den juridiska och socialrättsliga forskningen är av liten omfattning vid
institutionerna för socialt arbete. Det är framför allt i Stockholm sådan
forskning bedrivs. Nämnas kan Hollanders forskning med såväl en bred
behandling av lagstiftning i teori och praktik inom det sociala arbetet
som särskild fokus på barnens rätt, Schlytter med ett genusperspektiv på
juridiken i det sociala arbetet. Svensson, Göteborg, har bl.a. skrivit om
rättssäkerhetsfrågor.
Forskning om organisatoriska frågor inom socialtjänsten har behandlat
ämnen som samverkan mellan myndigheter (Kullberg) såväl som samverkan mellan kommuner och frivillighetsorganisationer (Olsson). Just
frivilligorganisationer är ett profilområde i Ersta Sköndal där deras roll
belysts ur olika synvinklar som t.ex. deras betydelse för hemlösa och specifikt frivilligheten i Svenska kyrkan (Alwall, Nordfeldt). Också de frivilliga
organisationernas relationer till socialtjänsten har där berörts vilket också
skett i Lund av bl.a. Sunesson. Andra studier berör projekt, organisationsförändringar och kvalitetsutveckling, t.ex. Levin och Tideman. Ledarskapsfrågor har inte rönt så stort intresse med undantag för Lindquist som
utvärderat ledarskapsprogram vid några kommuner.
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En stor del av forskningen i socialt arbete rör företeelser utan särskilt
interventionsfokus. Många av dem har trots detta direkt relevans för de
olika arbetsområden som ryms inom det sociala arbetet. Här finns viktiga
arbeten om inkomstfördelning, välfärd och fattigdom, exempelvis Gustafssons om inkomstfördelning och socialhjälp, Dellgrans om konsumtionsmönster och välfärd, långvarigt socialbidragstagande av Bergmark,
Salonen och Byberg samt hemlöshet av Swärd. Funktionshinder och
välfärd har behandlats av Szebehely, Gustavsson och Jeppson-Grassman.
Här kan också nämns några studier kring åldrande och hälsa av Parker
respektive Borell. Andra företeelser med genusperspektiv som studerats
är misshandlade kvinnor (Hydén, Lennér-Axelsson), reaktioner på invandrarflickors beteende (Schlytter), kvinnors uppbrott från prostitution
och män som sexköpare (Månsson). Bäck-Wiklunds forskning kring det
moderna föräldraskapet är naturligtvis ett för socialt arbete centralt tema.
Slutligen skall här också nämnas några arbeten med tydlig sociologisk
inriktning. Hit hör Johanssons socialpsykologiska arbeten inriktade mot
manskultur och modernitet samt Sernhedes ungdomskulturforskning.
Avsikten med detta summariska refererande av senare års forskning i
socialt arbete, så som den framstår i de självvalda arbetena, har varit att ge
läsaren en inblick i vilka forskningsproblem som man sysslar med i ämnet.
Bilden är naturligtvis inte fullständig. För den intresserade hänvisas till
appendix där vi listat författarnamn, institution och titel på inlämnade
arbeten, grupperade i enlighet med den disposition vi här använt.

Utvärdering och metodinriktning
Utvärderingsforskning är, vilket tidigare nämnts, något som efterfrågas
av det sociala arbetets aktörer. Det är också ett område där kritik framförts och förslag till förstärkning givits. Nu är det dock inte så att utvärderingsforskning saknas, men redan en ytlig betraktelse visar att sådan
forskning kan vara av mycket varierande slag och riktas mot många olika
delar av det sociala arbetets verksamhetsfält. De utvärderingsansatser som
är av socialpolitisk art och har makrointervention som sitt fokus är relativt
få till antalet och återfinns framför allt i Göteborg och Stockholm. Här
kan nämnas Tidemans arbete om handikappreformers effekter i Sverige
och Norge, Gustafssons om vägar ut- och in socialhjälp, något som också
behandlats av Salonen i Lund, samt Storries arbeten om tillfälligt arbete
och förmedling om detta. Bland Stockholmsstudierna kan nämnas Gus-
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tafssons arbete om behandling av förståndshandikappade i Norden samt
Stålbergs analys av fördelningseffekter av pensionsreformen.
Beträffande de socialpolitiska bidragen kan det vara svårt att entydigt
avgöra om det är fråga om utvärdering eller inte, men oavsett om så är fallet så bygger dessa socialpolitiska arbeten oftast på kvantitativa empiriska
data eller publicerade dokument ifall de är empiriska till sin karaktär. Utvärderingar på denna makronivå har inte sällan utförts av personer som
disputerat i annat ämne än socialt arbete, oftast nationalekonomi eller
ekonomisk historia.
Exempel på utvärdering av mikrointervention finns att hämta från
samtliga institutioner, men även här är arbeten från Göteborg och Stockholm i majoritet. I Umeå är sådan forskning ett uttalat profilområde.
Konkreta studier av mikrointervention är främst orienterade mot utvärderingar av åtgärder riktade mot barn och familj eller missbrukare, eller
som i T Lindsteins fall där dessa grupper sammanfaller. Den kvalitativa
metodansatsen är här den helt dominerande, även om enstaka undantag
förekommer (t.ex. Soydan, Sallnäs, Sandén och Törnbom). Detsamma
gäller de flesta (ca 75 procent) empiriska studier som rör särskilda klientgrupper eller det sociala arbetets teori och metod. I de fall kvantitativ data
används så är det sällan tillsammans med avancerad statistisk metod och
om så är fallet så görs det oftast av någon som disputerat i annat ämne än
socialt arbete, t.ex. nationalekonomi, medicin eller psykologi. Det som
saknas enligt Lena Lundgrens jämförande analys är den typ av experimentella eller kvasiexperimentella interventionsstudier som ofta förekommer i USA. När nya program eller åtgärder tas i bruk och planeras redan
från starten utvärderingar med t.ex. kontinuerlig datainsamling och kontrollgrupper. Oftast används statistiska metoder för att fastställa åtgärdernas effekter. Den typen av evidensbaserad utvärdering, för att använda en
idag ofta använd benämning, är ovanlig inom socialt arbete.
Den här korta genomgången baserad på de självvalda arbeten som lämnats in visar på en relativt omfattande empirisk forskning riktad både mot
makronivån och mikronivån men med en stark slagsida mot kvalitativ
metod i det senare fallet. Denna slagsida har lyfts fram som ett problem
vid de flesta av institutionsbesöken. Det har också kommenterats i många
självvärderingsrapporter och man har framhållit att metodkompetensen
borde breddas mot bättre kunskaper om och flitigare användning av statistiska metoder. Några principiella argument för att begränsa metodarsenalen till den kvalitativa metoden har inte framförts. Vi har också mött
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en öppen inställning till metodfrågan i våra möten med studenter och
doktorander.
Samtidigt bör det nämnas att vissa åtgärder vidtagits för att stärka metodkompetensen vid institutionerna. Exempelvis har kurser i kvantitativ
metod införts eller utökats och, som ett svar på den kritik mot bristande
metodkunskaper som riktades mot ämnet i socialstyrelsens utvärdering,
har en doktorandkurs i utvärderingsforskning utvecklats. Detta görs
med pengar från Socialstyrelsen och drivs som samarbetsprojekt mellan
Göteborg och Örebro under ledning av personer med mycket goda metodkunskaper. Den utveckling i denna riktning som försiktigtvis inletts
bör givetvis uppmuntras och understödjas. Metodkompetensen i ämnet
behöver breddas men problemet får heller inte överdrivas. I forskarutbildningen förekommer kurser i kvantitativ metod såväl som kvalitativ. Även
om kvalitativa metodansatser dominerar så är det ändå rätt vanligt att
kvantitativa analyser förekommer i de seniora forskarnas arbeten, men de
är sällsynt förekommande i magisterarbeten och avhandlingar (Se Dellgran & Höjers kapitel). Den metodpluralism som så tydligt demonstrerades vid vår institutionsbesök, och även i Brantes intervjuer, tycks inte
motsvaras av samma pluralism i studenters och doktoranders forskning.
Emellertid är det möjligt att frågan om kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod ofta får en alltför central roll i diskussioner om forskningsidealen. Återigen kan vi knyta an till förväntningarna om nyttan för det
sociala arbetets praktik som ställs på forskningen i socialt arbete. Det är
dels en fråga om att producera relevant kunskap som förbättrar möjligheterna att utforma åtgärder, men också kunskap som säger något om vad
åtgärder leder till. Detta bygger på en kunskapssyn vars mål är att finna
förklaringar till sociala fenomen där de socialpolitiska aktörernas roll
identifieras. Kunskapen som produceras bör kunna generaliseras så att,
givet specificerade betingelser, olika intressenter kan dra lärdom av den;
generaliseringen bör också genom forskningen erhålla empirisk trovärdighet. Detta kan uppnås med många olika metoder, såväl kvantitativa som
kvalitativa, men om inte ambitionen är att uppnå relevant generaliserbar
kunskap är det svårt att se vari nyttan för det sociala arbetets praktik
skulle ligga.
Detta är uppenbarligen kontroversiella frågor som diskuterats inom
ämnet och som på senare år fått förnyad aktualitet. Ett specialnummer
av Socialvetenskaplig Tidskrift i november 2002 ägnades t.ex. åt utvärderingsforskning i socialt arbete. I ett av bidragen drar Bengt-Åke Armelius
paralleller mellan dagens diskussion om detta inom ämnet socialt arbete
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med en liknande diskussion kring effekter av psykoterapi på 1970-talet 47.
Några av de invändningar som där restes mot en utvärderingsansats av
ovan nämnda slag, och som idag ger författaren en deja-vu upplevelse
när han betraktar diskussionen i socialt arbete, är argument som t.ex. att
relationer mellan socialarbetare och klient alltid är unika relationer varför
generaliseringar inte går att dra, att det är relationer som bäst förstås med
hermeneutisk eller humanvetenskaplig ansats och ej med ”positivistisk”
empirisk forskning, att det gäller att förstå och inte förklara. Sedan 1970talet har även socialkonstruktivistiska och post-moderna tankegångar
kommit på modet.
Vi kan inte bedöma vad sådana argument har för relevans för de vetenskapsteoretiska idealen och ståndpunkterna vid landets institutioner
idag. Att åsikterna i dessa frågor går isär framgår tydligt av Thomas
Brantes kapitel i denna rapport. Sannolikt är kunskapssynen en nog så
viktig fråga att bearbeta och ta ställning till som frågan om kvantitativa
och kvalitativa data i den empiriska forskningsprocessen. Sannolikt råder
också en diskrepans mellan praktikens önskemål om vad forskningen bör
leverera och vad forskarna har för syn på den forskning de vill bedriva
för att tillfredsställa akademiska krav. Socialt arbete befinner sig här mer
än andra ämnen i en korstryckssituation. Debatten kring evidensbaserad
utvärderingsforskning är ett uttryck för detta, vilket bl.a. framgår av intervjusvaren i Brantes undersökning. Vi har tidigare avvisat argumentet
att utvärderingsforskning i sig skulle vara oförenlig med akademiska krav,
men om sådana skall ske i enlighet med de modeller som förknippas med
evidensbasering eller inte är inte vår sak att avgöra. Däremot är det rimligt
att forskning i socialt arbete ger vissa svar på frågan om vilka effekter det
sociala arbetets insatser ger. Men samtidigt skall forskningen också leva
upp till krav på att leverera generaliserbara och empiriskt hållbara utsagor
om orsakssammanhang. Att förena en praktiskt användbar forskning med
högt ställda akademiska krav är just en fråga om att finna sådana orsakssammanhang där intervention ingår som identifierbar komponent. I den
mån man från praktikerhåll uppfattar forskningen alltför akademisk för
att vara användbar (vilket, som nämnts, framförts i tidigare utvärderingar
och möjligen kan en fri tolkning av resultaten från Dellgran och Höjers
studie peka i den riktningen) kan det lika gärna ha att göra med resultat

47. B.-Å. Armelius, Diskussionen om evidensbaserad socialtjänst – en deja-vu
upplevelse, Socialvetenskaplig Tidskrift, Årgång 9, Nr 2–3, 2002, s. 261–265.
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som är svåra att generalisera, eller kanske lika troligt, med arbeten där
empirin är svag eller deskriptiv och texten överlastad med formuleringar
präglade av inomvetenskaplig jargong. Ungefär en fjärdedel av artiklar
och rapporter på svenska bland de självvalda arbetena är icke-empiriska
till sin karaktär.
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INSTITUTIONERNA

Institutioner för socialt arbete
De institutionsvisa kommentarer som här följer bygger på självvärderingsrapporterna och särskilt på de intryck bedömargrupperna fått i
samband med institutionsbesöken. Dessa har innefattat samtal med ledningspersoner på institutions-, fakultets- och universitets-/högskolenivå,
med lärare, med forskare, med studenter samt med doktorander. Samtalen
har i stora drag följt samma mönster. Men, till stor del har de också styrts
av självvärderingarna och de frågor som där särskilt lyfts fram samt vad
som poängterats i den tidigare utvärderingen. Samtal av detta slag styrs i
viss mån av tillfälligheter där vissa inlägg leder till följdfrågor vilket gör
att varje samtal lever sitt eget liv. Detta innebär att de kommentarer som
följer inte skall läsas som en jämförelse mellan institutioner. Det kan förekomma att förhållanden som påpekats vid en institution också gäller en
del andra institutioner trots att sådana påpekanden där inte skett. Det är
vissa faktauppgifter men i huvudsak bedömargruppernas intryck och åsikter, baserade på ovan nämnda underlag, som här redovisas.
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Lunds universitet

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 21

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 265
• socionomexamina: 134

Professorer: 5

Övriga disputerade: 4

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 771 (619)*
• helårsprestationer: 714
• magisterexamina: 33

Genusfördelning, lärare K/M: 43/57

Genusfördelning, studenter K/M: 83/17

Docenter: 4

Aktiva doktorander: 42
Genusfördelning, doktorander K/M: 62/38
Doktorsexamina 1998–2001: 15
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med generell inriktning
• Magisterutbildning i socialt arbete, 20 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 10 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Socialhögskolan står inför en genomgripande översyn av utbildningsplanen för socionomexamen som varit i kraft sedan slutet av 1980-talet. Ett
av skälen till det översynsarbete som inletts är att utbildningen också lokaliserats till Campus Helsingborg där en ny profil utvecklas för samverkan
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och integration mellan teori och praktik som alternativ till den traditionella uppläggningen av utbildningen i Lund. Samtidigt har utbildningsvolymen från och med år 2002 kraftigt expanderat. Hela utökningen står
dock etableringen i Helsingborg för där antagningen uppgår till 90 nybörjarplatser per år. Dimensionering av utbildningen i Lund kommer enligt
planerna att förbli oförändrad.
Socionomprogrammet i Lund bedömdes i många avseenden positivt av
den förra bedömargruppen. Programmet var väl sammanhållet och väl inarbetat utan att för den skull uppvisa symtom på förstelning. Institutionen
för socialt arbete hade utmärkt sig inom universitetet för förtjänstfulla
pedagogiska insatser. Framför allt var ledarskapet såväl i administrativt
som i pedagogiskt avseende framgångsrikt, auktoritativt utan att vara
auktoritärt.
Det tidigare intrycket bekräftades i allt väsentligt vid den nu aktuella bedömningen av socionomprogrammet i Lund. Lärargruppen är väl
sammansvetsad och de olika lärarna känner väl till varandras uppgifter.
I samband bland annat med utvecklingen av utbildningen i Helsingborg
ser man dock att tiden är lämplig för en översyn av programmet som i sin
helhet har en generell inriktning. Studenternas val av Lund som studieort
sker ofta medvetet just av denna anledning. Här finns det en slags ”arbetsfördelning” mellan socionomprogrammen i Lund respektive Malmö.
Studenter som väljer Malmö är ofta inriktade på någon av de utbildningsprofiler som erbjuds inom detta program.
Socionomprogrammet i Lund är mer än andra socionomprogram inordnat i en universitetsmiljö. Lokalerna är centralt belägna och bär i god
mening traditionens prägel. Kontakterna mellan socionomstudenterna
och andra universitetsstuderande är täta och man jämför naturligtvis
sina respektive utbildningsprogram. En del av studenternas syn på utbildningen inom socionomprogrammet måste bedömas med detta faktum i
minnet.
Utbildningen i Lund har alltså prägel av tradition och kontinuitet. Men
detta är den ena sidan av saken. Den andra är att man i Lund genomför
ett innovativt utbildningsprogram förlagt till Helsingborg och där mycket
nära relationer mellan teoretisk och praktisk utbildning är kännetecknen.
Detta är ett av Socialstyrelsen fullskaleförsök för samordning av utbildning, forskning och praktik som genomförs i landet. Man talar i Lund om
att detta experiment kommer att få stor betydelse när det gäller att förnya
utbildningsprogrammet också i Lund – ett arbete som man medvetet överlåtit till den nya institutionsledningen. Bedömargruppen vill i samman300

hanget markera vikten av att de förestående förändringarna genomförs i
nära samarbete med institutionens lärare. Bland dem påtalades särskilt att
man upplevt sig sidoställd när projektet genomfördes i Helsingborg och
att detta inte bör upprepas när utbildningen i Lund skall omarbetas.
Liksom för många andra socionomprogram har också utbildningsvolymen vid Socialhögskolan i Lund ökat kraftigt. Bedömargruppen framför
sina reservationer inför en kanske alltför kraftig expansion. Finns strategier för att bemästra en situation där utbildningsvolymen måste minska?
Om man bortser från den utbildning som lokaliserats till Helsingborg
är utbildningens innehåll och organisation inom socionomprogrammet i
Lund i stort sett densamma som vid den föregående utvärderingen även
om kursplanerna har uppdaterats och reviderats.
Kurslitteraturen håller hög standard. Dessutom har publikationer från
Socialhögskolan sin plats på kurslistorna samtidigt som de också har
nationell betydelse för de övriga socionomprogrammen. Ett förnämligt
initiativ är de från Lund redigerade grundböckerna i socialt arbete som
utarbetats av forskare och lärare i Lund i samarbete med författare också
från övriga lärosäten.
Lärarna ”har på känn” att det sker förändringar inom studerandegruppen men kan inte precisera detta intryck. Man uppfattar att man egentligen har två skilda grupper av studenter. Dels de unga studenterna för vilka
socionomprogrammet är en akademisk utbildning bland andra och som
uppfattar att programmet har en relativt låg akademisk status och att det
ställs för låga krav. Dels en grupp studenter som är äldre med familj och
försörjningsansvar och som uppfattar att studierna ställer betydande krav.
Många av studenterna i denna grupp kommer från studieovana miljöer
och har i vissa avseenden sviktande förkunskaper.
Som en följd av den generella kritiken mot den låga kravnivån inom
socionomprogrammen som formulerades av den förra bedömargruppen
har man också i Lund sett över examinationsformer och skärpt kunskapskraven. Man menar att detta har inneburit svårigheter för fler studenter
än tidigare och behovet har ökat av individuellt stöd i undervisningen,
språkstöd och skrivgranskning. Resurserna för sådana insatser är emellertid mycket begränsade. Samtidigt framkom även denna gång i samtalet
med studenterna mycket starka uttryck för uppfattningen att kraven är för
låga och att det är för lätt att glida igenom kurserna, i varje fall på de lägre
nivåerna i programmen. Men dessa åsikter kommer sällan fram i kursvärderingarna. Studenterna ansåg också att utbildningen har låg status
vilket enligt deras uppfattning delvis berodde på den låga kravnivån. Det
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är gruppens bedömning att institutionen även fortsättningsvis behöver
analysera och bearbeta denna fråga.
Det finns en vital diskussion om den professionella inskolningen i yrket
och integrationen mellan teori och praktik är en fråga som diskuteras
av ledningen, lärarna och studenterna. Engagemanget att etablera ett
”socialtjänstuniversitet” är framsprunget ur dessa diskussioner. Problematiseringen av integrationen mellan de teoretiska och tillämpade utbildningsmomenten har samtidigt skärpt medvetenheten om svagheter i
systemet. Studenterna pekar exempelvis på att de sällan får impulser från
lärarna att koppla de teoretiska kunskaperna till frågeställningar som de
kommer att möta under praktikutbildningen – trots att praktiken är ett
utmärkt tillfälle att systematiskt insamla material för uppsatsen förutsatt
att metodkunskaperna finns. Lärarna å sin sida menar att det saknas resurser och möjligheter för dem att medverka i praktikutbildningen och att
därmed utveckla sin professionsspecifika kompetens.
Bedömargruppen anser att den goda problemmedvetenheten från ”alla
parter” vid socionomprogrammet i Lund är en bra förutsättning inför
den period av förnyelse av utbildningen som förestår. Bedömargruppen
noterar också att institutionen i Lund varit och är en av de drivande när
det gäller det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Samarbetskommittén
för socionomutbildningar i Sverige.
Det finns ett starkt tryck på de lärare som saknar vetenskaplig meritering att fördjupa sin teoretiska kompetens. Bedömargruppen uppfattar
självklart detta som en positiv omständighet. Samtidigt finns det också
klara markerade gränser mellan forskare och lärare. Eventuellt är detta
en avspegling av att såväl forskningsavdelningen som grundutbildningen
haft starka ledningar. Man har byggt starka enheter men också distinkta
gränser mellan verksamheterna och mellan lärar- och forskarroll. Samtidigt är hela institutionsmiljön genomsyrad av den akademiska traditionen
och man erfar på detta sätt att medarbetarna trots den beskrivna åtskillnaden ändå tillhör samma intellektuella kultur.
Detsamma gäller studenternas kontakter med de etablerade forskarna.
Dessa möten är inte frekventa i lärosalen men den ”täta miljön” gör att
man ändå upplever en sorts närhet. Det finns inga direkta incitament
från forskningsenhetens sida när det gäller att etablera kontakt med
studenterna under grundutbildningen. Man räknar med att engagerade
studenter med fallenhet för forskning ändå kommer att finna vägarna in
i forskarutbildningen.
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Forskarutbildning
Socialhögskolan i Lund är en av Sveriges äldsta institutioner för utbildning i socialt arbete. Den blev en integrerad del av Lunds universitet 1977,
och särskilt dess förste professor har spelat en aktiv roll i utvecklingen av
såväl forskning som forskarutbildning, inte bara i Lund utan i hela landet.
Forskarutbildningen har intagit en mycket central plats i institutionens
utveckling och den har åtnjutit stort engagemang från övriga professorer
och seniora forskare.
Man ser det som viktigt att ge doktoranderna stor frihet att utveckla
sina egna forskningsprojekt och välja kurser. Intervjuer med doktorander
bekräftade bilden av stor frihet att själv bestämma sin forskningsinriktning, något som de i allmänhet såg positivt på men samtidigt framhöll
man att detta inneburit att man ”flyter omkring rätt länge” innan man
kommer igång med avhandlingsarbetet. Den här sortens flexibla forskarutbildning brukar ofta associeras till mer utdragna doktorandstudier än
vad som gäller för mer standardiserade och fokuserade program. Men
detta stöds inte av de resultat som lundainstitutionen kan uppvisa. Med
viss reservation för brister i statistiken så verkar avbrotten vara färre i Lund
än vid andra orter och examinationsgraden högre. Forskarutbildningen i
Lund framstår som framgångsrik.
Till forskarutbildningen antas ett tiotal doktorander var fjärde termin.
Flera doktorander kan på så sätt samlas kring samma program. Denna
modell har klara pedagogiska fördelar, vilket också framhölls av doktoranderna själva. Antagningen sker i öppen konkurrens efter meritbedömning
av antagningskommitté. Ingen hänsyn tas till finansieringsförutsättningar eller intresseinriktning. Från institutionens sida värnar man denna
modell, men med kravet på full lönefinansiering av doktorander och den
låga ”självfinansieringsgraden” i forskarutbildningen i Lund, liksom vid
andra forskarutbildningsinstitutioner, så borde det av finansieringsskäl
bli nödvändigt att antingen leda doktoranderna in i institutionens externfinansierade forskningsområden eller på annat sätt försöka finna fi nansiering till alla doktorander. Från institutionens sida tycktes man inte
ha upplevt detta som något större problem, men doktoranderna såg risker
med inskränkningar i det fria valet av inriktning. Utan tvekan finns här
en motsättning mellan institutionens forskarutbildningsmodell och förutsättningar och krav på finansiering. Andra institutioner har inför detta
problem börjat planera för en starkare profilering och koppling av forskarutbildningen till institutionens forskningsområden.
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Även beträffande kursdelen tycks doktoranderna ha något större valfrihet än vid andra orter. Av de 60 poäng som ingår i kursdelen är 30 poäng
valfria. I huvudsak täcker dock utbildningsplanen samma områden som
på andra håll, men i Lund finns möjlighet att inom metodblocket välja
enbart kvantitativ eller kvalitativ inriktning. Kanske borde man överväga
att kräva obligatoriska kurser i båda dessa metodinriktningar.
Avslutningsvis skall nämnas den höga uppskattning doktoranderna har
av forskarutbildningen, den goda kontakten med forskare och handledare
samt det stimulerande intellektuella klimatet vid institutionen.

Forskning
Forskningsverksamheten vid Socialhögskolan i Lund är, liksom vid flera
andra institutioner i socialt arbete, fördelad över en rad olika områden. De
viktigaste områdena är:
• det sociala arbetets organisationer
• svensk socialpolitik, med tyngdpunkt på trygghetssystemens utveckling och konsekvenser
• äldreomsorg
• definitioner av och perspektiv på sociala problem (t.ex. hemlöshet,
ungdomsproblem)
• barn och barnperspektivet i socialt arbete
Socialhögskolan utgör en aktiv forskningsmiljö som utmärkt sig för att
vara mycket framgångsrik i konkurrensen om externa medel. Forskningen
har hög relevans genom att den täcker ett mycket brett område inom
socialt arbete: Forskningen omfattar allt från makroinriktade studier av
trygghetssystemen och deras effekter till undersökningar med fokus på
förändringar i definitioner och sociala konstruktioner av olika problem.
Från institutionens sida har man understrukit att man inte strävar efter
att styra forskningens inriktning mot vissa tyngdpunktsområden. Även
om forskningen därigenom vanligen inte kännetecknas av speciellt stora
forskarteam/-profiler förefaller ändå de seniora forskarnas produktion
ofta beröra socialpolitiska och organisatoriska förändringar och deras
konsekvenser på olika nivåer. Lundaforskningen utmärkts även ofta
genom en ambition att utveckla den teoretiska basen för socialt arbete
som disciplin.
Den vetenskapliga produktionens metodologiska tyngdpunkt kan
anses ligga på kvalitativa studier/forskningsansatser. Många av arbetena
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utvecklar teoretiska modeller eller beskriver historiska utvecklingsdrag.
Det finns få arbeten där man använder sig av kvantitativa metoder, undantaget några bidrag av professor Tapio Salonen.
Flera av Socialhögskolans seniora forskare har bidragit med forskningsinsatser av hög kvalitet.
Professor Sune Sunesson har ägnat större delen av sin forskning åt
frågor kring socialt arbete som ett institutionaliserat forskningsområde
och det sociala arbetets organisationer. Han har även varit den drivande
kraften bakom doktorandprogrammet i Lund och fungerat som handledare för ett stort antal studenter som författat sina avhandlingar vid
Socialhögskolan.
Professor Rosmari Eliasson-Lappalainen har i sin forskning riktat in sig
på ett av de mest omfattande verksamhetsområdena inom socialtjänsten,
nämligen äldreomsorgen. Hon har gjort en pionjärinsats inom forskningen kring äldreomsorgens vardag, och hennes insatser inom området
för omsorgsforskning ställer henne långt framme på den internationella
forskningsfronten. Både Sunessons och Eliasson-Lappalainens arbeten representerar ett originellt tänkande som även bidrar till teoriutvecklingen
inom respektive områden.
Även professorerna Gunvor Anderssons och Hans Swärds produktion utgör exempel på högtstående forskningsinsatser vid institutionen.
Andersson har bl.a. skrivit om social barnavård ur barns perspektiv och
Swärd bl.a. om hemlöshets- och ungdomsproblematik. Även professor
Tapio Salonens forskning om arbetsmarknad och de sociala trygghetssystemen håller hög kvalitet.
Det utförs även mycket annan kvalitetsmässig god och relevant forskning vid Socialhögskolan utöver den ovannämnda. Exempelvis professor
Per Gunnar Edebalks och docent Jan Petersons forskning har bidragit till
att den socialpolitiskt inriktade forskningen kring välfärdsstatens omvandling har en stark ställning.
Många av Socialhögskolans seniora forskare har varit aktiva i
internationella/nordiska forskningsprojekt. Lundaforskarna kan uppvisa
ett stort antal publikationer i internationella och nationella tidskrifter och
böcker. Utöver detta har forskarna vid Socialhögskolan producerat ett
stort antal specialrapporter och utvärderingar. Socialhögskolan upprätthåller vidare en egen skriftserie. I serien ingår forskningsrapporter och
rapporter från olika utvärderingsprojekt.
Forskare vid Socialhögskolan i Lund har även nyligen tagit initiativet till två omfattande antologier, med hög relevans för utbildningen av
305

socialarbetare och med tydliga ämnesutvecklande ambitioner nämligen
Socialt arbete: En grundbok, Meeuwisse, Sunesson & Swärd, red. (2001),
och Perspektiv på sociala problem, Meeuwisse & Swärd, red. (2002).
Sammantaget framstår forskningens ställning vid Socialhögskolan i
Lund som stark uttryckt såväl i kvaliteten och omfattningen på de seniora
forskarnas produktion som genom framgången i konkurrensen om extern
finansiering. Institutionen har även medvetet satsat mycket på forskarutbildningen och denna satsning har givit goda resultat. Institutionens
hittills framgångsrika linje beträffande doktorandrekryteringen som går
ut på att anta doktorander på basis av meritbedömning snarare än med
hänsyn till finansieringsförutsättningarna eller forskningsinriktning kan
dock med hänsyn till kravet om full lönefinansiering för doktorander i
framtiden komma att visa sig vara en arbetsdryg modell för institutionen.
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Göteborgs universitet

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 44

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 221
• socionomexamina: 170

Professorer: 4

Övriga disputerade: 12

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 710 (695)*
• helårsprestationer: 654
• magisterexamina: 43

Genusfördelning, lärare K/M: 56/44

Genusfördelning, studenter K/M: 86/14

Docenter: 7

Aktiva doktorander: 27
Genusfördelning, doktorander K/M: 63/37
Doktorsexamina 1998–2001: 17
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med generell inriktning
• Magisterutbildning i socialt arbete med fyra inriktningar:
– psykosocialt arbete, 40 poäng
– strukturinriktat socialt arbete, 40 poäng
– social omsorg, 40 poäng
– internationell master, 40 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 10 timmars lärarledd undervisning per vecka.
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Socionomprogrammet

Institutionen för socialt arbete inledde år 1999 utvecklingen av en ny
utbildningsplan för socionomexamen. I den nya socionomutbildningen
integrerades det program som institutionen tidigare givit för social omsorg
och socialpedagogik. Den första antagningen till det nya socionomprogrammet gjordes våren 2002.
Institutionens ledning, lärare och studenter har systematiskt och
metodiskt utvecklat det nya programmet i samråd med företrädare för
verksamhetsfältet. Samordningen mellan utbildningsprogrammen för
socialt arbete och social omsorg har varit en komplicerad process. Den
har inneburit såväl besvärliga kunskapsteoretiska och pedagogiska som
administrativa överväganden. Vid den tidigare utvärderingen var institutionen helt inbegripen i detta arbete. Man arbetade med olika modeller
för samordningen och man hade olika strategier för att integrera de olika
utbildningstraditionerna från socialt arbete respektive social omsorg och
socialpedagogik. Institutionen för socialt arbete i Göteborg tillhörde de
institutioner där utredningsarbetet gått i stå. Detta var en viktig förklaring
till den uppgivenhet bland lärarna som bedömargruppen då kunde konstatera. Det utvecklingsarbete som därefter genomförts är imponerande
inte minst med hänsyn till att det har bedrivits med i princip oförändrade
resurser samtidigt som institutionen har ett brett utbildningsuppdrag med
stor volym inom grundutbildningen.
Vi ser idag inte något av det missmod och den förstämning som noterades i samband med den föregående utvärderingen. Uppenbarligen har
denna utvärdering både stimulerat och påskyndat förnyelsearbetet. Som
svar på den kritik som då riktades mot grundutbildningen genomförs nu
ett flertal såväl organisatoriska, innehållsliga som pedagogiska förändringar. Exempelvis nämns försök med integrerad praktik i form av ”multiuniversitet”, nya kurser med dubblerat kursansvar, graderad betygsskala,
tydligare examinationer, varierade undervisningsformer och handledning, bland annat språk- och uppsatshandledning, och en ”mansgrupp”
i syfte att medvetandegöra de manliga medarbetarna om sin genusroll i
det sociala arbetet.
Integrationen mellan de båda programmen har i Göteborg nu nått
det stadium där man kan inräkna vinster i form av en breddad pedagogisk kompetens och vidgade perspektiv i utbildningen. En kvardröjande
svårighet är att man fortfarande befinner sig i skarven mellan det gamla
och det nya utbildningsprogrammet och de problem detta kan innebära.
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Institutionen förefaller dock att ha kontroll även över dessa omställningssvårigheter.
Institutionen för socialt arbete i Göteborg har tydligare än andra pekat
på de sociala förutsättningar som påverkar studenternas studiestrategier.
Man konstaterar att studenterna är uppgiftsorienterade men inte har vana
att tränga in i problemfält där frågeställningarna kan vara svåra att initialt
formulera och där studentens egna kritiska reflexion är ett viktigt inslag
i den pedagogiska processen. Ett mer påtagligt problem är emellertid
studenternas faktiska upptagenhet med andra engagemang än studierna,
arbete, familj och föräldraskap. Den föregående bedömargruppen mötte
– inte minst från Göteborgsinstitutionens sida – argumentet att de otillräckliga resurserna ledde till en utglesad undervisning mätt i konkreta
timtal. Detta var ett av de stora hoten mot utbildningens kvalitet. Bedömargruppen kan nu konstatera att problematiken är mer komplicerad än
så. Det finns en tendens till att de studenter med arbete vid sidan av respektive de med försörjningsansvar blir trendsättare för hela utbildningen.
Mer eller mindre omedvetet anpassar man utbildningskraven till att gälla
något som faktiskt avviker från studier bedrivna på heltid. Detta är en
fråga som institutionen i Göteborg identifierat men knappast aktivt förhållit sig till. Bedömargruppen anmärker i sammanhanget att den problematik vi här beskrivit naturligtvis inte är specifik för institutionen i socialt
arbete i Göteborg – den gäller de flesta institutionerna i socialt arbete och
mer generellt också för de samhällsvetenskapliga utbildningarna i landet.
Bedömargruppen konstaterar att det dilemma vi beskrivit i hög grad accentueras av att de ekonomiska incitamenten för en god genomströmning
är mycket starka.
Till detta kommer att studentunderlaget i flera avseenden skiljer sig
från andra program i högskolan. En stor majoritet av studenterna kommer från icke studievana miljöer, många är ensamstående föräldrar och
det uppges att cirka hälften av heltidsstudenterna arbetar deltid. Hur genusperspektivet återspeglas i utbildningen är också en aktuell fråga. Det
finns för få manliga studenter. Dessvärre syns ingen trend till förändring
i sökandebilden.
Att finna rätt kravnivå för socionomutbildningen är uppenbarligen
mycket svårt. I Göteborg har man genomfört förändringar som förbättrat
situationen men ändå inte kommit åt den grundläggande systemkonflikt
som består i att man har studenter med mycket olika sociala och praktiska
förutsättningar att genomföra studierna. Att höja kravnivån innebär att
man minskar antalet studenter som upplever att ”man kan bestämma krav309

nivån själv”. Att sänka kraven innebär att man minimerar antalet studiemisslyckanden men att man ökar antalet studenter som inte känner att
deras engagemang och resurser tas i anspråk under utbildningen.
Studenterna ger lärarna uppskattning framför allt för att de är bra pedagoger. Ändå uttrycker de ett visst missnöje med integrationen av den
nya och de gamla utbildningarna. En del av problemen beror sannolikt på
att lärarkåren kommit till det stadium då det är svårt att greppa helheten.
Studierektorerna gör dock ett gott arbete och de verkar så här långt ha
ganska god kontroll över situationen.
Institutionen erbjuder ett omfattande och ambitiöst program för utbildning på magisternivå och även uppdragsutbildningen har en mycket
stor volym. Nya kurser och program utvecklas också som en väg att föra
ut nya forskningsresultat och som svar på omgivningens behov av fort- och
vidareutbildning. Verksamheten ger värdefull kontakt med fältet. Men
utbildning på magisternivå skall också stimulera till fördjupning i ämnet
och till forskarutbildning. Det är en aspekt som bör uppmärksammas inte
minst för rekryteringen till forskarutbildning och den framtida återväxten
inom lärarkåren.
Kursutvecklingsarbetet har bekräftat ambitionen att integrera grundutbildning och forskning. Kurser i forskningsmetodik ges numer tidigt i
grundutbildningen i syfte att stärka förmågan till kritiskt tänkande liksom förmågan att mäta resultat av insatser inom det sociala arbetet. Men
för att bygga upp ett intellektuellt klimat förutsätts att lärare och studenter också aktivt deltar i institutionens övriga verksamhet. Studenterna
anser sig dock sakna tid för ett sådant engagemang och ger rent allmänt
ett intryck av att ha svårt att förstå nyttan med forskning. Lärarna å sin
sida anser sig inte heller alltid kunna ta tillvara möjligheterna att delta i
disputationer och seminarier på högre nivåer. Det finns en relativt god
balans mellan grundutbildning och forskning på institutionen. Enligt vår
bedömning bör det därför finnas goda förutsättningar att skapa en akademisk miljö med större kontaktytor mellan dessa verksamheter.
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Forskarutbildning
Ända sedan forskarutbildningen startade för cirka 20 år sedan har söktrycket med något enstaka undantag varit högt. En strategisk förutsättning är att socialt arbete snarare är ett fält än en akademisk disciplin.
Det finns därför ett särskilt stort behov av samarbete med andra ämnen
och andra universitetet. Inom Göteborgs universitet byggs därför en gemensam forskarskola upp tillsammans med exempelvis nationalekonomi.
Under våren 2002 har, gemensamt från institutionerna i Göteborg och
Örebro, dessutom tagits initiativ till att inrätta en nationell forskarskola
med speciell inriktning på utvärderingsmetoder, kunskapsteoretiska och
socialpolitiska frågor.
Till forskarutbildningen antas en grupp doktorander vartannat år. De
har hittills rekryterats efter noggrann kompetensbedömning utan särskild
hänsyn till intresseinriktning men man diskuterar, mot bakgrund av de
finansieringskrav som nu ställs, möjligheten att i ökad utsträckning styra
rekryteringen mot institutionens profilområden. Det är enligt vår mening
rimligt bland annat med hänsyn till att tillgången på handledare inom institutionen också är begränsad. Fördelen är dessutom att flera doktorander
som kan antas samtidigt till forskarutbildning inom samma profilområde
kan ha stöd av varandra under hela utbildningstiden.
I utbildningen ingår 40 poäng obligatoriska och 30 poäng valfria kurser. Doktoranderna ser positivt på att forskarutbildningskurser också kan
sökas på andra universitet och i andra ämnen. Därutöver finns ett stort
utbud av seminarier inom universitetet. De anser sig också ha god kontakt
med fältet.
Doktoranderna har visat en viss ensidighet i sin metodansats till förmån för kvalitativ forskningsmetodik. I grund- och forskarutbildningen
ges dock kurser såväl i kvalitativ som kvantitativ forskningsmetod. De
forskarutbildningsansvariga besitter själva tillsammans en mycket god
metodkompetens och eftersträvar metodpluralism. Vi noterar emellertid
att det bland doktoranderna fortfarande finns en stark preferens för kvalitativ forskning.
Vårt sammanfattande intryck är att forskarutbildningen vid Göteborgs
universitet både är välordnad och genomtänkt.
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Forskning
Forskningen i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg
är spridd över en rad olika områden och teman. De viktigaste forskningsområdena är:
• barn och familj
• kön, sexualitet och socialt arbete
• fattigdom, fördelningsfrågor och socialbidragsmottagande i internationellt perspektiv
• förortsliv och urbana miljöer
Dessutom bedrivs forskning om klientarbete och klientskap, särskilt vid
socialkontor, alkoholmissbruk, ungdomar, social omsorg, kunskapsbildning, professionalisering, utvärdering, sociala nätverk, rättsliga problemställningar, m.m.
På flera av dessa områden bedrivs forskning av hög kvalitet som producerar ny kunskap. Flera av projekten behandlar förhållandet mellan
socialarbetare och institutioner, mellan socialarbetare och klienter samt
hur och på vilket sätt brukarna av de sociala tjänsterna kommer till tals.
Forskningen har utvecklat kunskap och insikter om de ramar och institutioner inom vilka det sociala arbetet utförs. Institutionen för socialt arbete
i Göteborg är den i landet som under de senaste åren har flest projekt som
finansierats av FAS.
Generellt har den forskning som bedrivits stor relevans for utövandet
av det sociala arbetet. Under den aktuella perioden har forskare vid institutionen haft externa utvärderingsuppdrag från sociala institutioner eller
offentliga myndigheter. De anställda har tagit fram många läroböcker
med god standard och hög relevans för utbildningen av socialarbetare.
Institutionens anställda samarbetar med och deltar i olika centrum- och
forumbildningar vid Göteborgs universitet, som Centrum för forskning om
offentlig sektor, Forum för studiet av samtidskulturer, etc. Institutionen har
också etablerat ett gott samarbete med lokala och regionala instanser i
Göteborgsregionen för utvärdering och kunskapsproduktion.
Institutionens internationella kontaktnät har utvecklats starkt de senaste åren, och det är rimligt att anta att detta kommer att stärka den
internationella publiceringen. Flera professorer deltar i EU-projekt eller
andra internationella projekt, och man har etablerat kontakt och samarbete med en rad forskningsinstitutioner i andra länder. Några av de
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ledande forskarna har publicerat sig internationellt i böcker och erkända
tidskrifter.
Det finns emellertid också forskare som befinner sig i forskningsfronten, både nationellt och internationellt. Björn Gustafsson har publicerat
en lång rad artiklar och publikationer nationellt och internationellt med
hög kvalitet och avancerade kvantitativa metoder. Hans arbeten behandlar ekonomisk ojämlikhet, fattigdom och socialhjälpsmottagande och
han har etablerat en position i internationell forskning om fattigdom och
socialhjälp. Det förefaller emellertid inte som om Gustafsson har skapat någon miljö kring sig i institutionen, då hans produktion framstår
som något isolerad i förhållande till den övriga forskningen, men den
situationen tycks vara på väg att ändras genom bl.a. Dellgrans pågående
forskning. Donald Storrie har publicerat en rad arbeten om utvärdering
av arbetsmarknadsinitiativ med hjälp av avancerade metoder. Sven-Axel
Månsson har med sina studier av bl.a. kön och prostitution gjort ett pionjärarbete inom ett fält som är svårt att göras tillgängligt för forskning.
Margareta Bäck-Wiklund har levererat centrala bidrag till forskningen
om barn och familj.
Forskningen vid institutionen domineras annars av kvalitativa ansatser.
De få projekt som använder kvantitativt material är – bortsett från Björn
Gustafssons och Donald Storries arbeten – metodiskt enkla och använder
inte avancerade kvantitativa metoder. Institutionen är dock uppmärksam
på detta förhållande och har stärkt undervisningen i kvantitativa metoder
i forskarutbildningen.
Sammantaget framstår forskningen vid Institutionen för socialt arbete
vid Göteborgs universitet att vara av god både i nationellt och internationellt sammanhang. Institutionen utgör en aktiv forskningsmiljö som
åstadkommer utmärkt eller god forskning på en lång rad olika områden
och den har visat god förmåga att konkurrera med andra forskningsmiljöer om externa medel. Detta har resulterat i en stor och bred forskningsmiljö, vilket dock kan skapa problem när det gäller förhållandet mellan
fast anställda forskare och de som finansieras genom tidsbegränsade
projekt. Det stora trycket från grundutbildningen med ett stort antal studenter och många anställda som inte forskar har skapat en skevhet i institutionens verksamhet. Detta är ett förhållande som både institutions- och
fakultetsledningen bör uppmärksamma.
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Stockholms universitet

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 36

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 320
• socionomexamina: 117

Professorer: 6

Övriga disputerade: 8

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 919 (960)*
• helårsprestationer: 831
• magisterexamina: 12

Genusfördelning, lärare K/M: 69/31

Genusfördelning, studenter K/M: 85/15

Docenter: 5

Aktiva doktorander: 33
Genusfördelning, doktorander K/M: 58/42
Doktorsexamina, 1998–2001: 17
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med fyra inriktningar:
– allmän
– socialpedagogisk
– omsorger om äldre och funktionshindrade
- mångkulturell
• Magisterutbildning i socialt arbete med sex inriktningar:
– barn, ungdom och familj, 40 poäng
– psykosocialt arbete, 40 poäng
– internationellt och mångkulturellt socialt arbete, 40 poäng
– äldre och funktionshindrade, 40 poäng
– ledarskap och organisation, 40 poäng
– socialt arbete med utsatta grupper, 40 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
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Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 6,5 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Utöver den allmänna inriktningen startade 1996 en mångkulturell socionomutbildning och 1998 ytterligare två inriktningar; en mot äldre och
funktionshindrade och en mot socialpedagogik. Integrationen av de tidigare sociala omsorgsutbildningarna har inneburit att institutionen fått ett
stort tillskott av studenter och lärare.
Institutionen för socialt arbete i Stockholm bedömdes i en del avseenden kritiskt i samband med förra utvärderingen. Främst gällde detta den
enligt bedömargruppen låga kravnivån och avsaknaden av pedagogiskt
ledarskap med resultaten att de olika utbildningsmomenten var dåligt
samordnade, progressionen mellan olika kursmoment inom samma ämnesområde outvecklad och en ojämn kravnivå när det gäller lärarinsatserna. Man har tagit denna kritik på stort allvar från institutionens sida.
Framför allt gäller detta det pedagogiska ledarskapet där ett tydligt ansvar
lagts på studierektorsfunktionen och på kursansvariga.
Det verkar finnas en entusiasm och uppslutning kring det pågående
integrations- och förändringsarbetet bland lärarna. Integrationen av de
tidigare sociala omsorgsutbildningarna och det genomgripande kvalitetsarbetet bedömer vi i stora drag som imponerande. Många av de tidigare
påtalade bristerna verkar ha avhjälpts eller åtminstone mildrats. Bedömargruppens intryck är att insatserna för att förbättra grundutbildningens kvalitet och kravnivå, utvecklingen av det pedagogiska arbetet och
ledarskapet, insatserna för lärarnas kompetensutveckling samt åtgärderna
för att öka studenternas delaktighet och inflytande varit förhållandevis
framgångsrika. Trots det ambitiösa förändringsarbetet kvarstår emellertid
vissa problem, om än i mindre omfattning än tidigare.
Integrationen mellan det allmänna socionomprogrammet och det tidigare sociala omsorgsprogrammets båda inriktningar var initialt svår att
åstadkomma. Vid institutionen fanns olika utbildningskulturer baserade
på olika kunskapstraditioner. Vi möter nu ett helt annat ”klimat” där de
respektive inriktningarna betraktas som resurser för varandra och lärare
undervisar över inriktningsgränserna. Inte minst gäller detta för inriktningen mot äldre och funktionshindrade där förtjänsten för den positiva
utvecklingen tillkommer forskningsansvariga som på ett engagerat och
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framsynt sätt involverat lärarna inom social omsorg i ett forsknings- och
utvecklingsarbete vid sidan av det pedagogiska arbetet. Samtidigt verkar
lösningen på integrationsfrågorna ha resulterat i att institutionen tillskapat
fyra utbildningsprogram snarare än ett program med fyra inriktningar.
Visserligen påminner inriktningarnas konstruktion om varandra men de
skiljer sig åt både såväl utbildnings- och kursplaner som litteraturlistor i
en omfattning som gör det svårt tala om ett program.
Kritiken rörande utbildningarnas kravnivå har lett till en rad olika åtgärder. Frågan har diskuterats tillsammans med studenterna och resulterat i ett förändringsarbete med huvudsaklig utgångspunkt från begreppen
tydlighet och konsekvens. Diskussionerna har resulterat i att tentamenslistor anslås, ett införande av individuella examinationer på alla kursmoment
och en tregradig betygsskala vid bedömning av C-uppsatser. Det senare
har gjorts för att skärpa kravnivån och för att tillgodose ”… studenternas
legitima önskan om att kunna värderas korrekt för sina prestationer”. Forskningsverksamma lärare har genomfört granskningar av kurslitteraturen
med ökad forskningsanknytning som syfte vilket också går att utläsa av
litteraturlistorna. Kurslitteraturen har hög aktualitet. En förhållandevis
hög andel av litteraturen är författad på annat språk än svenska.
Enligt både institutionsledning och lärare har det skett en betydande
skärpning av undervisningens och examinationens kravnivå. Detta
bekräftas emellertid inte av studenterna. Visserligen noteras en ökad
medvetenhet hos lärarna både i frågan om utbildningens progression
och kravnivå. Men studenterna anser att det fortfarande är möjligt att
”… glida igenom utbildningen utan större ansträngning”. Ungefär 50 procent
av studenterna uppges förvärvsarbeta. Examinationerna anses vara problematiska genom sin låga och ojämna kravnivå. Studenterna är, i likhet
med en del av lärarna, tveksamma till införandet av en tregradig betygsskala. Frågan vi ställer oss är varför ”… studenternas legitima önskan om
att kunna värderas korrekt för sina prestationer” bara gäller för C-kurserna?
Införandet av en tregradig betygsskala löser enligt vår bedömning inte frågan om utbildningens kravnivå men är samtidigt en nödvändig förutsättning för att hitta lösningar, bland annat av det angivna skälet.
Genom tillskapandet av olika fora och funktioner för samordning har
den i samband med förra utvärderingen kritiserade bristen på pedagogiskt ledarskap i stor utsträckning åtgärdats. Det finns emellertid en
kvarstående oklarhet när det gäller vilket beslutsmandat dessa funktioner har. Som stöd för denna uppfattning finns bland annat studenternas
kvarvarande missnöje med samordningen av kurser och kursmoment.
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Utbildningens första 60 poäng upplevs som alltför fragmenterade och
dåligt kopplade både till efterföljande kurser och till det sociala arbetet.
Däremot anser studenterna att det finns en tydlig progression under terminerna 5 till 7. De önskar också en bättre koppling mellan forskning
och fält i undervisningen. Undantaget utgörs av inriktningen mot äldre
och funktionshindrade där denna koppling anses fungera bra. En ytterligare synpunkt studenterna framför är att utbildningen inte i tillräcklig
utsträckning uppmärksammar aktuella samhällsfrågor av relevans för det
sociala arbetet. Som ett led i ambitionen att förstärka kopplingen mellan
forskning, praktik och verksamhetsfält kommer stockholmsinstitutionen
att, med stöd av medel från Socialstyrelsen, utveckla ett så kallat fullskaleprojekt i samarbete med kommuner i Stockholms län.
Ledningens och lärarnas ambition att utveckla det pedagogiska arbetet
är tydligt för studenterna. Samtidigt anser de att den pedagogiska kompetensen och nivån är ojämn. Att det i en verksamhet av Stockholmsinstitutionens storlek finns skillnader när det gäller lärares och kursers
pedagogiska kvalitet är inte särskilt förvånande. Möjligen är skillnaderna
för stora. I den mån institutionen har en strävan att låta den samlade
undervisningsverksamheten, inte enbart enskilda kurser, och kursers
inbördes samband bilda underlag för studenternas kunskaps- och yrkesambitioner bör, enligt vår mening, frågan om kvalitetsskillnader i utbildningen uppmärksammas ytterligare.
Institutionens målsättning är att öka andelen lärarledd undervisning
från 6,5 till 10 timmar per vecka. Vi känner oro för att den, både i absoluta
och relativa tal, låga andelen undervisning inverkar menligt på utbildningarnas kvalitet och sannolikt är en omständighet som ligger bakom
studenternas kritik rörande den låga kravnivån. En professionsutbildning
med ambitionen att medverka till studenternas kunskapsbildning, kritiska
och vetenskapliga kompetens samt personliga utveckling har sannolikt
svårt att uppfylla dessa mål om inte undervisningstimmarna väsentligt
utökas. Vi bedömer det därför nödvändigt att öka antalet undervisningstimmar så att de bättre harmonierar med utbildningens målsättning. Mot
bakgrund av institutionens förbättrade ekonomi borde detta enligt vår
mening vara fullt möjligt.
Lärarna har genom universitetets centrala avtal jämförelsevis goda
möjligheter till kompetensutveckling, 15 procent av årsarbetstiden för
adjunkter och 30 procent för lektorer. Institutionen har en mycket hög
både vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Detta är naturligtvis positivt. Samtidigt finns det en uppenbar risk för att det förhållandevis höga
318

uttaget av tid för kompetensutveckling i kombination med ambitionen
att ytterligare öka andelen lektorer förstärker problemet med den låga
undervisningstätheten. Den uttalade policyn att enbart anställa lektorer
är förståelig och lovvärd utifrån ambitionen att öka den vetenskapliga
kompetensen. Samtidigt bör adjunkternas roll som kulturbärare och
”kontinuitetsagenter” samt deras kompetens när det gäller det praktiska
sociala arbetet och dess koppling till utbildningarnas teoretiska avsnitt
bättre uppmärksammas.
En fråga, som också påtalas i självvärderingen, är att det finns farhågor för möjligheten att i framtiden rekrytera kompetenta lärare. Detta
problem skall ses mot bakgrund av den omfattande expansion av grundutbildningen som sker både nationellt och lokalt med medföljande konkurrens- och kompetensförsörjningsproblem. Stockholmsinstitutionen
har genom sin expansion medverkat aktivt till att förstärka problemet.
När det gäller de internationella kontakterna med utbildningsprogram i socialt arbete i andra länder har stockholmsinstitutionen en särställning i landet. Kontakterna gäller länder i alla världsdelar och detta
innebär stora möjligheter till kompetensutveckling och utveckling av den
kulturella kompetensen hos de lärare som är engagerade i arbetet. Men
det finns också invändningar mot att ämnesföreträdaren i socialt arbete
lämnar ett tomrum på ”hemmaplan”. Lösningen är i princip självklar, att
universitetet/institutionen anställer en professor i socialt arbete med internationell inriktning. En negativ omständighet i sammanhanget är att det
internationella engagemanget från institutionens sida avsätter så magra
resultat beträffande grundutbildningens innehåll respektive studenternas
medverkan i det internationella arbetet.
Institutionen försöker på olika sätt öka studenternas delaktighet och
inflytande, såväl i formella som informella sammanhang. Studenterna
anser att inflytandet ökat betydligt under de senaste åren, åtminstone i
de formella organen. Kåraktiva studenter har öppna kanaler där de kan
framföra sina synpunkter. Detta gäller emellertid inte för övriga studenter. Hos dessa finns ett missnöje med både möjligheterna till påverkan,
allmänt sett, och frånvaro av återkoppling av utvärderingar och studieprestationer.
Det finns, slutligen, vissa frågetecken när det gäller institutionens intellektuella miljö. Förekomsten av seminarieverksamhet verkar i realiteten
vara förbehållen de forskningsverksamma lärarna. Varken de icke-forskningsverksamma lärarna, oavsett om dessa är adjunkter eller lektorer, eller
studenterna verkar delta i institutionens seminarieverksamhet i någon
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större utsträckning. Det finns en uppenbar fara för att skillnaderna (motsättningarna) mellan forskningsverksamma och icke-forskningsverksamma lärare får en negativ effekt för framför allt grundutbildningen men
även för forskningen. Studenterna efterfrågar mer kontakt med forskare i
allmänhet och professorerna i synnerhet. De anger att de visserligen får en
”allmän” inbjudan till disputationer och seminarier men sällan uppmuntras att närvara. Deltagandet från studenternas sida är också mycket låg.

Forskarutbildning
Socialhögskolan utgör jämfört med andra institutioner för socialt arbete
en stark forskningsmiljö. Institutionen erhåller ett betydande forskningsstöd, både internt och externt. En positiv och befruktande närmiljö i form
av ett antal forskningsinstitut och andra lokala resurser ger stora konkurrensfördelar. En profileringsstrategi med utveckling av ett antal starka
forskningsmiljöer och forskningsprogram har växt fram i takt med att
antalet professorer ökat.
Forskarutbildningen skall bland annat ses mot denna bakgrund. Doktoranderna rekryteras i stor utsträckning till de etablerade forskningsmiljöerna och forskningsprogrammen. Institutionen har en ambition att vara
självförsörjande på handledarresurser. Man anser det viktigt att kunna
rekrytera ett större antal doktorander vid varje antagningstillfälle så att de
kan följas åt och stödja varandra under studierna. De ansvariga för forskarutbildningen har utvecklat kanaler till grundutbildningen i syfte att
rekrytera forskningstalanger. Magisterkurser och FoU-enheter är andra
viktiga rekryteringsgrunder. Flera av doktoranderna kommer emellertid
från andra discipliner. Finansieringen av doktorandstudierna är, med
tanke på den omfattande forskningsverksamheten, ett mindre problem.
Utbildningen omfattar en kursdel om 60 poäng och ett avhandlingsarbete på 100 poäng. I kursdelen ingår obligatoriska kurser i vetenskapsteori
och forskningsmetodik omfattande 20 poäng. Därutöver läser doktoranderna kurser i socialvetenskaplig teoribildning och forskningsorientering
samt specialkurser inom avhandlingsområdet, vardera omfattande 20
poäng. Möjligheten finns att genomgå forskarutbildningen med en filosofie licentiatexamen som etappavgång. Denna möjlighet utnyttjas endast
i ringa omfattning.
Metodpluralismen är, i likhet med situationen vid andra institutioner
för socialt arbete, inte särskilt påfallande även om stockholmsinstitutio-

320

nen får anses ha en jämförelsevis bra balans. Metodkompetensen hos flera
av forskningsföreträdarna är påfallande hög, bland annat i fråga om kvantitativ analys. Handledarna i forskarutbildningen önskar en större omfattning av undervisning i kvantitativ metodik i grundutbildningen. Ämnets
karaktär och tidsbrist anges som orsaker till att grundutbildningsstudenterna huvudsakligen väljer en kvalitativ metodologisk ansats.
Vår uppfattning är att doktoranderna överlag är nöjda med sina studier.
De anser att utbildningen håller hög kvalitet och att kursutbudet är bra.
Det finns en generositet hos professorer och seniora forskare när det gäller
stöd och tillgänglighet. Samtidigt kan det för vissa av doktoranderna vara
splittrande att befinna sig på flera institutioner samtidigt. Doktoranderna
uppger att de inte i någon större utsträckning deltar i de seniora forskarnas seminarier. Däremot är närvaron på avhandlingsseminarierna hög.
Erfarenhetsutbyte mellan doktorander förekommer endast i begränsad
omfattning. Vi vill i detta sammanhang betona vikten av doktorandernas
engagemang i de olika seminarieverksamheter som erbjuds.

Forskning
Socialhögskolan vid Stockholms Universitet är den största forskningsmiljön för forskning om socialt arbete i Sverige. Vid institutionen arbetar
totalt 39 seniora forskare, varav sju har professorskompetens och nio är
docentkompetenta. Socialhögskolan bedriver forskning över ett brett fält.
Lektorerna kan disponera 30 procent av sin tid till kompetensutveckling
och forskning. För närvarande är forskningen organiserad i olika grupper
för forskning om:
• bruk och missbruk av alkohol
• socialt arbete med inriktning på äldre
• socialtjänst
• socialpsykiatri
• internationellt socialt arbete
• rättslig reglering av socialt arbete
Härutöver bedrivs forskningsprojekt som bl.a. handlar om barn, ungdom
och familj, våld, arbetslöshet och etniska minoriteter. Till utvärderingsgruppen har även insänts en omfattande och pionjärpräglad studie av
professor Tommy Lundström om frivilliga organisationer i Sverige. Denna
studie var en del i ett samarbete med det stora internationella Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, men utfördes vid Socialhögsko321

lan i och med att Lundström anställdes där. Detta tema kan emellertid
inte sägas vara en del av institutionens forskningsprofil. Sammantaget
täcker forskningen de flesta områden av socialt arbete, men enligt institutionens egen uppfattning dock inte kuratorsarbete i skolan.
Forskningen vid Socialhögskolan värderas högt när det gäller relevans.
Den tar utgångspunkt i en lång rad olika aktuella sociala problem och socialpolitiska problemställningar och bidrar med kunskap för utbildningen
av socialarbetare. En av forskarna har deltagit i regeringsuppdraget att
göra ett välfärdsbokslut över 1990-talet, Kommittén Välfärdsbokslut,
rapporten om Funktionshinder och välfärd, och andra har fått utvärderings- eller kartläggningsuppdrag från kommuner. Sammantaget vittnar
de inlämnade forskningsarbetena om ett nära samband mellan Socialhögskolan och de utmaningar socialt arbete och svensk socialpolitik står
inför. Speciellt är det positivt att Socialhögskolan har kompetens inom
missbruksforskningen – ett fält som annars ofta blir försummat vid socialhögskolorna. Det är också mycket positivt att Socialhögskolan bedriver
forskning om sambandet mellan utbildning, praktik och forskningens
plats i socialarbetarnas yrkesutövning.
När det gäller forskningens kvalitet, försiggår det mycket forskning av
hög kvalitet, men forskningskvaliteten är samtidigt något ojämn. Bland
Socialhögskolans seniora forskare finns det flera som bidrar med forskning
av hög kvalitet. Det gäller till exempel professor Anders Bergmarks och
andras forskning om bruk och missbruk av alkohol. Bergmarks studie av
på vilket sätt tvångsomhändertagande av alkoholmissbrukare motiveras
behandlingsmässigt är ett exempel på teoretiskt orienterad och praktiskt
relevant forskning. Åke Bergmark, som nyligen tillträtt en professur vid
Mitthögskolan, har ensam eller tillsammans med kolleger som Tommy
Lundström eller andra redovisat en rad forskningsarbeten, som – genom
sin höga relevans får stor betydelse för både socialpolitiska problemställningar och utbildningen av socialarbetare – är av hög kvalitet. Han har
god kännedom om internationell forskning, använder avancerade statistiska metoder och publicerar sig internationellt. Andra exempel på utmärkt forskning är professor Sven Hessles med flera studie av högriskbarns
livskarriärer och livskvalitet som vuxna genom att följa utvecklingen av
barn och föräldrar som vistats på barnbyn Skå under perioden 1974–85.
Detsamma gäller Margareta Hydéns analys av män som brukar våld mot
sina hustrur och som baseras på intervjuer med båda makarna. Förlopp
och parternas tolkningar av äktenskapet och den situation som våldet
har utspelat sig i rekonstrueras. Mats Thorslunds och Marta Szehebelys
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omfattande forskning om äldre och omsorg om äldre har också god kvalitet och använder olika metoder och ansatser. Det är också glädjande att
konstatera att de juridiska och socialrättsliga frågorna uppmärksammas i
forskningen. Det sker på ett framgångsrikt sätt genom Anna Hollanders
och Astrid Schlytters arbeten.
När det gäller metoder har enskilda forskare haft ambitiösa och spännande projekt baserade på tidsseriedata och retrospektiva data över en
tioårsperiod. De inlämnade arbetena vittnar samtidigt om att Socialhögskolan i Stockholm i större utsträckning än de andra institutionerna har
både forskare som behärskar avancerade statistiska metoder och forskare
som är mer orienterade mot kvalitativa ansatser.
Flera projekt vid Socialhögskolan är baserade på ett samarbete med
kollegor i andra länder. Det handlar om Polen, Bosnien, Bangladesh och
Norge. Bland positiva förhållanden bör till sist också nämnas att flera av
forskarna vid Socialhögskolan har bidragit med artiklar och böcker som
bör vara väl ägnade som läromedel och undervisningsmaterial i utbildningen av socialarbetare. Som nämnts publiceras dessa ofta på engelska.
Det är emellertid samtidigt så att vissa av de redovisade arbetena nog
mer bär prägel av utredning än av forskning. Detta gäller särskilt arbeten
som har utförts på uppdrag av kommuner eller andra. Dessa arbeten representerar i stort sett ett gott samhällsvetenskapligt hantverk med analyser av olika typer av data, men med få inslag av teori och få referenser till
internationell forskning på samma område.
Inledningsvis har den stora bredden i Socialhögskolans forskning beskrivits positivt – nämligen att det bedrivs forskning på så många områden som är centrala för socialt arbete. De redovisade arbetena vittnar
om att Socialhögskolan systematiskt har engagerat sig för att få till stånd
forskning på nya och aktuella områden. Det gäller till exempel rekrytering av personal med kompetens på islamisk kultur och familjesyn. Vi har
också noterat en begynnande verksamhet när det gäller könsaspekter i
socialt arbete, även om det på detta område återstår att se vad detta kommer att resultera i.
Lektorerna har som nämnts 30 procent av sin tid för kompetensutveckling och forskning. Utvärderingsgruppens intryck av samtalen med
lektorerna är att få av dem bedriver forskning och att det är mycket svårt
att kombinera full undervisningsskyldighet med forskning.
Den stora bredden i Socialhögskolans forskning betyder att institutionen har hög kompetens på många områden. Detta berikar även kvaliteten
i utbildningen. Men när det gäller forskningen framöver, kan diskuteras
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om denna bredd också kan vara ett problem. Den stora bredden innebär
att det blir få som bedriver forskning inom samma fält, vilket gör forskningsmiljön personavhängig och sårbar. Detta tycks framgent att särskilt
gälla forskningen i kärnområdet avseende det sociala arbetets metoder
och arbetssätt som tycks ha försvagats efter den förstärkta satsningen
på internationellt socialt arbete. Frågan som bör resas är vad bredden
och spridningen betyder för samverkan och samarbete internt. I vilken
utsträckning orienterar sig de enskilda forskarna mer mot kollegor som
bedriver forskning på samma område vid andra institutioner än mot de
egna kollegorna?
Slutsatsen är att forskningen vid Socialhögskolan skall värderas mycket
positivt. Den värderas högt när det gäller socialpolitisk relevans, och den
bidrar till att ta fram ny empirisk kunskap på många olika områden. Flera
forskare lämnar bidrag till teoriutvecklingen, och man använder både avancerade kvantitativa och kvalitativa metoder, och historiskt orienterade
analyser. Institutionen ligger i spetsen när det gäller forskningen i socialt
arbete nationellt, är i nivå med standarden vid andra universitetsinstitutioner i Sverige, ligger före motsvarande institutioner i andra nordiska
länder, och hävdar sig väl internationellt när det gäller forskning i socialt
arbete.
Denna positiva status beror i hög utsträckning på att både institutionen
själv, fakulteten och universitetsledningen systematiskt och målmedvetet
har underlättat för att institutionen skall kunna utveckla sin forskning.
Universitetet har inrymt andra forskningsinstitutioner – CHESS och
SoRAD – i samma byggnad eller i dess omedelbara närhet, vilket har
givit goda möjligheter till kontakt och samarbete för de anställda vid institutionen och skapat synergieffekter. Fakulteten har tilldelat institutionen extra medel under några år men detta kommer dock så småningom
att upphöra. Institutionens ledning förefaller medveten om vikten av att
underlätta för forskningens utveckling vid institutionen. Generellt är det
utvärderingsgruppens intryck att de olika nivåerna vid universitetet har
tagit ett mer samlat ansvar för utvecklingen av forskningen i socialt arbete
än vid de flesta andra universitet.

324

Umeå universitet

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 40

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 260
• socionomexamina: 135

Professorer: 3

Övriga disputerade: 13

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 667 (819)*
• helårsprestationer: 631
• magisterexamina: 7

Genusfördelning, lärare K/M: 58/42

Genusfördelning, studenter K/M: 85/15

Docenter: 1

Aktiva doktorander, våren 2002: 29
Genusfördelning, doktorander K/M: 90/10
Doktorsexamina 1998–2001: 7
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med tre inriktningar:
– allmän
– socialpedagogik
– social omsorg
• Magisterutbildning i socialt arbete, 20 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 10 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Institutionen för socialt arbete tog 1998 över ansvaret för Hälsohögskolans sociala omsorgsprogram. Därutöver har utlokaliserade socionomut325

bildningar startat i Örnsköldsvik och Skellefteå samt distansutbildningar
i samarbete med Akademi Norr i Arvidsjaur, Vilhelmina, Lycksele och
Kramfors. Institutionen är dessutom engagerad i polisutbildningen i
Umeå samt en socialarbetarutbildning i Ryssland. Sammantaget har integrationen av de sociala omsorgsutbildningarna tillsammans med övriga
åtaganden inneburit en kraftig expansion av grundutbildningen och ett
stort tillskott av lärare. Slitaget på lärare har till följd av de olika engagemangen varit stort.
Den kraftiga expansionen av grundutbildningen är en dominerande
faktor vid bedömningen av institutionens verksamhet. Institutionen har
fakultetens högsta andel grundutbildning (75 procent) i förhållande till
den totala verksamheten. Vi vill poängtera vikten av återhållsamhet när
det gäller grundutbildningens fortsatta expansion. Institutionen bör
uppnå bättre balans mellan grundutbildning och forskning. Detta är
angeläget både för grundutbildningens, forskarutbildningens och forskningens framtida utveckling.
Integrationen av det sociala omsorgsprogrammets båda inriktningar
verkar ha fungerat bra även om det finns en del kvarstående frågetecken.
Frågan har både utbildningskulturella och utbildningsorganisatoriska
implikationer. De ”kulturella” motsättningarna påstås ha ”planat ut” och
motverkas av de nya lärarna vilka inte har några intressen investerade i
någon av de dominerande kulturerna. Det verkar emellertid finnas vissa
kvarstående problem med integrationen som har sina rötter i konkurrens
mellan olika professioner och mellan ett generalist- respektive specialistkoncept i utbildningarna.
I samband med föregående granskning av socionomprogrammen gjordes en del specifika påpekanden när det gäller förhållandena vid Umeåinstitutionen. Dessa rörde bland annat ledningsstrukturen, det pedagogiska
arbetet och kompetensförsörjningen. Dessutom påpekades att kravnivån,
i likhet med situationen vid andra institutioner för socialt arbete, var för
låg.
De tidigare ledningsproblemen verkar vara lösta. Det finns idag
”… en ganska kraftig framtidstro”. Enligt vår bedömning ger den nuvarande ledningen ett stabilt intryck och verkar ha en stark legitimitet i
kollegiet. Lärarna ger intryck av att vara entusiastiska inför uppgiften att
expandera verksamheten både geografiskt och volymmässigt även om de
samtidigt uttrycker en viss trötthet inför de utökade åtagandena.
Även det pedagogiska ledarskapet verkar ha funnit sina former. Institutionen har utvecklat en modell som innebär att fyra lektorer utsetts som
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ansvariga för såväl det gemensamma basblocket som de tre inriktningsspecifika fördjupningsblocken. Det är för tidigt att utvärdera effekterna
av denna förändring men enligt vår bedömning bör modellen ha goda
förutsättningar att utgöra ett kraftfullt incitament för det pedagogiska
utvecklingsarbetet.
Undervisningen präglas av stora undervisningsgrupper och en relativt
hög andel föreläsningar. Både lärare och studenter är kritiska till den höga
frekvensen av storföreläsningar som anses försvåra dialog och individuell feed-back. De pedagogiska målen, inklusive studenternas personliga
utveckling, verkar vara lättare att förverkliga i de utlokaliserade utbildningarna med sina mindre och tätt sammanhållna undervisningsgrupper
eller i polisutbildningen med sin högre resurstilldelning och annorlunda
pedagogik. Detta bidrar förmodligen till lärarnas entusiasm för undervisning i dessa grupper men medverkar samtidigt till att ytterligare accentuera problemen i campusutbildningarna.
Studenterna ger ett öppet och reflekterande intryck. De är överlag nöjda
med utbildningen men samtidigt kritiska på vissa punkter. Studenterna
anser att introduktionen av utbildningen präglas av ett för lågt tempo:
”Många brinner för utbildningen men slocknar efter första terminen.” De
tycker inte institutionen lyssnat på den kritik som framförts av ett flertal
studentgrupper i frågan. Studenterna efterlyser också en bättre forskningsanknytning av undervisningen.
Frågan om grundutbildningens låga kravnivå är ett återkommande
tema vid de flesta av landets socionomutbildningar, både i den föregående
och i den nu aktuella granskningen. Vid Umeåinstitutionen verkar lärarna medvetna om att det finns kvarstående brister. De beskriver kravnivån som ojämn samt ”… hög på instruktionsbasis och låg på kontrollbasis”.
Studenterna efterfrågar individuell feed-back i ökad omfattning. De anser
att det är lätt att ta sig igenom utbildningen och tycker det är viktigt att
höja den generella nivån i undervisningen. Enligt studenterna har utbildningen låg status. Orsaken antas bland annat vara den låga kravnivån.
Det verkar finnas en relativt god överensstämmelse i uppfattningen om
kravnivån mellan lärare och studenter. Ändå framstår det som svårt att
på ett effektivt sätt avhjälpa problemet. En åtgärd, som också påpekades
i samband med den förra utvärderingen, vore att införa en tregradig betygsskala. Institutionsledningen hänvisar till ”historiska skäl” som förklaring till att ingen förändring skett i detta avseende men anser samtidigt
att frågan måste diskuteras ytterligare. En bidragande orsak till den låga
kravnivån är sannolikt också att hänföra till lärarnas ansträngda arbets327

situation. Det krävs dock enligt vår uppfattning ytterligare arbetsinsatser
för att höja kravnivån.
Hälften av lärarna är nyanställda. Andelen lektorer är något låg varför
fler disputerade lärare kommer att anställas. Institutionsledningen ger uttryck för en något ambivalent hållning när det gäller kompetensfrågan.
Å ena sidan anger man att det är svårt att rekrytera lärare som disputerat
i socialt arbete. Å andra sidan ser man det som en fördel, både för grundutbildning och forskning, att i kollegiet ha lärare från olika discipliner.
Lärare från andra ämnen tillför nya och konstruktiva perspektiv i undervisning och forskning. Enligt vår bedömning uppfyller andelen lärare
disputerade i huvudämnet väl kravet på en ämnesmässigt tillräckligt stor
kritisk massa av lärare. Däremot är det ett problem att de disputerade
lärarna, oavsett ämnestillhörighet, i så ringa omfattning bedriver forskning.
Det finns även andra problem när det gäller lärarkompetensen. Adjunkternas ställning i organisationen ger intryck av att vara problematisk.
”Adjunkterna vet att man är näst bäst.” Denna grupp lärare, som i stor
utsträckning bär ansvaret för undervisningen, upplever en risk att på sikt
bli övertaliga vilket leder till slitningar i kollegiet. Det är viktigt, inte
minst med tanke på deras numerärt dominerande ställning, att de erbjuds
möjligheter till kompetensutveckling. Visserligen verkar detta vara fallet
för många av adjunkterna men alltför många kommer även framgent att
sakna magisterexamen, i vissa fall även kandidatexamen. Adjunkternas
status bör höjas genom att deras kompetens i pedagogiska och praktikrelaterade frågor uppmärksammas bättre, dels för att vidmakthålla och utveckla dessa för utbildningarna viktiga kompetenser, dels för att minska
risken för motsättningar till lektorerna.
Det fi nns även problem när det gäller lärares forskningsaktivitet
och utbildningarnas forskningsanknytning. Visserligen stödjer grundutbildningen och forskningen ömsesidigt varandra på olika sätt. Men
grundutbildningen växer snabbare än den forskning som skall förse utbildningarna med aktuell kunskap vilket uppenbarligen riskerar att få
negativa effekter på utbildningarnas forskningsanknytning. Detta påtalas
också av studenterna som efterlyser ett tydliggörande av undervisningens
vetenskapliga grund, bättre integration mellan forskning och undervisning samt mer kontakt med doktoranderna. Det verkar finnas en tveksamhet hos lärarna till nödvändigheten av forskning. Många lektorer ”är
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förtjusta i undervisning” eller som en av lärarna uttryckte det: Grundutbildningens primat råder!
Problemet kan, enligt vår bedömning, delvis avhjälpas genom att andelen lektorer ökar. Men institutionen behöver också vidta åtgärder för att
förbättra den intellektuella miljön och intresset för forskning. Det pågår
en utveckling av seminarieverksamheten men varken ickeforskningsverksamma lärare eller studenter tycks delta i någon större omfattning.
Institutionen har erhållit medel under tre år till ett av Socialstyrelsen
initierat så kallat fullskaleprojekt för att utveckla samarbete med socialtjänsten. Inom ramen för detta projekt skall både lärare och studenter
engageras i forskningsarbete och kunskapsproduktion.

Forskarutbildning
Det finns en strategi för utveckling av forskningsverksamheten där institutionen strävar efter att utveckla ett antal centrala forskningsprofiler.
Inom dessa profilområden är tillgången på handledare relativt god. Institutionen är emellertid inte självförsörjande varför externrekrytering av
handledare görs. En ambition är att doktoranderna i större utsträckning
skall rekryteras till forskningsprofilerna.
Utbildningen omfattar en kursdel om 60 poäng och en avhandlingsdel
om 100 poäng. För de doktorander som erhåller utbildningsbidrag eller
doktorandanställning beräknas studietiden till fem år, för övriga fyra år.
Av studiekurserna är 35 poäng obligatoriska. Dessa är: Kvantitativ analys,
10 poäng, Kvalitativ analys, 10 poäng, Introduktion till forskning i socialt
arbete, 5 poäng samt seminarier, 10 poäng. Därutöver läser doktoranderna valfria ämneskurser samt övriga kurser i andra ämnen. Möjligheten
finns att genomgå forskarutbildningen med en filosofie licentiatexamen
som etappavgång.
Institutionen har, som nämnts, förhållandevis lite forskning i förhållande till den totala verksamheten. Det skulle behöva tillskapas resurser
motsvarande ytterligare 4–5 forskningstjänster för att uppnå samma balans mellan forskning och grundutbildning som vid de forskningsstarka
institutionerna. Grundutbildningens snabba expansion har trängt undan
forskningen. Det har uppstått vad handledarna kallar ett midjeproblem,
det vill säga en relativt stor grupp av professorer och doktorander som inte
motsvaras av ett balanserat antal forskningsverksamma lärare. Det finns
uppenbara problem att internrekrytera lärare till forskningsprogrammen,
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både på grund av ett visst ointresse för forskning och lärarnas höga arbetsbelastning.
Institutionen har en jämförelsevis stor volym av forskningsmetodik i
grundutbildningen och en bra balans mellan kvalitativ och kvantitativ
forskningsmetodik, såväl i grund- som forskarutbildningen. Trots detta
är det relativt få doktorander som använt kvantitativa ansatser i sina avhandlingar. Andelen är emellertid under tillväxt.
Vi har uppfattat att doktoranderna överlag är nöjda med sina studier,
men de gav vid platsbesöket uttryck för en viss återhållsamhet med synpunkter på sin utbildning och arbetssituation. De uppger emellertid att
det kan vara svårt att få konstruktiva synpunkter på sina texter om man
inte ingår i någon av de etablerade forskningsprofi lerna. Doktoranderna
deltar regelbundet i de veckovisa seminarierna som de kan tillgodoräkna
sig poäng för. Under senare år har seminarieaktiviteten förbättrats avsevärt. Detsamma kan sägas om seminariekulturen även om doktoranderna
upplever att etablerade forskare ofta dominerar mötena.
Trots små externa resurser ligger man inte långt efter de forskningsstarka
institutionerna ifråga om genomströmning på forskarutbildningen.

Forskning
Vid Institutionen för socialt arbete i Umeå finns tre professorer, två
docenter, två forskarassistenter och två till tre lektorer med egna forskningsprojekt. Lektorerna har i sitt förordnande 20 procents kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning.
Som vid de övriga institutionerna för socialt arbete är forskningen
spridd över många områden och teman. Följande huvudområden kan
utskiljas:
• sociala omsorgskulturer i teori och praktik – med tyngdpunkt på äldreomsorg
• socialpolitik, rehabilitering och funktionshinder
• lokal välfärd
• utvärderingsforskning
Dessutom pågår bl.a. forskning om alkohol- och drogmissbruk, privatisering av sociala tjänster samt om barn och ungdom.
Forskningen är generellt relevant för utövandet och utvecklingen av det
sociala arbetet. Miljön har publicerat flera läroböcker som kan användas
i utbildningen av socialarbetare och har också genomfört enskilda utvär330

deringar av sociala institutioner. Institutionen är värd för Centrum för
handikappforskning och har i övrigt ett gott samarbete med lokala och
regionala instanser i fråga om utvärderingar.
Det är emellertid få av forskarna vid institutionen som bidrar till den
internationella forskningsfronten på sina områden. Professorerna Lennart
Nygren och Stina Johansson är de främsta undantagen – Nygren med en
efter hand omfattande internationell publicering och Johansson med deltagande i ett EU-projekt och med en ökande publicering internationellt.
Det insända materialet tyder på att kvalitativa ansatser närmast dominerar fullständigt. En del av arbetena är relativt enkla utvärderingar,
medan andra diskuterar användningen av teorier och begrepp från discipliner i socialt arbete. Enbart i ett av de inlämnade arbetena används
avancerade kvantitativa metoder.
Sammantaget står forskningen i socialt arbete vid institutionen, både
när det gäller kvantitet och kvalitet, efter motsvarande institutioner i
Stockholm, Göteborg och Lund. En av orsakerna till detta är att institutionen i långt mindre grad drar in externa forskningsmedel från forskningsråd och andra finansieringskällor. Till exempel fick Umeå under
perioden 1995–2001 enbart medel till sex projekt, medan Göteborg och
Stockholm fick anslag till 36 respektive 24 projekt. Det krävs att flera nya
forskare anställs för att forskningen skall kunna komma upp i samma
volym i förhållande till studentantalet som vid andra institutioner för
socialt arbete.
Den underliggande förklaringen på detta kan sökas i en kombination
av flera faktorer. Institutionen i Umeå har som nämnts haft en mycket
kraftig ökning av antalet studenter i grundutbildningen sedan 1998. Samtidigt har institutionen mött lokala önskemål om decentraliserad utbildning i regionen positivt. Detta har naturligtvis givit upphov till en stark
belastning på institutionen och de anställda. Anspråk på undervisningen
och utvidgning av denna har dominerat uppmärksamheten vid institutionen. Kombinerat med en mycket sned personal- och kompetensstruktur
– med ett stort antal lektorer och adjunkter och under lång tid enbart en
professor – har det varit mycket svårt för de forskningsengagerade att förena undervisning och ansvar för doktorander med en aktiv insats för nya
externt finansierade projekt. Fram till sommaren 1999 fanns endast en
professor vid institutionen, nu finns tre.
Det kan tilläggas att det förefaller som om universitetet och fakulteten
inte tillräckligt beaktat de utmaningar och problem som forskningen vid
institutionen ställs inför. Man gav dock vid institutionsbesöket uttryck för
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att handlingsutrymmet från deras sida inte är särskilt stort, men nämnas
skall att fakulteten nyligen uppmuntrat anställningen av en tredje professor genom en omfördelning av medel från grundutbildningen. Problem
har samtidigt under senare år aktualiserats genom ökningen i antal studenter vilket gör det nödvändigt att fakultets- eller universitetsledningen
tillsammans med institutionen utvecklar en strategi för att forskningen
i socialt arbete lyfts upp till motsvarande nivå som vid övriga äldre
universitet. Med nya resurser från ”socialtjänstuniversitetet” och några
nyrekryteringar av forskarutbildade bör framtidsutsikterna vara goda.
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Växjö universitet
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete, heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 7
Professorer: 1

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 227 (107)*
• helårsprestationer: 154
• kandidatexamina: 35

Docenter: 0

Genusfördelning studenter: 94/6

Övriga disputerade: 1
Genusfördelning, lärare K/M: 63/37
Aktiva doktorander: **
* Källa: NU-databasen.
** Institutionen saknar forskarutbildning men finansierar fyra doktorander.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Kandidatexamen i socialt arbete
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

I ämnet socialt arbete ges i genomsnitt 10 timmars lärarledd undervisning
per vecka.
Utbildning för kandidatexamen

I december år 2002 fick Växjö universitetet rätt att utfärda socionomexamen. Denna examensrätt beviljades av Högskoleverket efter särskild
prövning av samma bedömargrupp som medverkar i den nationella utvärderingen av utbildningar i socialt arbete för kandidatexamen. Vår bedömning av utbildningen i ämnet utgår dels från de erfarenheter som gjordes
under senvåren och hösten 2002 i samband med prövningen av universitetets förutsättningar att ge socionomexamen. Dels utgår våra bedömningar
från den självvärdering som institutionen lämnat med anledning av den
nationella utvärderingen av socialt arbete.
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Utbildningen i socialt arbete har sin organisatoriska hemvist vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete som är en av åtta institutioner vid Växjö universitet. Vid institutionen ges även utbildning för fyra
yrkesexamina, social omsorgsexamen 140 poäng där socialt arbete ingår
som huvudämne för kandidatexamen samt utbildningsprogrammen för
sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeexamen.
Höstterminen år 2003 görs den första antagningen till utbildningsprogrammet för socionomexamen. Samtidigt upphör antagningen till det
sociala omsorgsprogrammet. Till socionomprogrammet planeras 100 studenter antas per läsår vilket innebär en volymökning med 30 nybörjare
jämfört med programmet för social omsorgsexamen. Institutionen för
vårdvetenskap och socialt arbete kommer fortsatt att vara den organisatoriska hemvisten för utbildningen i socialt arbete och för socionomexamen.
För det nya socionomprogrammet planeras dock en institutionsövergripande ledningsgrupp som även omfattar de pedagogiska och samhällsvetenskapliga institutionerna.
Till förutsättningarna för rätten att ge socionomexamen hörde framför
allt att lärarkompetensen förstärktes med ytterligare ett antal disputerade
lärare i socialt arbete. Så har nu skett. Den lärartillgång våren 2002 som
här redovisas bedömdes således inte tillräcklig för denna rätt. Däremot
bedömdes utbildningen för kandidatexamen i socialt arbete och därmed
också lärartillgången för utbildningen på denna nivå vara tillfredsställande. Institutionen har givit utbildning för kandidatexamen i socialt
arbete med inriktning mot socialt arbete sedan Högskoleverket efter särskild granskning gav denna examensrätt 1998.
Institutionens satsning på kompetensutveckling är övertygande. En
styrka sett i det längre perspektivet är att fyra av de adjunkter som bedriver forskarstudier också är doktorander i socialt arbete. Denna långsiktiga
satsning kombinerad med professorsrekrytering i syfte att bygga upp ett
forskningsprogram och forskarutbildning är enligt vår mening betryggande. Lärarna på institutionen har samstämmigt uttryckt stor entusiasm
för den planerade socionomutbildningen. Vi har också uppfattat att det
råder en mycket god kollegial samstämmighet inom institutionen.
Utbildningen i ämnet socialt arbete 1–60 poäng har en tydlig progression med en indelning i nivåer under huvudrubrikerna, 1–20 poäng, kunskapsfält och profession; 21–40 poäng, människors gemensamma och
specifika livsvillkor samt 41–60 poäng, aktuell forskning, vetenskapsteori
och forskningsmetod samt uppsatsarbete. Kurslitteraturen bekräftar en-
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ligt vår bedömning progressionen i ämnet. Genomgående tillämpas en
tregradig betygsskala.
Den studerandebild som redovisas i självvärderingen är ifråga om genusfördelning, ålder och social bakgrund i stort sett densamma som vid
övriga lärosäten. Detta bekräftas också av en större studentundersökning
som universitet genomförde år 2001. En studie som dessutom visar att
studenterna i socialt arbete i stor utsträckning, 60 procent, rekryteras
lokalt/regionalt.
Ämnet socialt arbete är så integrerat både i det nuvarande sociala omsorgsprogrammet och det planerade socionomprogrammet att det är svårt
att särskilja bedömningarna från de intryck och erfarenheter som förmedlas av lärare och studenter ifråga om programmen i sin helhet.
De intervjuer som fördes med studenterna våren 2002 bekräftade bedömargruppens generellt positiva intryck av verksamheten vid institutionen.
Lärare får goda omdömen bland annat för att de lyssnar till studenterna
och ger återföring på kursvärderingarna. Utbildningen uppskattas särskilt för att den stimulerar till kritiskt tänkande. Studenterna värdesätter
också undervisningen av doktoranderna som berikar utbildningen med
sina forskningserfarenheter samtidigt som de har en direktkontakt med
yrkesfältet.
Vårt sammanfattande intryck är att utbildningen i socialt arbete vid
Växjö universitet befinner sig i en positiv utvecklingsfas bland annat
genom de förstärkningar av lärarkompetensen som genomförts som förutsättning för rätten att ge utbildning också för socionomexamen. Vi bedömer betingelserna för att vidareutveckla ämnet social arbete som goda.

335

Örebro universitet
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 11

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 189
• socionomexamina: 120

Professorer: 1

Övriga disputerade: 9

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 547 (379)*
• helårsprestationer: 532
• magisterexamina: 7

Genusfördelning, lärare K/M: 53/47

Genusfördelning, studenter K/M: 91/9

Docenter: 0

Aktiva doktorander: 6
Genusfördelning, doktorander K/M: 67/33
Doktorsexamina 1998–2001: 1
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

•
•
•
•

Socionomutbildning med allmän inriktning
Magisterutbildning i socialt arbete, 20 p
Magisterutbildning i socialt arbete, 40 p
Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete

Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 10 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Förutom campusutbildningen i Örebro anordnas socionomprogrammet
på distans i Dalarna och Hälsingland, på Gotland samt vid lärcentra i
Östergötland och Västergötland. Det sociala omsorgsprogrammets studenter samläser ämneskurserna i socialt arbete med socionomstudenterna.
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Socionomprogrammet har sin organisatoriska hemvist vid Institutionen
för samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Ämnet socialt arbete är ett
av sju ämnen. Institutionen kommer att delas i två. En planeras innehålla
professionsutbildningarna: Socionomprogrammet, Sociala omsorgsprogrammet, Personaladministrativa programmet, Psykologprogrammet
samt det rättsvetenskapliga programmet. Därutöver kommer ämnena
socialt arbete, psykologi och rättsvetenskap att knytas till den nya institutionen. De specifika organisatoriska förutsättningar som kritiserades i
samband med den förra utvärderingen kommer således att bestå, om än
i modifierad form. Det innebär också att de farhågor för organiseringens
negativa inverkan på utbildningens kvalitet till viss del kvarstår.
Ämnet socialt arbete har en egen budget, däremot inte socionomprogrammet. Socialt arbete har en grupp av egna lärare som undervisar i
huvudämnet. Programansvarige förhandlar om undervisningstjänster
när det gäller övriga kurser inom programmet. Detta är en spännande
modell för organisering av socionomutbildningen. Den ger intressanta
möjligheter för samarbete med andra akademiska ämnen där lärarna parallellt med utveckling av sin ämneskompetens kan delta i ett gemensamt
tvärdisciplinärt utbildningsprojekt. Samtidigt ställer modellen mycket
höga krav på samordning och inflytande över nödvändiga lärarresurser
– krav som, enligt vår bedömning, är svåra att uppnå. Risken med den
nya organisationen är att samarbetet blir ännu mer komplicerat med tre
olika institutioner inblandade. Enligt studenterna manifesteras de nuvarande svårigheterna tydligast under termin 2 som består av ett antal olika
ämneskurser. De anser att kurserna är dåligt samordnade samt att undervisningen är splittrad och dåligt kopplad till ämnet socialt arbete.
För att motverka de negativa konsekvenserna av den speciella organisationsmodellen har stora ansträngningar gjorts för att förbättra integrationen mellan de olika ämnena. Ett antal lärarteam har tillskapats med
ansvar för utvecklingen av de olika terminernas kurser. Lärarlagen har i
stor utsträckning lyckats anpassa ämnesundervisningen till socionomprogrammet. Den programansvarige har relativt stora möjligheter att påverka
val av ämneslärare. En påtaglig förbättring har enligt vår bedömning
skett sedan förra utvärderingen.
Socionomprogrammet har en hög lärarkompetens. De flesta av lärarna
är disputerade. Från institutionen eftersträvas en sammansättning av
lärare med blandad vetenskaplig, pedagogisk och verksamhetsanknuten
kompetens. Man anser sig dock förhindrad att anställa adjunkter, en uppfattning som emellertid inte bekräftas av universitetets rektor. Adjunkter
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kan anställas förutsatt att det finns en individuell kompetensutvecklingsplan med minst en filosofie licentiatexamen som mål.
Såväl programansvarige som lärare ger intryck av att vara mycket engagerade i det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Stor energi
verkar ha lagts på att komma till rätta med de svagheter som påtalades
i samband med den förra utvärderingen. Förutom att förstärka samordningen av programmet har man arbetat med att utveckla det pedagogiska
arbetet i olika avseenden. Lärarna har genomgått pedagogisk utbildning.
Ett antal pedagogiska seminarier på olika teman har genomförts. Pedagogiska arbetsformer som bygger på studenternas eget kunskapssökande
och organisering av studierna har utvecklats, arbetsmodeller som emellertid ännu inte fått studenternas oreserverade gillande. Ett system med
kontaktlärare har införts som uppenbarligen uppskattas av studenterna.
Man har även gjort ökade satsningar för att uppfylla målsättningen om
studenternas personliga utveckling, en förbättring av kopplingen mellan
teori och praktik samt en ökad forskningsanknytning. Studenterna visar
uppskattning av de personlighetsutvecklande inslagen och önskar att
dessa moment utökas ytterligare. De önskar också mer av de forskningsinriktade momenten i utbildningen. Även förändring av kursvärderingarna har gjorts. För att tydliggöra att man tar studenternas synpunkter på
allvar återkopplas föregående kurs värderingar till nästkommande grupp
studenter. Detta fungerar enligt studenterna bra med undantag från andra
terminens kurser. Studenterna anser, i likhet med de flesta andra studenter, att lärarnas pedagogiska kompetens är av skiftande kvalitet.
Ambitionen att underlätta kopplingen mellan teori och praktik är
framträdande. En väl genomtänkt strategi har utvecklats. Så har till exempel en ambitiös modell för rekrytering av praktikplatser, praktiksamarbete med verksamhetsfältet och genomförande av den fältanknutna delen
av utbildningen utarbetats inom ramen för vad man kallar Praktik- och
UtvecklingsCentrum. Detta samarbete inkluderar även studenternas Cuppsatser.
Frågan om utbildningens forskningsanknytning har uppmärksammats
sedan föregående utvärdering. Studenterna producerar ett relativt stort
antal skriftliga arbeten (inklusive B- och C- uppsatser). De forskningsmetodiska momenten har utökats liksom den kvantitativa forskningsmetodikens andel av metodundervisningen. Studenterna säger sig inte ha några
invändningar mot detta. De efterfrågar däremot fler forskningsinriktade
seminarier.
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Omfattningen av andelen kurslitteratur författade på andra språk än
svenska är tämligen blygsam. Det finns också en oenighet i lärargruppen
om värdet av en utökning. Vissa anser att studenterna har bristande kunskaper i engelska. Studenterna påstås även ha brister i hanteringen av det
svenska språket. Dessa brister gör att de har svårt att producera skriftligt
material av acceptabel kvalitet. Om detta är ett omfattande problem rekommenderar vi institutionen att utveckla stödinsatser för studenter med
språkproblem. Avhjälps inte problemet riskerar det att inverka menligt på
studenternas kunskapsbildning och på utbildningens kravnivå.
En fråga som aktualiserats både i samband med den föregående och nuvarande granskningen är just problemet med socionomutbildningarnas,
generellt sett, låga kravnivå. I Örebro har man, till skillnad från ett flertal
andra socionomutbildningar, följt granskningsgruppens rekommendationer och infört en tregradig betygsskala. Det finns en viss oenighet bland
lärarna när det gäller värdet av denna förändring, däremot finns det en
överensstämmelse i uppfattningen att en tregradig betygsskala tvingar
fram en utveckling av nya examinationsmodeller. Notabelt är att ingen
av studenterna explicit klagade på utbildningens kravnivå. Detta är naturligtvis ett positivt tecken. Men det bör, enligt vår mening, inte förleda
lärarna till att minska sina ansträngningar att även framdeles uppmärksamma frågan.
De knappa ekonomiska resurserna framhålls av socionomprogrammets
företrädare som ett allvarligt problem. Vi vill inte förringa resursproblemet men anser samtidigt att detta är ett förhållande som kännetecknar
samtliga socionomutbildningar, om än i varierande omfattning. Behovet
av en omklassificering av programmets medelstilldelning påpekades vid
förra utvärderingen. Detta behov kvarstår och bör enligt vår bedömning
vara möjlig att genomföra. Det är samtidigt viktigt att lärarna vid socionomprogrammet i Örebro inte i för stor utsträckning upprätthåller föreställningen att de inte har resurser att ”… göra det nya, tänka nytt”. Med
tanke på det hittills genomförda förändringsarbetet finns det uppenbarligen möjligheter att både tänka och handla på ett annorlunda sätt, redan
inom befintliga ramar.
Vi anser att de samlade insatserna för att utveckla socionomprogrammets kvalitet är vällovliga och att de flesta av de brister som påtalades i den
förra utvärderingen är avhjälpta eller åtminstone mildrade. Visserligen
behöver ytterligare ansträngningar göras när det gäller det pedagogiska
utvecklingsarbetet. Men även här har man kommit en god bit på väg.
Det allvarligaste av de kvarstående problemen rör programmets organi340

sering och autonomi. Vi rekommenderar en organisationsmodell som åtminstone garanterar socionomprogrammet en egen budget.

Forskarutbildning
En professur i socialt arbete inrättades 1998. Örebro högskola erhöll universitetsstatus 1999 och i samband härmed etablerades socialt arbete som
ett forskarutbildningsämne. Förutom professorn finns inom ämnet 9 disputerade lärare och en externfinansierad anställning som forskarassistent.
Ytterligare tre lärare har beviljats 50 procent forskning (två inom ramen
för en satsning på 55+) inför år 2003. Forskningen i socialt arbete har en
utpräglat tvärvetenskaplig profil. Volymen är ännu blygsam. Skälen till
detta är dels den korta tid socialt arbete varit ett forskningsämne vid lärosätet, dels de disputerade lärarnas små möjligheter till forskningsverksamhet och slutligen de knappa fakultetsanslagen.
Seminarieverksamheten är under uppbyggnad. Tre typer av seminarier
anordnas: Högre seminarier för forskare och doktorander, de olika forskargruppernas seminarier samt tematiska seminarier med doktorander,
seniora forskare och externa gäster.
Hittills har åtta doktorander antagits. Av dessa har tre varit externfinansierade. Endast en har disputerat. För närvarande har forskarutbildningen
sex aktiva doktorander.
Forskarstudierna innehåller en kursdel omfattande 60 poäng och
en avhandlingsdel om 100 poäng. Forskningsmetodiska kurser omfattande 20 poäng (varav minst 10 poäng kvantitativ och 5 poäng kvalitativ
metod) är obligatoriska. För att underlätta kopplingen mellan kurserna
och avhandlingsarbetet anordnas individuella läskurser. Monografier är
den vanligaste avhandlingsformen. Doktoranderna uppmuntras emellertid att skriva sammanläggningsavhandlingar. Doktorandkurser anordnas i samarbete med andra institutioner. Eftersom professorn är den ende
handledningskompetenta läraren i ämnet så vilar handledningsansvaret
tungt på honom. Behovet av handledning uppfylls genom en kombination
av huvud- och bihandledare. De senare rekryteras till cirka 50 procent
från andra institutioner/ämnen. Om forskarutbildningen skall kunna
expandera måste antalet handledare utökas väsentligt.
De doktorander vi träffade anser att forskarutbildningen över lag fungerar bra och anser sig mer identifierade med ämnet än med institutionen. I
sin utbildning är de inte kopplade till något av forskningsprojekten.
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Forskarutbildningen i socialt arbete är, i likhet med forskningen, ännu
i sin linda. I självvärderingen ges uttryck för en viss uppgivenhet när det
gäller de framtida utvecklingsmöjligheterna, framför allt när det gäller
de ekonomiska förutsättningarna. Vid samtal med de seniora forskarna
nyanserades dock detta intryck. Det finns en strategi för utveckling av
forskning och forskarutbildning. Det går även att skönja en viss optimism
när det gäller framtidsplanerna.

Forskning
Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet bedrivs vid institutionen för samhällsvetenskap, där socialt arbete utgör ett av sju ämnen. Då
endast 60 poäng av de totalt 140 poängen i socionomutbildningen utgörs
av studier i socialt arbete, återspeglas detta i att andelen lärare i socialt
arbete är relativt liten i förhållande till det totala utbildningsuppdraget.
Socialt arbete blev forskarutbildningsämne vid Örebro universitet relativt
nyligen. Ämnet erhöll sin första professur i slutet av år 1998 och forskarutbildningen startade 1999. För närvarande är 6 doktorander inskrivna för
studier i socialt arbete. Den externa finansieringen uppgick till knappt 5
milj. kr. under perioden 1999–2002.
De seniora forskarna i ämnet är 11 till antalet, varav en är professor, en
forskarassistent och 9 lektorer. I ämnets självvärderingsrapport över forskningen framgår inte vilken tid lärarna har givits för kompetensutveckling.
Bedömargruppens intryck av samtalen med lärarna var att dessa har små
möjligheter att kombinera de omfattande undervisningsinsatserna med
forskning.
Enligt ämnets självvärderingsrapport kan de seniora forskarnas forskning sammanfattas under följande områden;
• missbruk och behandling
• barn & familj
• samhällsarbete
• kriminalvård
• utvärderings– och genusforskning
Enligt självvärderingsrapporten sker en avsevärd del av forskningen inom
en av Örebro universitets så kallade tvärvetenskapliga forskningsprofiler
”Människors livsvillkor – möjligheter, hinder och öppnande processer”. Ämnets medverkan i nämnda forskningsprofil förefaller att vara ett ambitiöst
försök att utgående från givna forskningsobjekt och vetenskapliga ansatser
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skapa sammanhållna tvärvetenskapliga forskningsområden. Även om det
här alltså finns potential för en tvärvetenskaplig verksamhet bör samtidigt påpekas att forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet inte
ännu, de speciella organisatoriska ramarna till trots, framstår som särskilt
tvärvetenskaplig i förhållande till forskningsverksamheten vid andra institutioner i socialt arbete.
Forskningen i ämnet är generellt sett av klar relevans i förhållande till
socialt arbete.
Vid en publicering av forskningsresultaten förefaller man ofta att ha
riktat sig till studerande eller praktiker; forskarna har ofta publicerat sig
i ämnets egen rapportserie eller i universitets gemensamma rapportserie.
Även om det förekommer ett visst internationellt samarbete och vissa
komparativa arbeten inom ämnet, har detta inte ännu resulterat i någon
större, vetenskapligt tungt vägande internationell publicering av forskningsresultaten.
De för bedömning insända publikationerna är relativt få till antalet och
främst riktade till det nationella forskarsamfundet. Detta betyder dock
inte att produktionen vetenskapligt skulle ligga på en låg nivå. Exempelvis
Lars Oscarssons forskning kring missbruk och missbrukarvård håller en
god kvalitet, och har fått stor spridning bland annat genom hans medverkan i Kommittén för välfärdsbokslutet. Även Christian Kullbergs arbeten
kring genusskapande processer i socialt arbete är intressanta och har en
klart internationell profil. Här finns även en del intressanta avhandlingar,
exempelvis Pia Hellertz avhandling om kvinnliga socionomstuderandes
kunskapssyn och lärandestrategier. De flesta undersökningarna baserar
sig på kvalitativa metoder, även om några studier som baserar sig på kvantitativa data kan märkas.
Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att forskningen i ämnet
befinner sig i ett relativt dynamiskt skede. Man har inlett ett samarbete för
att utveckla en forskarskola, och för att stärka det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet inom Örebro universitet. Samtidigt är bedömargruppens
intryck att forskningen i ämnet befinner sig i ett sårbart läge genom att
den i praktiken faller på institutionens enda professors lott, emedan ingen
annan i personalen ens besitter docentkompetens. De planerade satsningarna inom doktorandutbildningen förefaller att vara en bra strategi, men
bär frukt först i ett längre tidsperspektiv och avhjälper inte ämnets brist
på kvalificerade seniora forskare. Enligt bedömargruppens bedömning
borde därför fakulteten satsa mera på att utveckla disputerade lektorers
möjligheter att meritera sig akademiskt. Detta torde även vara den bästa
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garanten för att det planerade tvärvetenskapliga profilområde ämnet medverkar i kan utvecklas på ett gynnsamt sätt.
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Högskolan i Kalmar

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 7
Professorer: 0

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 15 (58)*
• helårsprestationer: 15
• kandidatexamina: 0

Docenter: 0

Genusfördelning, studenter K/M: 87/13

Övriga disputerade: 1
Genusfördelning, lärare K/M: 40/60
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

Kandidatexamen samt fristående kurs i socialt arbete
Undervisningstäthet

I ämnet socialt arbete ges på nivån 1–20 poäng i genomsnitt 10 timmars
lärarledd undervisning per vecka.
Utbildning för kandidatexamen

Utbildningar inom vård och omsorg anordnas vi Högskolan i Kalmar
alltsedan integrationen år 1998 med dåvarande Vårdhögskolan, Landstinget i Kalmar län. Vid Institutionen för hälso- och beteendevetenskap
ger högskolan utbildning för kandidatexamen i socialt arbete dels inom
ett lokalt utbildningsprogram, Socialt arbete 140 poäng, dels i form av en
fristående kurs på nivån 41–60 poäng. Därutöver anordnar institutionen
bland annat utbildningsprogram för sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeexamen.
Till utbildningsprogrammet Socialt arbete, som ges från och med höstterminen 2001, och således ännu inte är fullt utbyggt, antas årligen 60
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studenter. Ett mindre antal studenter följer utbildningen på högskolans
fristående kurs. Ingen student har ännu avlagt kandidatexamen i socialt
arbete, vilket bland annat förklaras av att utbildningen på nivån 60 poäng
är förlagd till senare delen av programmet.
Utbildningsprogrammet i socialt arbete har utvecklats utifrån erfarenheterna av utbildningen för social omsorgsexamen som inleddes 1983 och
avslutades i januari 2002. Målet är att det nya programmet skall ligga till
grund för en ansökan om rätt att ge socionomexamen. Utbildningsprogrammet i sin helhet syftar till att ge en generell utbildning i socialt arbete
med tonvikt på välfärdsfrågor och konsekvenserna av välfärdssamhällets
förändringar. Studenterna skall erbjudas en specifi k ämnesprofi lering
inom områdena, ungdomskultur, identitet och droger, förebyggande
socialt arbete, äldres livsvillkor, funktionshindrades livsvillkor samt ledarskap och organisation. Vetenskapligt tänkande, etik, kommunikation
och samtalsmetodik i socialt arbete samt fältanknutna studier skall enligt
målen för utbildningen genomsyra samtliga kurser.
I vårt uppdrag ingår enbart att granska kvaliteten i den utbildning
som ges för kandidatexamen i socialt arbete. Eftersom alla kurser i ämnet
ännu inte genomförts väger högskolans förutsättningar att anordna utbildningen i ämnet socialt arbete tungt i våra bedömningar.
De kurser som ges i huvudämnet socialt arbete är fördelade över utbildningsprogrammets 140 poäng där utbildningen på nivån 41 – 60 poäng
är förlagd till programmets avslutande sjunde termin. I programmet ingår
också kurser i tillämpad utbildning i socialt arbete och ett antal valbara
profilkurser inom ämnesområdet. Sammantaget definieras ämnet omfatta
100 poäng med en ämnesprogression inom intervallet 1–60 poäng.
Dokumentationen i form av utbildnings- och kursplaner uppfyller enligt vår bedömning kraven för kandidatexamen i socialt arbete såväl ifråga
om ämnesbredd som ämnesdjup.
Utmärkande för utbildningen är den starka yrkesprofilen och den pedagogiska ambitionen att integrera teori och praktik i socialt arbete både
i undervisning och examination. Fältanknutna studier alternativt fältstudier ingår enligt planerna i samtliga kurser i huvudämnet. Det är dock
oklart i vilken omfattning dessa moment ingår i kurserna. Examinationen
som uppges utgöra en central del i inlärningsprocessen består av en eller
flera uppgifter som redovisas vid seminarier i form av essäer, ”paper”, projekt, fältanknutna studier eller en uppsats. Genomgående tillämpas en
tregradig betygsskala. Till grund för betygssättningen ligger tillsammans
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med examinationsuppgifterna ett aktivt deltagande på lektioner, seminarier och övrig undervisning.
Studenterna förmedlar sina erfarenheter av utbildningen under det
första året på programmet. De intryck vi får av samtalen bekräftar bilden av en pedagogik som mycket handlar om grupprocesser. ”Allting är
undervisning – examinationerna också.” ”Hela processen betygsätts.” Även
kursvärderingarna, som inte genomförs anonymt, utgör ett led i undervisningsprocessen. Syftet är att utvärderingen av kurserna inte enbart skall
fungera som underlag för kursutveckling utan också ge studenterna – som
professionell förberedelse – träning i att öppet kommunicera och ”stå för
sina synpunkter”.
Kursvärderingar som skall tjäna båda dessa syften skapar enligt vår mening problem. Principiellt sett är det mycket tveksamt om studenter utan
skydd av anonymitet lämnar sina uppriktiga synpunkter och eventuella
kritik mot utbildningen. Under sådana förhållanden kan en kursvärdering förlora mycket av sitt egentliga värde. Den maktrelation som råder
mellan student och examinerande lärare går aldrig att frånse. Kursvärderingar som i det här fallet också genomförs muntligt och i grupp utsätter
dessutom studenterna för en situation som kan vara exceptionellt kränkande. Från studenter inom programmet har kritik med denna innebörd
framförts till Högskoleverket. Vår bedömning är att kursvärderingarna så
som de genomförs inom utbildningen för socialt arbete har sådana brister
att de måste ifrågasättas som utvärderingsinstrument men framför allt av
hänsyn till studenternas rätt till integritet.
Såväl undervisning, examination och utvärdering är enligt vår uppfattning starkt präglad av den tidigare utbildningen i social omsorg och den
gamla vårdhögskolans idé med tonvikt på arbete i grupp. En inte ovanlig
erfarenhet av Högskoleverkets utvärderingar på 1990-talet då föreställningen att bristen på kvalificerad akademisk kompetens skulle kunna
kompenseras med viss typ av didaktik ofta av processkaraktär. Vissa lärare säger sig inte heller ha upplevt övergången till det nya programmet
och det nya huvudämnet som något särskilt stort steg. En uppfattning
är att man i vid mening också vill slå vakt om arvet från den sociala omsorgsutbildningen.
Vårt intryck är dock att man inom lärargruppen förstår vikten av akademisering, forskningsanknytning och kunskapsreflektion. Samtalen var
upplyftande. Trots detta kommer det sannolikt att ta lång tid att lyfta den
akademiska kulturen. Två lektorer i socialt arbete har på kort tid lämnat
institutionen och vid tiden för platsbesöket har högskolan inte längre
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någon tillsvidareanställd disputerad lärare i ämnet. Kompetensfrågan är
med andra ord akut. En av de strategier som inom högskolan diskuteras
för att lösa problemet är att initialt rekrytera en professor i socialt arbete.
Kommunerna i Kalmar län, som ger sitt fulla stöd till det nya programmet, har förklarat sig beredda att ekonomiskt bidra till en sådan lösning.
Vår uppfattning är att kompetensen i lärarkåren och den akademiska
kulturen i det här läget bör byggas upp underifrån med stöd i första hand
av lektorer. Inom lärarkåren i stort finns ett intresse för kompetensutveckling och forskarutbildning att ta till vara men det löser inte problemen i
nuläget. De kontakter som har tagits för samarbete med Växjö universitet kan ge stöd i utvecklingsarbetet. Men kompetensuppbyggnad tar tid.
Förväntningarna på vad en professor kan åstadkomma ifråga om grundutbildningen verkar inte heller helt realistiska. Man bör vara klar över att
en professor tar med sig ett ”forskarlag” inte ett ”undervisningslag”. Det
tar också tid för nya lektorer att utveckla kurser samtidigt som de skall
bedriva egen forskning.
Vår sammanfattande bedömning är att Institutionen för hälso- och beteendevetenskap har utarbetat utbildnings- och kursplaner som kan ligga
till grund för utbildning i socialt arbete till och med nivån 60 poäng. Vi
har också uppfattat att lärarna har vällovliga ambitioner att utveckla socialt arbete som akademiskt ämne. Men i detta arbete ingår även flera frågor
framför allt vad gäller pedagogik och utvärdering som kräver utvecklingsinsatser av en kvalificerad lärarkår. För närvarande finns dock inte någon
disputerad lärare med tillsvidareanställning som lektor i ämnet. Vår bedömning är därför att Högskolan i Kalmar saknar förutsättningar att ge
kandidatexamen i socialt arbete.
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Malmö högskola

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 23

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 110
• socionomexamina: 0

Professorer: 0
Docenter: 1

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 221 (202)*
• helårsprestationer: 187

Övriga disputerade: 11
Genusfördelning, studenter K/M: 85/15
Genusfördelning, lärare K/M: 56/44
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med tre inriktningar:
– mångkulturalitet
– socialpedagogik
– social omsorg
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 11 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Malmö högskola fick våren 2001 rätt att ge socionomexamen. Höstterminen samma år gjordes den första antagningen till socionomprogrammet. Samtidigt upphörde antagningen till utbildningen för social
omsorgsexamen som varit utgångspunkten för utvecklingen av den nya
socionomutbildningen. Studenter som har social omsorgsexamen erbjuds
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kompletterande utbildning för socionomexamen. Utbildning i socialt arbete ges för kandidatexamen och från och med vårterminen 2003 också
för magisterexamen. Utbildningsvolymen kommer inom två och ett halvt
år att öka kraftigt bland annat till följd av att den årliga antagningen av
nybörjare inom programmet från och med höstterminen 2002 utökats
från 180 till 240 platser.
Socionomutbildningen och utbildningen i socialt arbete ges inom Enheten för socialt arbete som ingår i högskolans utbildningsområde Hälsa
och Samhälle. Till enheten hör även ämnesområdena Handikapp- och
rehabiliteringsvetenskap samt Ledarskap och organisation. Inom området Hälsa och samhälle ges dessutom sjuksköterske- folkhälsovetar- och
biomedicinsk analytikerutbildning. Studenter som följer något av programmen inom detta område deltar i en gemensam inledande kurs om
5 poäng.
Högskolans målsättning är att utveckla en mångvetenskaplig utbildning och forskning. Man är öppen för att hämta kompetens från flera
olika ämnesområden till stöd för socionomutbildningen. För den mångkulturella inriktningen hämtas exempelvis kompetens från programmet
för Internationell migration och etniska relationer (IMER) och för inriktningen mot socialpedagogik från pedagogiska institutionen vid Lunds
universitet.
Rekryteringen till socionomutbildningen följer i stort sett samma
mönster som i landet i övrigt. Nära 40 procent av studenterna kommer
från icke studievana miljöer. De är äldre än genomsnittet, många har
barn och förvärvsarbetar på deltid vid sidan av studierna. En relativt stor
andel är invandrare och bland de manliga studenterna har många en invandrarbakgrund. Kvinnodominansen är stor men det finns en uttalad
ambition att öka andelen manliga studenter. Socialt arbete menar man
kan inte frikopplas från maskulina traditioner. För manliga sökande har
högskolan därför avsatt en särskild antagningskvot till den socialpedagogiska inriktningen.
Socionomutbildningen vid Malmö högskola är ännu inte genomförd
fullt ut. Man befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Vi har med
andra ord inte kunnat göra någon bedömning av utbildningen i sin helhet.
Våra allmänna intryck är dock mycket positiva.
Relationen lärare studenter är bra och har vi uppfattat att det råder en
god anda inom lärarkollegiet. Lärarna visar både öppenhet och flexibilitet. Studenterna anser att de får gehör för sina synpunkter, förändringar i
programmet har successivt genomförts och framstegen anser de har varit
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stora. Vi ser detta också som ett resultat av ett systematiskt och metodiskt
utvärderingsarbete och en pedagogisk samsyn inom lärarkollegiet. Den
nya studierektorsorganisationen med bland annat tre utbildningssamordnare stärker förutsättningarna att driva det pedagogiska ledarskapet. Utbildningen möter starkt gensvar från högskolans ledning.
Även om studenterna ger positiva omdömen om lärarnas undervisning anser de att kvaliteten i utbildningen fortfarande är ganska ojämn.
Praktikplaceringarna har exempelvis inte fungerat särskilt väl. Den allvarligaste kritiken riktar studenterna dock mot låga krav i utbildningen.
På vilken nivå kunskapskraven läggs anser de vara upp till dem själva att
bestämma. Däremot uppger studenterna att utbildningen ställer krav
både på personlig utveckling och analytisk förmåga.
Kravnivån är ett generellt problem inom socionomutbildningen som
det finns skäl att ge akt på även här trots goda förutsättningar. Kompetensnivån inom lärargruppen är tillfredsställande och enligt vår bedömning är tillgången till resurser för undervisning och examination god. På
samtliga teoretiska kurser tillämpas dessutom en tregradig betygsskala.
En viss ensidighet i examinationsformerna med dominans för hemtentamina kan vara en av orsakerna till svårigheterna att driva kvalitetskraven.
Vår rekommendation är därför att tentamensformerna varieras.
Socionomutbildningen vid Malmö högskola befinner sig i ett expansivt skede. Det är därför viktigt att tvinga sig till eftertanke och viss mån
konsolidering. Trots att högskolan ännu inte genomfört programmet i sin
helhet har man redan gjort en kraftig ökning av antalet nybörjarplatser.
Till detta kommer ytterligare ett antal utbildningsuppdrag som enheten
åtagit sig. Frågan är om den nya organisationen håller för en expansion där
utbildningsvolymen totalt sett kommer att öka så kraftigt redan inom ett
par år. Ur ledningssynpunkt är volymen den strategiska frågan att hålla
ögonen på.
Bristen på praktikplatser är ett av dagens problem som kommer att accentueras i takt med den planerade utökningen. Samtidigt uppstår konkurrens om platserna inom regionen i och med att Lunds universitet nu
också expanderat socionomutbildningen genom etablering i Helsingborg.
Problemet faller alltså inte enbart tillbaka på Högskolan i Malmö. Men
det är hög tid att diskutera frågan. Hur skall praktiken organiseras? Finns
möjligheter att utveckla alternativa former för den praktiska professionella
utbildningen integrerat i utbildningens teoretiska moment?
En annan avgörande fråga är om grundutbildningen harmonierar med
utvecklingen av forskningen. Hälften av lärarna är disputerade och bedri351

ver aktiv forskning. Forskningsanslagen som sammantaget uppgår till sju
miljoner kronor under en treårsperiod är dock lektorernas individuella anslag. Vi ser inte någon särskild profil för dessa anslag. Högskolan har inte
heller några egna medel för att utveckla en strategi för forskningen i socialt
arbete och någon seminariekultur har ännu inte hunnit utvecklats.
För att forskningsanknytningen skall kunna säkras på nuvarande nivå
krävs i princip en expansion av forskningen motsvarande grundutbildningens volym det vill säga en fördubbling på drygt två år. Framtidsutsikterna ter sig dock goda i detta avseende särskilt med tanke på att det
snart kommer att finnas en professor på plats. En profilerad forskning mot
IMER skulle också bidra till att fylla ett forskningsbehov inom ämnet i
stort.
Karaktäristiskt för utbildningsprogrammet i Malmö är liksom i Jönköping är att det är ett nystartat program. De svårigheter man brottas med
och de ofullkomligheter som existerar måste tolkas i termer av det korta
tidsperspektivet. Samtidigt finns många positiva ingångsvärden i detta
program, inte minst det nära samspelet med kommunen och socialtjänsten och profileringen mot mångkulturella frågor. Man har också på ett
klokt sätt tagit tillvara den kunskapstradition som finns inom social omsorg och integrerat detta inom ämnet socialt arbete. Studenterna känner
väl till de inriktningsmöjligheter som ges och de gör ett medvetet positivt
val att söka till socionomprogrammet vid Malmö högskola.
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Mitthögskolan

Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 16

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 217
• socionomexamina: 118

Professorer: 2

Övriga disputerade: 7

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 573 (445)*
• helårsprestationer: 542
• magisterexamina: 2

Genusfördelning, lärare K/M: 50/50

Genusfördelning, studenter K/M: 89/11

Docenter: 0

Aktiva doktorander: **
* Källa: NU-databasen.
** Institutionen saknar forskarutbildning men finansierar fem doktorander.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med två inriktningar:
– klassisk
– interkulturell och internationell
• Magisterutbildning i socialt arbete, 20 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 9 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Regeringen har beslutat att ge Mitthögskolan universitetsstatus från och
med år 2005 vilket innebär goda förutsättningar för den framtida utvecklingen av verksamheten. För socionomprogrammets del betyder det
att man kommer att ingå i ett vetenskapsområde med möjlighet till egen
forskarutbildning.
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Institutionen för socialt arbete är högskolans enda ämnesinstitution.
I stället för en formell institutionsstyrelse leds arbetet av prefekten som
har en självständig roll och är ansvarig direkt under rektor. Till sitt stöd
har dock prefekten ett antal råd däribland en ämnesgrupp som består
av samtliga lärare vid institutionen. Beslutsstrukturen har kritiserats för
att vara motivationshämmande. Institutionen förefaller ändå utan större
problem ha anpassat sig till denna realitet. Vår bedömning är att institutionsledningen som helhet fungerar relativt väl och har högre legitimitet
än tidigare.
Vid besöket vid Mitthögskolan mötte vi företrädare för en socionomutbildning för vilken de yttre förutsättningarna för verksamheten i viss mån
är oklara. En mycket positiv omständighet är lokaliseringen till Mitthögskolans nya campus som erbjuder medarbetare och studenter en attraktiv
studiemiljö. En negativ omständighet för Mitthögskolans verksamhet i
Östersund – och detta gäller många av högskolans utbildningsprogram
– är det sviktande studentunderlaget med de ekonomiska påfrestningar
detta innebär.
Särpräglande för socionomutbildningen vid Mitthögskolan är indelningen av praktikplaceringarna i två längre perioder. Inom utbildningens
interkulturella och internationella inriktning omfattar praktiken dessutom så mycket som sammanlagt 40 poäng. Studenterna inom denna
inriktning gör sin praktik i utvecklingsländer eller inom norden där det
exempelvis kan handla om flyktingars situation. Socionomutbildningens
internationella profil etablerades dock inom den klassiska inriktningen
redan i början av 1990- talet. Sedan dess har andelen studenter som gör
sin praktik utomlands stadigt legat kring cirka 30 procent.
I sin självvärdering bemöter institutionen ingående den kritik som
riktades mot utbildningen i den föregående utvärderingen. Samtidigt redogörs för vilka förändringar som har planerats bland annat inom ramen
för en ny utbildningsplan som skall träda i kraft hösten 2003. Som utgångspunkt för dessa förändringar har institutionen, utöver de mål som
föreskrivs i högskoleförordningen, formulerat ytterligare ett antal lokala
mål för socionomutbildningen vid Mitthögskolan. Till de lokala målen
hör bland annat är att studenten skall ha medverkat aktivt i utbildningsmoment som avser att stärka personlig utveckling och empatisk förmåga,
utvecklat god förmåga att kommunicera i tal och skrift etc. I ämnesgruppens förslag till ny utbildningsplan återspeglas dessa mål exempelvis i att
”mentorskapet” på introduktionskursen förlängs, den pedagogiska helheten förstärks genom mer arbete i lärarlag och att satsning på praktiktid
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och praktikuppföljning ökar. De förändringar institutionen nu genomför
tolkar vi både som ett svar på den tidigare kritiken men också som uttryck
för institutionens egna ambitioner att stärka utbildningens profil och höja
kvaliteten. Vi har också uppfattat att institutionen mer konsekvent än på
många andra håll har inriktat sig på en ”akademisering” i positiv bemärkelse i så motto att icke disputerade lärare engagerat sig i magister- och
forskarutbildning.
Socionomutbildningen som givits i drygt trettio år kännetecknas av
stabilitet. Lärarnas kompetens är god och vi hyser ingen oro för utbildningens kvalitet. Vår sammanfattande bedömning är att det har gjorts
framsteg sedan den föregående utvärderingen.
Studenterna är positiva till sin utbildning som de upplever har gott
renommé inte enbart inom högskolan utan också bland socionomutbildningarna i landet som helhet. Den internationella inriktningen kan enligt
vår mening visa sig vara en bra satsning. Enligt studenterna borde den
också bli mer känd och erkänd för sin kvalitet.
Mitthögskolans position i ett glesbygdslän innebär ett motsägelsefullt
förhållande mellan socionomutbildningen och ”det omgivande samhället”. Å ena sidan finns ett interkulturellt och internationellt perspektiv som
ger många studenter möjligheter att konfrontera sina världsbilder med
sociala villkor i omvärlden – ett ytterst berikande inslag i utbildningen.
Mitthögskolan utnyttjar också praktikplatser på många håll i landet – en
omständighet som också verkar i samma riktning – ett inflöde av impulser
från andra sammanhang än det som utgör närområdet. Å andra sidan är
det ofrånkomligt att socionomutbildningen vid Mitthögskolan äger rum
i ett glesbygdsområde och som samtidigt är en del av landet där utflyttningen är betydande. ”Problembilden” som studenterna möter är i enlighet härmed också utglesad i jämförelse med den som möter studenter där
socionomutbildningen är förlagd till urbana livsmiljöer. Detta är inte en
iakttagelse som kan översättas i termer av ”bra” eller ”dåligt” men den understryker de rätt skilda villkor som gäller för socionomprogrammet vid
Mitthögskolan jämfört med de flesta andra socionomutbildningar.
Socionomutbildningen har för närvarande ett tillfredsställande söktryck. Frågan om den framtida rekryteringsbasen inger dock viss oro.
Avhoppen från socionomutbildningen är många. Dessutom är studentbristen ett generellt problem i norrlands inland. Till största delen, cirka
90 procent, rekryteras studenterna från övriga delar av landet. Samtidigt
expanderar socionomutbildningen kraftigt nationellt sett och spridningen
till nya orter har ökat.
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Lärarnas ambition är att få in mer av omvärlden och aktuella samhällsproblem i utbildningen bekräftas av tyngdpunkten i de praktiska
momenten i utbildningen. Men i likhet med flertalet övriga lärosäten
har högskolan svårt att hitta praktikplatser och man söker sig långt ut
från regionen. Trots det står man fast vid de långa praktikperioderna.
Uppdelningen av praktiken i två perioder upplevs också mycket positivt
av studenterna. Kommunernas forsknings- och utvecklingsenhet (FoU),
som är lokaliserad till institutionen, ger visst stöd och närhet till praktiken
och till uppsatsarbeten. Vår uppfattning är också att praktiken utvecklats
och att relevansen har förbättrats. Men situationen är sårbar. Till det kan
finnas flera orsaker. Ett av skälen kan vara att det stora flertalet studenter
kommer från södra Sverige och ofta väljer att läsa vidare vid någon annan
högskola.
Liksom på de flesta andra högskolor är rekryteringen bred. Till det
kommer att nivån på studenternas förkunskaper enligt lärarnas bedömning i snitt är lägre än för tre år sedan och mer ojämn. Under sådana
förhållanden finns lätt en risk att kravnivån anpassas till studenternas förutsättningar. Det finns också ett samband mellan ett lågt antal lärarledda
undervisningstimmar och kvaliteten i utbildningen varför det finns skäl
att diskutera nivån på lärarinsatserna i grundutbildningen.
Sedan flera år tillämpar institutionen en tregradig betygsskala på
samtliga kurser med undantag för praktiken. Vi har uppfattat att det differentierade betygssystemet bidragit till en levande diskussion både ifråga
om bedömningsgrunder och examinationsformer vilket ger goda förutsättningar att upprätthålla en rimlig kravnivå. De studenter vi samtalat
med upplever betygssättningen relativt rättvis. Såväl lärare som studenter
påpekar dock att kravnivån mellan kurserna varierar. Det finns en medvetenhet om problemet som bör kunna lösas i samband med utvecklingen
av den nya utbildningsplanen.
Studenternas kontakter med aktuell forskning och aktiva forskare är
mer sporadiska. De uttrycker önskemål om fler föreläsningar, fler seminarier, metodövningar etc. Trots det är uppslutningen liten till de forskningsdagar och seminarier som erbjuds.
Få studenter har ännu tagit ut en magisterexamen men det faktum att
utbildningen är etablerad sedan lång tid bör underlätta rekryteringen
till forskarutbildning. Förberedelserna för doktorandstudier underlättas enligt vår mening dessutom av att utbildningen i forskningsmetodik,
kvantitativ såväl som kvalitativ, ingår i kraven för kandidat- och magisterexamen.
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Förhållandevis många lärare är disputerade. Forskarutbildning för
institutionens adjunkter har också hög prioritet i institutionens långsiktiga strategi i syfte att säkra underlaget för rekrytering till lektorstjänster.
Bland de lärare som medverkar i undervisningen är så många som sju
doktorander varav flertalet är antagna till forskarutbildningen vid Umeå
universitet. Doktoranderna känner sig privilegierade genom att kunna
vistas i två miljöer. Högskolan tar dock enligt vår mening ut litet väl
mycket arbete av dem ibland och det kan i framtiden uppstå en viss konfrontation mellan undervisningen och doktorandstudierna. I Umeå finns
en seminariekultur som man planerar att skapa även i Östersund. Inom
högskolan finns ett antal doktorandkurser inom nätverket för bland annat
psykologi och sociologi. Dessutom anordnas 3–4 gemensamma seminarier per termin.
Den obalans som hittills har funnits mellan forskning och grundutbildning kommer delvis att rätas ut i och med de två professorer i socialt arbete som nyligen tillsatts dels för med sig egna forskningsmedel dels egna
doktorander. En viktig strategisk fråga är att öka forskningsvolymen och
dra in externa medel.
Det är rätt svårt att nå fram till en sammanfattande bedömning av
socionomprogrammet vid Mitthögskolan. Å ena sidan kan man uppfatta
utbildningen som habil – med vissa angivna starka och svaga punkter
– och där utbildningen genomförs i enlighet med etablerade rutiner. ”Allt
går sin gilla gång. Men detta är en i väsentliga avseenden missvisande bild.
Socionomprogrammet kommer att förändras genom de impulser forskningen kommer att ge. Utbildningsplanen kan innebära radikalt nya
förutsättningar för programmets del. Läckaget av studenter under utbildningstiden är ett oroande fenomen. Det är inte osannolikt att framtidens
möjligheter för socionomprogrammets del inte alls består i att befinna
sig i socionomutbildningens ”mainstream”, men i att man kan formulera
slagskraftiga såväl utbildnings- som forskningsprofiler. För grundutbildningens vidkommande är den internationella profilen en sådan viktig satsning men som ännu inte radikalt påverkat programmet i dess helhet.

Forskning
Forskningsverksamheten vid institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan är tämligen ny, vilket bör tas i beaktande vid evalueringen av institutionens verksamhet på detta område.
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Från att ha varit en institution där fokus tydligt varit inriktad på utbildningsuppdraget har institutionen under de senaste åren satsat på att bygga
upp även en forskningsverksamhet. I detta syfte anställde institutionen
sin första professor i socialt arbete sommaren 2002, och en av de vid institutionen anställda lektorerna blev samma år befordrad till professor. Vid
institutionen finns i detta nu elva seniora forskare, av vilka två alltså är
professorer och två är docenter. Forskarutbildningen har hittills bedrivits
med andra universitet som ”huvudmän”.
För forskning i tjänsten har för lektorerna vid institutionen reserverats
ca en månad per kalenderår, för docenterna är motsvarande tid närmare
det tredubbla. I tillägg till detta har det vid institutionen funnits ett
forskningslektorat motsvarande en forskarassistenttjänst på 50 procent
av heltid. Bedömargruppens intryck av samtalen med lärare var dock att
få av dem har möjlighet att kombinera omfattande undervisningsinsatser
med forskning.
Institutionen indelar själv sin forskning i tre huvudsakliga forskningsprofiler:
• etnicitet, integration och diskriminering
• familj och nätverk
• missbruk/hemlöshet.
Bedömargruppen gör bedömningen att idén om att stärka (och styra in)
forskningen i olika forskningsprofiler i sig är väl lämpad för en institution
där forskningsverksamheten är under uppbyggnad. Samtidigt noterar
gruppen att profilerna består av endast 2–4 forskare per profil (av vilka ca
hälften är doktorander) och att en del av de vid institutionen verksamma
seniora forskarnas områden faller utanför profilområdena.
Beträffande forskningen vid institutionen kan konstateras att denna
är av betydande relevans för socialt arbete. Forskningen är dock något
ojämn. Här finns både enklare rapporter och en del vetenskapliga arbeten
med mera avancerade teoretiska och/eller metodologiska utgångspunkter.
Exempelvis docent Klas Borells och hans kollegers forskningsproduktion
om organisationer, nätverksanalys och välfärdsstaten är teoretiskt spännande och håller en god kvalitet. Även med.dr Arne Gerdners forskning
om missbruk och en evaluering av effekterna av missbrukarvården håller
en god kvalitet och har en klart internationell profil.
Profileringen mot etnicitetsfrågor vid Mitthögskolan fyller en klar kunskapslucka inom forskningsfältet för socialt arbete. Publikationerna på
området har även en tydlig internationell orientering/profilering. Samti358

digt är en del av denna produktion för tillfället inriktad på mera allmänna
frågor kring kultur och samhälle, och den direkta relevansen för socialt
arbete är mindre uppenbar.
Den vetenskapliga produktionens metodologiska tyngdpunkt ligger på
kvalitativa och historiskt orienterade studier/forskningsansatser. Den nyanställda professorn i ämnet torde dock komma att bidra till en breddning
av forskningsansatsen.
Sammanfattningsvis är bedömargruppens intryck att forskningen
vid Mitthögskolan täcker flera områden som är relevanta för socialt arbete. Genom att forskningspersonalens omfattning ännu i detta skede
är begränsad, är de tre profilområden som institutionen satt upp relativt
sårbara. Exempelvis forskningsprofi len missbruk/hemlöshet engagerar
endast två forskare av vilka den ena har disputerat. Den vetenskapliga
produktionen är av något varierande kvalitet och omspänner allt mellan
enkla rapporter och tyngre vetenskapliga antologier och tidskriftsartiklar. Forskningen vid institutionen har dock potential; institutionen har
(tillsammans med fakulteten/högskolan) målmedvetet gått in för att höja
forskningens ställning bl.a genom anställning av en professor. Flera av
institutionens anställda har en internationell forskningsprofil och genom
de nya professorerna förefaller institutionen även att kunna bredda den
metodologiska mångfalden i sin vetenskapliga verksamhet.
Utvecklingen av institutionens forskningsverksamhet förefaller att vara
starkt beroende av de två nya professorernas egna forskningsaktiviteter
och möjligheter att erhålla extern finansiering. Samtidigt ställer bedömargruppen sig något tveksam till huruvida institutionens forskningspotential kan utnyttjas till fullo i en situation där institutionens lektorer ges så
ringa möjligheter till att bedriva forskning. Av stor betydelse blir hur man
i framtiden kan hävda sig i konkurrensen om externa forskningsmedel.
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Högskolan i Jönköping
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete, heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 9

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 64
• socionomexamina: 0

Professorer: 1

Övriga disputerade: 3

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 124 (85)*
• helårsprestationer: 104
• magisterexamina: 0

Genusfördelning, lärare K/M: 63/37

Genusfördelning, studenter K/M: 87/13

Docenter: 1

* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med allmän inriktning
• Magisterutbildning i socialt arbete, 20 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 11 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping består av fyra fackhögskolor. Under
Hälsohögskolan, den senast tillkomna av fackhögskolorna, sorterar Avdelningen för Beteendevetenskaper och Socialt arbete (ABS). Avdelningen
har ansvar både för socionomprogrammet och för Hälsohögskolans övriga
undervisning inom det beteendevetenskapliga området.
Första antagningen till socionomprogrammet gjordes hösten 1999.
Det fanns därför vid redovisningstillfället ännu ingen samlad bild av
programmets utfall. För närvarande antas 50 studenter per år. Från och
med vårterminen 2003 görs en årlig antagning av 80 studenter. Socionomprogrammet i Jönköping granskades inte i samband med utvärderingen
1999/2000.
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Socionomprogrammet har samarbete med Sjuksköterskeprogrammet,
Programmet för lärande och kommunikation, Internationella handelshögskolan, Forum för handikappforskning samt med Institutet för gerontologi.
Det dominerande intrycket vid platsbesöket är att avdelningen och socionomprogrammet är välskött och välorganiserat. Verksamheten har en
engagerad och kompetent lärargrupp, en bra ledning samt nöjda studenter
som är stolta över sin utbildning. Stämningen verkar vara mycket god.
Ledning och personal ger intryck av att på ett konstruktivt sätt ha tagit
tillvara den lilla institutionens fördelar.
Socionomprogrammet organiseras i en obligatorisk och en valbar del.
Den valbara delen omfattar 30 poäng. Studenterna kan välja att studera
någon av Hälsohögskolans 22 kurser eller kurser vid andra nationella eller
internationella universitet och högskolor. Syftet med det höga antalet valbara kurser är att studenterna genom aktiva val skall kunna profilera sin
utbildning. Vi sympatiserar med denna målsättning. Samtidigt är vi kritiska till det splittrade intryck utbildningsplanen ger. Studenterna tycker
sig kunna identifiera utbildningens röda tråd men vi ifrågasätter trots
detta värdet av det stora utbudet av kurser. Vi anser att valfriheten delvis
är en chimär eftersom samtliga kurser inte anordnas varje termin. Vi ifrågasätter också om avdelningen har den samlade kompetens som gör att
utbudet av kurser kan erbjudas med hög och jämn kvalitet. Kurser med
inriktning mot äldre- och handikappområdet väljs i liten utsträckning
av studenterna. De försök till marknadsföring av dessa kurser som gjorts
bedöms av studenterna som kontraproduktiva. Detta gäller särskilt för
kurserna med äldreinriktning. Enligt självvärderingen kommer möjligen
antalet kurser att begränsas i framtiden. Vi skulle vilja rekommendera
avdelningen att realisera dessa tankar och att tydligare profilera programmet.
Lärarna är organiserade i kursteam med minst en lektor i varje team.
Teamen har ett totalansvar för kursernas utveckling, planering, genomförande och kvalitet. Kursteamen syftar även till att förbättra lärarnas
sociala miljö och garantera kontinuitet i kurserna. För att bevaka programmets utveckling finns dessutom en programgrupp. Vi anser att detta
är ett bra exempel på hur det pedagogiska ansvaret kan organiseras och
bedömer att modellen även kan ha fördelen att överbrygga skillnader mellan lektorer och adjunkter. Studenterna organiseras i basgrupper för att
underlätta närhet och kommunikation. Denna närhet är förmodligen
en tillgång såväl i de teoretiska studierna som i vissa av utbildningens
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färdighetstränande moment, framför allt de som syftar till studenternas
personlighetsutveckling.
Avdelningen har en hög ambitionsnivå när det gäller programmets
praktiska/tillämpade moment och integrationen mellan teori och praktik. Fältstudierna inom ramen för de valbara kurserna terminerna 5 och
6 verkar dock ännu inte ha hittat sina former. Det pågår utveckling av
ett nära samarbete mellan utbildningen och länets kommuner inom
ramen för det av Socialstyrelsen finansierade treåriga projektet Kunskap
och kompetens i utveckling. I delprojektet STUK (Samordnad tillämpad
utbildning och kompetensutveckling) är syftet att garantera tillgång på
praktikplatser och kvalitet i de praktiska momenten. Ett led i detta arbete
är inrättande av så kallade praktikcentra. Tanken är också att varje student skall få en praktiskt verksam mentor under studietiden. Vi anser att
dessa utvecklingsplaner är mycket lovvärda och bedömer avdelningens
förutsättningar att realisera sina intentioner som goda.
Frågan om utbildningens kravnivå ser vi inte som något aktuellt problem. Studenterna anser att det finns skillnader mellan olika kurser men
att kravnivån generellt sett är hög. Avdelningens policy är att det är viktigt
att upprätthålla en hög kravnivå. Man tar hellre risken att studenter slutar för att studietakten är för hög än att utbildningen får dåligt rykte. Vi
sympatiserar med denna policy. Samtidigt förvärvsarbetar studenterna, i
likhet med förhållandet vid andra socionomutbildningar i landet, i ganska
stor omfattning vilket indikerar att en vaksamhet på kravnivåns utveckling ändå är på sin plats.
Socionomprogrammet har en uttalad bildningsambition. Ett uttryck
för denna ambition är att skönlitteratur ingår i den obligatoriska kurslitteraturen. Ett annat att varje student skall delta i minst ett seminarium
per termin i ett annat ämne än socialt arbete. Vi ser detta som ett unikt
och positivt försök att vidga studenternas referensramar och förståelsehorisont.
Avdelningens seminarieverksamhet är ännu under utveckling. Två
seminarieserier med inriktning mot äldreområdet samt en mot socialt
arbete har startat. Avdelningens forskare presenterar sin forskning vid
den återkommande ”Vetenskapens dag”. Seminarierna är öppna för både
lärare och studenter. Kursteamen arbetar för att implementera ytterligare
seminarieverksamhet. Vi anser det inte rimligt att kräva att avdelningen
under den relativt korta tid man haft till sitt förfogande skall ha utvecklat en fullfjädrad akademisk miljö. Utan att förta utbildningens positiva
intryck tyckte vi oss emellertid märka en viss frånvaro av ett kritiskt för363

hållningssätt både i självvärderingen och i samband med platsbesöket.
Det är enligt vår uppfattning viktigt att vara vaksam på att ambitionen
till sammanhållning inom organisationen inte går ut över den akademiska
verksamhetens signum – det öppna och kritiska/självkritiska samtalet.
Avdelningen har en förhållandevis hög samlad lärarkompetens. Genom
samarbetet med Institutet för gerontologi har avdelningen tillgång till
två professorer samt en docent och en lektor. Antalet disputerade lärare/
lektorer i ämnet socialt arbete är emellertid relativt låg. Möjligheterna för
kompetensutveckling/forskning är dock mycket goda, åtminstone för de
disputerade lärarna. Arbetstidsavtalet ger adjunkterna 10 procent av årsarbetstiden för kompetensutveckling. Motsvarande siffra är 40 procent
för lektorer och 50 procent för docenter. Lärarna ger intryck av att vara
nöjda med sin arbetssituation. De anser det vara en fördel att arbeta vid
en liten institution som ger större närhet både till kollegor och studenter.
Avdelningens storlek underlättar också möjligheten att se helheter och
sammanhang. Man ser det som positivt att ha integrerats i Högskolan i
Jönköping och uttrycker entusiasm över arbetet med utveckling av socionomprogrammet.
Forskningen är, med tanke på avsaknaden av fakultetsanslag, tämligen omfattande. Forskarkollegiet består av 9 personer med varierande
ämnesbakgrund. Den gemensamma forskningsprofilen är Socialt arbete i
ett samhällsperspektiv. Under profilen ryms ett antal forskningsperspektiv
som spänner över ett förhållandevis stort område.
Vi bedömer frågan om utbildningens och forskningens framtida profilering som en central utvecklingsfråga. Det finns enligt vår uppfattning
mycket ambitiösa ansatser till utveckling av båda dessa verksamhetsområden. I vissa avseenden nästan väl ambitiösa. Forskningen riskerar att, i
likhet med grundutbildningen, omfatta ett så vitt spektrum av frågor och
kunskapsområden att det kan bli svårt att samla den nödvändiga kritiska
massa av forskare som behövs för att utveckla forskning av hög kvalitet.
Visserligen är den tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande ansatsen
vällovlig men avdelningen behöver enligt vår mening samla sig kring ett
mindre antal forskningsprofiler även om dessa inte motsvarar alla i grundutbildningen representerade problemområden.
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Högskolan Kristianstad
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 9
Professorer: 0

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 123 (22)*
• helårsprestationer: 114
• kandidatexamina: 0

Docenter: 0

Genusfördelning, studenter K/M: 92/8

Övriga disputerade: 4
Genusfördelning, lärare K/M: 67/33
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildning

Kandidatexamen i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom ämnesområdet socialt arbete ges i genomsnitt 12 timmars lärarledd
undervisning per vecka.
Utbildning för kandidatexamen

Hälsohögskolan integrerades med den statliga högskolan 1998 och ombildades till Institutionen för hälsovetenskaper. Institutionen anordnar
fem utbildningsprogram: Folkhälsopedagogiska programmet, Sjuksköterskeprogrammet, Tandhygienistprogrammet samt Sociala omsorgsprogrammet med två inriktningar; äldre och handikapp respektive
socialpedagogiskt arbete. Den senare startade år 2000.
Sociala omsorgsprogrammet har förlängts från 120 till 140 poäng från
och med höstterminen 2002. Värderingen grundar sig huvudsakligen på
120-poängsutbildningarna. Till var och en av inriktningarna antas 30
studenter per år. Huvudämne är socialt arbete (1–60 poäng) och biämne
Rättskunskap, 20 poäng. Kandidatexamen ges från och med höstterminen 1998 inom ramen för sociala omsorgsprogrammet. Programmet leds
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av en programansvarig, tillika ämnesansvarig, lektor som ansvarar för
ekonomi, det pedagogiska arbetet och för utbildningens kvalitet. Högskolan har planer på att i framtiden ansöka om rätten att utfärda socionomexamen.
Vårt uppdrag är att granska kvaliteten i den utbildning som ges för
kandidatexamen. Eftersom kurserna i ämnet socialt arbete enbart ges
inom ramen för studierna i sociala omsorgsprogrammet går det emellertid inte, enligt vår mening, att granska ämneskurserna skilt från resten av
programmet.
Programmet uppvisar en relativt tydlig orientering mot ämnet socialt
arbete där inriktningarna mot äldre och handikappade respektive socialpedagogiskt arbete utgör kunskapsområden som är identifierbara som
delområden inom huvudämnet. Samtidigt finns det en otydlighet när
det gäller relationen mellan kunskapsområdena/ämnesbeteckningarna
socialt arbete, social omsorg, socialpedagogik respektive socialpedagogiskt arbete.
I samband med platsbesöket framkom att social omsorg och socialpedagogik betraktas som delar av ämnet socialt arbete. Samtidigt behandlas i
utbildningsplanen (inriktning mot socialpedagogiskt arbete, 120 poäng)
social omsorg som ett verksamhetsfält som inrymmer socialpedagogiskt
arbete och som dessutom har ämnesbeteckningen socialpedagogik vilket
kan läsas i en omfattning motsvarande 30 poäng. Det är enligt vår uppfattning svårt att utläsa i vilken utsträckning profileringen mot social
omsorg respektive socialpedagogik innefattar både en kunskapsmässig
kärna och ett antal praktiska tillämpningsområden. I båda fallen finns
en betydande oklarhet. Vad skiljer dessa inriktningar ämnesteoretiskt och
praktiskt från socialt arbete i övrigt? Denna fråga besvaras varken i självvärderingen eller i samband med platsbesöket. Inte heller utbildnings- och
kursplaner ger någon klar vägledning. Den litteratur som finns angiven
skiljer sig enligt vår bedömning inte nämnvärt från motsvarande kurser i
ämnet socialt arbete vid andra lärosäten.
Vi bedömer sammanfattningsvis ämneskonstruktionen som tämligen
otydlig. Det är svårt att självklart identifiera ämnesprogressionen på A-,
B- och C-nivå. Detta förhållande kompenseras delvis av de övriga kurser
som studenterna läser inom ramen för programmet. Genom de samlade
studierna inom programmet och genom att C-kursen är identifierbar som
fördjupningskurs i huvudämnet socialt arbete i förhållande till A/B- kurserna samt genom progressionen i ämneskursernas litteraturval, där texterna på C-nivå har en svårighetsgrad som inte kan läsas på lägre nivå,
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går det att med viss tvekan skönja en progression som motiverar rätten att
utfärda kandidatexamen.
Det är något förvånande att den nyetablerade inriktningen mot socialpedagogiskt arbete trots studieresor till Tyskland, Danmark och Holland
inte i någon större utsträckning tycks ha tagit intryck av de socialpedagogiska utbildningarna och ämnesutvecklingen i dessa länder. Man har inte
heller utvecklat en utbildning som efter nationella förhållanden kan anses
nyskapande utan har tvärtom anammat den traditionella svenska orienteringen mot psykosocialt (behandlings)arbete. Ett alternativ hade varit
att utveckla socialpedagogiken i gränssnittet mellan ämnena socialt arbete och pedagogik och i konsekvens härmed etablera ett samarbete med
högskolans pedagogiska utbildningar, inklusive den egna institutionens
program för folkhälsopedagogik. På motsvarande sätt skulle inriktningen
mot äldre och handikappade kunna utvecklas i samarbete med i första
hand ämnet omvårdnad. Det är viktigt att påpeka att ett utökat samarbete
inte bara skulle gynna lärare och studenter vid sociala omsorgsprogrammet utan även de program/ämnen med vilka man samarbetar.
Det huvudskäl som angavs vid platsbesöket för att dessa samarbeten
inte etablerats var att ämnet socialt arbete ännu är en ung disciplin som
är för svagt utvecklat vid institutionen för att man skall kunna etablera
samarbetsrelationer med andra ämnen på jämbördig basis. Lärarna vill
därför avvakta tills de planerade resursförstärkningarna genomförts. Vi
instämmer i behovet av resursförstärkningar men anser samtidigt att
ämnets företrädare trots de nämnda begränsningarna borde våga vara
mer offensiva i sitt förhållningssätt till omvärlden. Enligt vår bedömning
behöver verksamheten emellertid utökat stöd och ledning för att kunna
tillvarata högskolans resurser optimalt.
Undervisningen bärs i stor utsträckning upp av adjunkter. Visserligen
finns fyra lektorer anställda men den sammanlagda undervisningstiden
motsvarar endast 1,15 heltidstjänster medan motsvarande siffra för de
tillsvidareanställda adjunkterna är 4,0 heltidstjänster. Till detta kommer
2,3 anställningar som vikarierande adjunkt samt externa föreläsare.
Mot denna bakgrund finns det anledning att känna oro för stabiliteten
i verksamheten. Visserligen pågår rekrytering av ytterligare en lektor och
av självvärderingen framkommer att ytterligare två lektorer och en professor skall anställas. Men samtidigt anges vid platsbesöket att det finns
svårigheter att rekrytera lärare, speciellt lärare disputerade i socialt arbete.
Dessa svårigheter blir särskilt problematiska med tanke på den dekla-
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rerade ambitionen att ansöka om examensrättigheter för magister- och
socionomexamen.
Vi bedömer det som nödvändigt för såväl programmets som ämnets
stabilitet och utveckling att förstärka lärarkollegiet både avseende undervisning och forskning, speciellt med tanke på att utbildningens samlade
volym ökat. En förstärkning, speciellt tillsättning av en professor, kan
skapa den ämnesmässiga utveckling och säkerhet som krävs för ett utökat
handlingsutrymme i förhållande till företrädare för andra ämnen vilket i
sin tur kan skapa gynnsammare förutsättningar för samarbete.
Det finns en uttalad ambition att erbjuda studenterna en yrkesutbildning av hög kvalitet samtidigt som man vill ge en akademisk utbildning.
Samtalen med lärare och studenter ger intrycket att det finns en relativt
hög vetenskaplig och metodologisk medvetenhet i utbildningarna. Samtidigt kan en viss friktion mellan dessa båda ambitioner skönjas. Det är
enligt vår mening något oklart var balanspunkten mellan yrkeslivets och
akademins krav ligger.
I både självvärderingen och utbildningsplaner anges att utbildningarna
präglas av en integration mellan teori och praktik. Allmänt sett verkar
detta stämma med de uppgifter som framkom vid platsbesöket.
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Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 17
Professorer: 0

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 116 (80)*
• helårsprestationer: 113
• kandidatexamina: 0

Docenter: 1

Genusfördelning, studenter K/M: 90/10

Övriga disputerade: 3
Genusfördelning, lärare K/M: 53/47
* Källa: NU-databasen.

Grundutbildning
Utbildning

• Kandidatexamen i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom ämnesområdet socialt arbete ges i genomsnitt 11 timmars lärarledd
undervisning per vecka.
Utbildning för kandidatexamen

Hälsohögskolan i Vänersborg inkorporerades år 2000 med Högskolan
Trollhättan/Uddevalla (HTU). Fem institutioner bildades med syftet att
integrera olika ämnesdiscipliner och programutbildningar: Institutionen
för teknik, Institutionen för informatik, Institutionen för arbete, ekonomi
och hälsa, Institutionen för omvårdnad och Institutionen för individ och
samhälle. Det socialpedagogiska programmet är förlagt till den senare.
Därutöver finns vid institutionen program för lärarutbildning, beteendevetenskapligt program samt program för arbets- och organisationspsykologi. Dessutom anordnas kurser upp till 80 poäng i bland annat ämnena
psykologi, sociologi, pedagogik och handikappvetenskap. Institutionen
är samlokaliserad med Institutionen för omvårdnad och Institutionen för
arbete, ekonomi och hälsa vid Campus Vänersborg.
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HTU anordnar Socialpedagogiska programmet, 140 poäng. Inom ramen
för programmet ges både en social omsorgsexamen omfattande 120 poäng
och en kandidatexamen i socialt arbete. Årligen antas 60 studenter. HTU
har under våren 2002 inlämnat en ansökan om rätten att utfärda socionomexamen.
Vårt uppdrag är att granska kvaliteten i den utbildning som ges för
kandidatexamen. Eftersom kurserna i ämnet socialt arbete enbart ges
inom ramen för studierna i sociala omsorgsprogrammet måste enligt vår
uppfattning ämnesbedömningen göras med utgångspunkt från det organisatoriska och innehållsliga sammanhang programmet skapar.
Socialpedagogprogrammet befinner sig i en sökande fas. Personalen har
genom sin vällovliga ambition att profilera utbildningen gett sig i kast med
ett teoretiskt komplicerat projekt. Programmet har vissa förutsättningar
att gå i bräschen för en ämnesteoretisk utveckling och genom sin speciella
profilering utgöra ett spännande alternativ till mer traditionella utbildningar på området, både regionalt och nationellt. Det finns enligt vår
bedömning emellertid en risk för att programmet inte lyckas lösa de ämnesteoretiska frågeställningarna och att det vidgas att omfatta så många
yrkesfält att programmet blir bredare och mer generellt till sitt innehåll än
andra motsvarande utbildningar. Pedagogiskt sett finns en medveten linje
och en skönjbar progression. Det finns även en metodologisk medvetenhet
och en hög ambition att kombinera teori och praxis.
Enligt vår uppfattning är programmet emellertid ämnesteoretiskt
spretigt. Man använder ett antal olika beteckningar; social omsorg, socialpedagogik, socialt arbete respektive socialt arbete med inriktning mot
socialpedagogik, vars definitioner och inbördes relation är oklara. Ämnet
är en blandning av praxis och antydd teori där erfarenheter av oklar innebörd utgör grund för vetande och där det omvända förhållandet, vetande
som grund för att tillgodogöra sig erfarenheter, inte är tillräckligt synliggjort. Vi uppfattar att det centrala problemet ligger i oklarheter om på
vilket sätt den socialpedagogiska inriktningen ämnesteoretiskt skiljer sig
från, respektive profilerar teorier för socialt arbete. Socialpedagogiken
ses huvudsakligen som en del av ämnet socialt arbete som kan omsättas praktiskt men inte förklaras teoretiskt. Inga referenser till teoretiska
frontfigurer görs.
Det är enligt vår mening något förvånande att det nära samarbete med
pedagogikämnet som kännetecknar flera av de europeiska socialpedagogutbildningarna inte verkar ha inspirerat utbildningen vid HTU i någon
nämnbar utsträckning. Särskilt förvånande är detta med tanke på att det
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pedagogiska arbetet, både inom programmet och som grund för det sociala arbetet, värderas mycket högt.
Vår bedömning är att ämnet socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik saknar en tydlig ämnesteoretisk progression. De centrala begreppen bär inte riktigt som tankesystem. Praktiken och det pedagogiska
arbetet får i stor utsträckning definiera de ämnesteoretiska avsnitten. Varken i utbildnings- och kursplaner eller i samtal med lärare och studenter
framträder ämnets innehåll och utveckling tydligt. Huvudämnet socialt
arbete med inriktning mot socialpedagogik behöver således tydliggöras.
De olika ämnesfragmenten behöver kombineras till en sammanhängande
teoretisk modell. Det behöver enligt vår bedömning göras en kraftfull
satsning på att utveckla ett teoretiskt stöd för den fortsatta ämnesutvecklingen.
Genom de samlade studierna inom programmet och genom att C-kursen är identifierbar som fördjupningskurs i huvudämnet socialt arbete i
förhållande till A/B- kurserna går det emellertid, trots ämnets bristande
tydlighet, att skönja en progression som motiverar rätten att utfärda kandidatexamen.
Programmet har fyra tillsvidareanställda lektorer varav en är docent.
Lektorernas undervisning i grundutbildningen motsvarar 1,2 heltidsanställningar vilket ligger i underkant som garanti för ämnets utveckling
och möjligheten till forskningsanknytning av grundutbildningen. Samtidigt finns det en tydlig ambition till kompetensutveckling av befintliga
lärare och en trovärdig plan för kompetensförstärkning som innebär utökning av tjänstgöringen för en av lektorerna i grundutbildningen samt
anställning av ytterligare en lektor (under tillsättning) och en professor.
Studenterna verkar över lag vara mycket nöjda med sin utbildning. Det
kan i sammanhanget vara värt att notera att studentrepresentanterna påstod sig vara utvalda av lärarna, inte av studentkåren/studentkollektivet.
Vi hyser vissa frågetecken för utbildningens bidrag till utveckling av studenternas kritiska förmåga.
Även kravnivån är ett frågetecken. Prestationsgraden enligt uppgifterna
i självvärderingen för år 2001 ligger nära 100 procent (A–C-nivå) vilket
får anses vara uppseendeväckande högt – även om studenternas tillfredsställelse med utbildningen kan antas motverka avhopp. Enligt studenterna används enbart grupp- och hemtentamina som examinationsform
vilket, om detta överensstämmer med de faktiska förhållandena, strider
mot vedertagna idéer om akademisk pluralism. Lärare och studenter verkar ha ett stort motstånd mot införande av en tregradig betygsskala. Vi
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bedömer det som nödvändigt att en översyn av examinationsformer och
kravnivå görs.
Andelen litteratur författade på annat språk än svenska är låg både i
huvudämneskurserna och i övriga programkurser. Det verkar inte heller
finnas en strävan att ändra detta förhållande. En möjlig tolkning är att
lärarna genom sin höga ambition att ta hänsyn till studenternas önskemål
anser sig förhindrade att välja den bästa kurslitteraturen, oavsett språk.
Högskolans organisering i tvärvetenskapliga institutioner har ännu inte
fått någon större effekt på utbildningen. Samarbetet med andra program
och/eller discipliner är ännu dåligt utvecklat.
Vi vill, de kritiska synpunkterna till trots, ännu en gång betona den intressanta profil programmet och ämneskurserna har getts och de goda förutsättningar som därmed skapats för att utveckla ett attraktivt alternativ
till andra sociala utbildningar. Även den höga ambitionsnivå som lärare
och ledning ger uttryck för när det gäller utveckling och implementering
av utbildningsprofilen samt det goda samarbete som verkar råda inom organisationens olika delar, inte minst med studenterna, är notabelt.
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Ersta Sköndal högskola
Tillsvidareanställda lärare i socialt arbete,
heltidsekvivalenter, vårterminen 2002: 12

Socionomprogrammet 2001:
• nybörjare: 61
• socionomexamina: 30

Professorer: 0

Övriga disputerade: 4

Socialt arbete 2001:
• helårsstudenter: 209 (136)*
• helårsprestationer: 184
• magisterexamina: 0

Genusfördelning, lärare K/M: 58/42

Genusfördelning, studenter K/M: 85/15

Docenter: 0

Aktiva doktorander: **
* Källa: NU-databasen.
** Institutionen saknar forskarutbildning men finansierar fem doktorander.

Grundutbildning
Utbildningsprofil

• Socionomutbildning med två inriktningar:
– diakoni
– äldreomsorg
• Magisterutbildning i socialt arbete, 40 poäng
• Fristående kurser och uppdragsutbildning i socialt arbete
Undervisningstäthet

Inom socionomprogrammet ges i genomsnitt 9 timmars lärarledd undervisning per vecka.
Socionomprogrammet

Huvudman för socionomutbildningen är stiftelsen Stora Sköndal som i
sin tur är en del av Ersta Sköndal högskola. Att vara en stiftelsestyrd högskola innebär att vissa specifika förutsättningar skiljer verksamheten från
de förhållanden som råder vid statliga högskolor och universitet. Organisationsformen har enligt institutionen både sina för- och nackdelar. Till
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fördelarna hör den plattare organisationen och de korta beslutsvägarna
samt det större möjligheterna till utveckling av en ideologisk plattform.
Till nackdelarna hör bland annat att verksamhetens ekonomiska förutsättningar styrs av stiftelsekapitalets storlek, vilket kan variera över tid.
Vi saknar underlag för att bedöma socionomprogrammets ekonomiska
situation och dess konsekvenser för programmets genomförande och utvecklingsmöjligheter.
Institutionen har, i likhet med andra institutioner för socialt arbete,
expanderat kraftigt. Utbildningsvolymen har nästan fördubblats sedan
den förra granskningen. Prefekten anser att fördelen med expansionen är
att den möjliggör anställning av fler lärare. Andelen disputerade lärare
ökar samtidigt som det finns möjlighet att anställa lärare med olika vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Den oro vi känner för effekterna av
den stora ökningen av antalet utbildningsplatser i landet är något mindre
uttalad i fallet Ersta Sköndal. Expansionen är, om än stor procentuellt
sett, inte större än att man har kunnat behålla de ”smådriftsfördelar” som
finns. Grundutbildning och forskning är i bra balans och förutsätts även
vara det i en nära framtid. Vi instämmer också i att expansionen varit positiv i så motto att den möjliggjort en nödvändig nyrekrytering av lärare.
Trots detta vill vi ändå, mot bakgrund av den utbildningsexpansion som
skett inom ämnet, varna för en ytterligare ökning av antalet utbildningsplatser.
Institutionen för socialt arbete anordnar både en socionomutbildning
med inriktning mot diakoni och en med inriktning mot äldreomsorg,
båda omfattande 160 poäng. Den senare är ett samarbete med sjuksköterskeutbildningen. Detta samarbete ser vi som ett mycket lovvärt
och spännande initiativ som både svarar mot ett stort kompetensbehov
på arbetsmarknaden och som dessutom vågat sig på den komplicerade
proceduren att förena olika vetenskapliga och professionella områden i
samma utbildning. Samarbetet har naturligtvis inte varit konfliktfritt. De
skillnader i kunskapssyn, utbildningsprocesser och administrativa rutiner
som representeras av de två inblandade institutionerna låter sig inte överbryggas på ett enkelt sätt. Mycket av institutionens kraft och energi har
lagts på utvecklingsarbetet kring den samordnade utbildningen. Enligt
uppgifter från såväl ledning, lärare och studenter har detta arbete burit
frukt. Utbildningen verkar, enligt vår bedömning, fungera mycket bra.
Vi har emellertid ett frågetecken när det gäller förhållandet mellan
den samordnade utbildningen och inriktningen mot diakoni som rör
utbildningarnas organisering. De båda utbildningarna har en förhål374

landevis liten andel gemensamma kurser. Vi anser det problematiskt att
skillnaderna är så stora att det svårligen går att identifiera socionomutbildningarna som ett program med två inriktningar. Det finns med andra
ord oklarheter om i vilken utsträckning utbildningarna vid Stora Sköndal
konstituerar ett eller två program. Vi har förståelse för att frågan är problematisk med tanke på att den samordnade utbildningen samtidigt skall
kvalificera för kandidatexamen i både ämnena socialt arbete och vårdvetenskap men ytterligare ansträngningar kan enligt vår mening göras för
att uppfylla formkraven för ett socionomprogram.
Redan vid den förra granskningen konstaterade bedömargruppen att
verksamheten präglades av en speciell anda, ”Sköndalsandan”. Kännetecknande för denna är den förhållandevis småskaliga institutionen med
sin gemensamma ideologiska bas uppbyggd kring etik, frivilligt socialt
arbete och orientering mot civilsamhället. Vårt intryck är att denna anda
bestått även om verksamheten fördubblats. Lärarnas engagemang är omvittnat stort. Det verkar finnas en mycket nära relation mellan lärare och
studenter som präglas av ömsesidig sympati och förtroende. Studenternas
möjligheter till inflytande i formella organ och inte minst i informella
sammanhang är mycket stort. De är uppenbarligen stolta över sin utbildning som de anser vara landets bästa socionomutbildning. Föreställningen
om utbildningarnas kvalitet är en klart positiv kraft. Samtidigt kan, enligt
studenterna, ”Sköndalsandan” ibland upplevas som begränsande. Vi anser
att der är en mycket stor tillgång för en utbildnings- och forskningsverksamhet att kunna verka i en så positiv och konstruktiv miljö. Samtidigt vill
vi ändå varna för faran att priset för att upprätthålla andan kan bli bristande intern kritik och beredvillighet att öppna sig för externa influenser.
Personalen verkar dock vara medveten om denna fara.
Att en stor del av utvecklingsarbetet knutits till den samordnade utbildningen är tydligt i åtminstone två avseenden. Utbildningen är organiserad
i större sammanhängande kurser än den reguljära socionomutbildningen.
Därigenom undviks de tendenser till fragmentering som kännetecknar
denna. En annan skillnad är att man i den samordnade utbildningen
tillämpar en tregradig betygsskala. Enligt prefekten hoppas man kunna
dra nytta av dessa erfarenheter vid utvecklingen av den reguljära utbildningen.
En pedagogisk ledningsgrupp har inrättats med ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Gruppen består av prefekt, studierektorer och
studiekonsulent. De största pedagogiska projekten har varit utvecklingen
av den samordnade utbildningen och magisterprogrammet. Institutionen
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har vidare lagt ner stora ansträngningar på att förbättra utbildningarnas
progression och samordning samt att utveckla arbetsformer som vilar på
studenternas aktiva kunskapssökande. Studenterna anser att det är mycket
nyttigt att få arbeta självständigt. En relativt stor del av undervisningen
bedrivs i seminarieform. Vissa av seminarierna ansvarar studenterna själva
för. Kvaliteten på dessa seminarier har enligt studenterna varit ganska
skiftande. Vi instämmer i vikten av att studenterna får ta ett eget ansvar
för sin kunskapsutveckling. Det är emellertid samtidigt viktigt att denna
ambition kan genomföras med beaktande av vedertagna kvalitetskrav.
Enligt prefekten utbildar socionomprogrammet goda praktiker. Detta
vidimeras också av studenterna. Förekomsten av färdighetsträning är hög
även om studenterna önskar mer utbildning i samtalsmetodik. Utbildar
man också goda teoretiker? Vi har anledning att tro att så är fallet. Forskare och lärare samverkar kring kursutveckling. Både doktorander och
seniora forskare undervisar i grundutbildningen. Studenterna får träning
i att skriva kontinuerligt under hela utbildningen. Skrivträningen innefattar bland annat författande av PM, B- och C-uppsatser. Andelen kurser
i forskningsmetodik är förhållandevis hög liksom andelen vetenskapliga
artiklar och tidskrifter i kurslitteraturen. Lärarna påstår att det finns ett
naturligt intresse bland yngre studenter för forskningsfrågor. Däremot
finns det ett motstånd mot undervisning i kvantitativ forskningsmetodik.
Enligt lärarna får studenterna inte tillräckliga kunskaper i utvärdering
och kvalitetssäkring. Studenterna anser att institutionen erbjuder en ”skrivande kultur”. De anser också att det finns en tydlig ambition att undervisningen skall vila på vetenskaplig grund.
Även kopplingen mellan teori och praktik tycks fungera väl. Fältstudierna innehåller moment av forskningsmetodik och många av de teoretiska kurserna innehåller omvänt fältstudier i olika form. Den speciella
profil utbildningarna har genom sin inriktning mot etiska frågor och livsåskådningsproblematik ger intryck av att vara attraktiv både för studenter
och arbetsgivare. Enligt vår mening svarar utbildningsprofilen väl mot ett
ofta artikulerat och angeläget behov av att diskutera livsåskådningsfrågor
inom ramen för det sociala arbetet.
Enligt studenterna går det att skönja en röd tråd i utbildningarna.
Lärarna har ett väl utvecklat system för kursernas samordning och progression. Däremot är studenterna kritiska till utbildningarnas kravnivå.
Med undantag av den första terminen upplevs kraven som alltför låga.
Studenterna uppges själva få bestämma kravnivån. Kunskapskontrollen
beskrivs som bristfällig. Många av studenterna uppges förvärvsarbeta.
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Problemet med den låga kravnivån delar utbildningarna vid Stora Sköndal med de flesta socionomutbildningar i landet. Skillnaden ligger i att
utbildningarnas första termin upplevs som tuff. Enligt studenterna är
andelen litteratur på engelska för låg. Vi instämmer i detta, särskilt med
tanke på att programmet har högre förkunskapskrav i engelska än andra
socionomutbildningar.
Studenterna uttrycker skepsis till idén att införa en tregradig betygsskala i den reguljära socionomutbildningen. De tycker att det är viktigare
att höja gränsen för godkänt resultat på kurserna än att införa betyget
Väl godkänd. Vi instämmer i att gränsen mellan underkänt och godkänt
resultat måste vara tydlig men ser ingen motsättning mellan detta och
införande av en tregradig betygsskala. Även lärarna är tveksamma till en
förändring. Motivet är att den tregradiga betygsskala som införts i den
samordnade utbildningen lett till att examinationsformerna tenderat att
utvecklas mot en ensidig kunskapskontroll. Vi vill hävda att det förhållandet inte är beroende av antalet betygsgrader utan snarare ligger i examinationernas utformning och rekommenderar institutionen att som en
av flera åtgärder för att höja kravnivån följa exemplet från den samordnade
utbildningen.
Ersta Sköndal har ett förhållandevis generöst arbetstidsavtal för lärarnas kompetensutveckling, 30 procent för disputerade och 15 procent
för odisputerade. Problemet är att lärarna inte hinner ta ut sin tid. Detta
anges vara en konsekvens av den ansträngda arbetssituationen. Möjligen
är det också en baksida av ”Sköndalsandan”. Kanske är lojaliteten med
organisationen så stor att den kommer i konflikt med lärarnas möjligheter till en rimlig arbetssituation och till nödvändig kompetensökning.
Lärarnas pedagogiska kompetens bedöms av både ledning och studenter
vara hög. Vi har ingen anledning att betvivla detta. Däremot anser vi att
andelen disputerade lärare är något för låg. Endast en tredjedel av de tillsvidareanställda lärarna är disputerade vilket vi bedömer ligga i underkant
för att utgöra en för utbildning och forskning nödvändig kritisk massa.

Forskning/forskarutbildning
Forskningsavdelningen vid Sköndalsinstitutet har sedan den startade
1992 utvecklats till en resursstark och produktiv verksamhet. Det finns en
uttalat flervetenskaplig ansats som bland annat tar sig uttryck i en strävan
att rekrytera och utveckla samarbete med forskare från olika vetenskapliga
discipliner. Det finns också en medveten strävan att överbrygga skillnader
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mellan grundutbildning och forskning. De flesta av forskarna och doktoranderna är involverade i olika utbildningsrelaterade arbetsuppgifter.
Forskningens huvudinriktning förklaras vara ”socialt arbete med inriktning mot civilsamhället”. Forskningen om frivilliga organisationer
har varit omfattande och har prägel av pionjärarbete i svensk och nordisk
socialvetenskaplig forskning. I övrigt bedrivs bland annat forskning om
anhöriginsatser, anhörigstöd och etik. Forskargruppen består 2002 av 20
personer. Tre av dessa har professorskompetens, en har docentkompetens
och nio har disputerat. Fem doktorander samt några forskningsassistenter
är knutna till avdelningen. Doktorandernas försörjning garanteras under
de första 2-3 åren. Därefter övergår de till doktorandanställningar. Doktoranderna är inskrivna vid andra institutioner för socialt arbete och teologi i landet men ”dubbelanslutna” till Ersta Sköndal.
Avdelningen/institutionen erbjuder en unik miljö för ”sina” doktorander. Även forskargruppen ger uttryck för den speciella anda som präglar
institutionen.
Doktorander uttalar sig mycket uppskattande om den positiva miljön
och det intellektuella klimatet vid institutionen. De har en hög närvaro vid de återkommande seminarierna som de anser kännetecknas av
en mycket öppen och kamratlig samtalston. Diskussionerna präglas av
en tillåtande och konstruktiv atmosfär. Doktorandernas ord väger lika
tungt som de seniora forskarnas. De får tidigt lära sig att ta ett självständigt ansvar genom sin involvering i planering och genomförande av olika
forskningsprojekt. Doktoranderna får också snabbt en koppling till och
kunskap om forsknings- och högskolevärlden som upplevs som positivt.
Nackdelar som nämnts är att doktoranderna riskerar att bli indragna i
så mycket arbete att deras avhandlingsarbete blir lidande. Anställningsformerna har upplevts som osäkra – ofta olika typer av kortare projektanställningar vilka utgjort en slags prövotid innan doktorandanställningen.
Därefter kan avhandlingsarbetet ske med klarare fokus och långsiktighet.
Enligt vår uppfattning erbjuds doktoranderna unikt positiva förutsättningar för sina forskarstudier. Den dubbla tillhörigheten ger möjligheter
att utnyttja respektive institutions resurser parallellt. Institutionen vid
Ersta Sköndal är också mycket generös när det gäller att betala kostnader
för doktorandernas deltagande vid olika typer av seminarier, även internationella.
Den möjliga nackdel vi kan se när det gäller doktorandernas arbetsförhållanden liknar dem som gäller för lärarna. Identifieringen med den
378

”goda” institutionen kan leda till att man under osäkra anställningsförhållanden blir utnyttjad till olika arbetsuppgifter i en omfattning som
inverkar negativt på doktorandernas huvuduppgift – att genomföra sina
forskarstudier.
Forskningsverksamheten är till cirka 80 procent externt finansierad –
från de tre stora forskningsråden, departement, myndigheter och frivilliga
organisationer. Forskningsuppdrag har utförts för statliga utredningar
som Socialtjänstkommittén, Demokratiutredningen och Kommittén för
Välfärdsbokslut. I samband med det stora projektet om frivilligorganisationer har samarbete etablerats med Johns Hopkins University i USA,
London School of Economics i London, Handelshögskolan i Stockholm
och Institutt for samfunnsforskning i Oslo.
Den ovannämnda forskningen om frivilligorganisationer utgör tyngdpunkten i Ersta Sköndal högskolas forskning, både kvantitativt och kvalitativt. Särskilt professorerna Grassmans och Svedbergs arbeten tillför
internationell forskning ny förståelse och kunskap om den frivilliga sektorns omfattning och roll i Sverige utifrån ett komparativt perspektiv.
Samtidigt har man lyckats med att knyta flera andra projekt och doktorsavhandlingar till området. På detta sätt får högskolans forskning en tydlig
koncentration och profil. Detta är speciellt positivt mot bakgrund av att
den samlade forskningsmiljön inte är omfattande. På basis av platsbesöket
vid högskolan drar bedömargruppen slutsatsen att man lyckats skapa en
forskningsbefrämjande, dynamisk och icke-hierarkisk vetenskaplig verksamhet, något som återspeglas inte enbart på doktorandnivån utan även
på grundutbildningsnivån.
Merparten av det övriga material som högskolan har sänt in till värdering är doktorsavhandlingar, av vilka en del är avlagda vid andra institutioner. Dessa bär – som ofta är tillfälle med doktorsavhandlingar – prägel
av att vara gesällarbeten, som syftar till att kvalificera till kommande
forskning. Den internationella publiceringen har liten omfattning. Det
mesta av det insända materialet är publicerat i Sköndalsinstitutets eller
andra institutioners skriftserier – med undantag av enskilda kapitel i antologier utgivna på svenska förlag. En stor del av studierna om deltagande
i frivilliga organisationer är baserade på survey-data, och ganska få av de
senaste arbetena använder avancerade kvantitativa metoder.
Eftersom forskningsverksamheten är relativt ung, är det för tidigt att
värdera perspektiven för den kommande utvecklingen av forskningen vid
högskolan. Det förefaller dock som om man bland högskolans seniora
forskare har utvecklat en medveten strategi enligt vilken man strävar efter
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en teoretisk fördjupning av högskolans forskningsmässiga tyngdpunktsområden och till ökad internationell publicering. Det ökade antalet forskare med doktorsgrad borde ge löfte om mer omfattande forskning och
internationell publicering. Samtidigt kan det innebära en risk för lägre
institutionell koncentration och spridning på nya områden utifrån forskarnas individuella intressen.
Den fortsatta forskningsinsatsen när det gäller frivilligsektorn och
frivilligt socialt arbete kommer sannolikt också att vara avhängig av att
extern finansiering kan erhållas till nya projekt på detta område.
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BEDÖMARGRUPPERNAS
YTTRANDEN

Högskoleverkets bedömargrupp
– Grundutbildningen och
forskarutbildningen
Utvärderingen av utbildningarna i socialt arbete är både en ämnesgranskning och en uppföljning av den utvärdering av socionomprogrammen som
genomfördes år 1999/2000. I ämnesgranskningen ingår kurser på kandidat- och magisternivå samt forskarutbildning. Uppföljningen behandlar
enbart socionomprogrammet.
Socionomprogrammen kritiserades i samband med den förra utvärderingen på ett antal punkter. Dessa gällde framför allt kravnivån, det
pedagogiska ledarskapet samt integrationen mellan teori och praktik.
Därutöver diskuterades resursfrågan som problematisk särskilt med utgångspunkt från ambitionen att utveckla de professionsspecifika delarna
av utbildningen. På samtliga av dessa punkter har det skett uppenbara förbättringar. Varje lärosäte har tagit den föregående kritiken som utgångspunkt för ett utvecklingsarbete som generellt sett burit frukt. Dessutom
har utbildningarna startat tre gemensamma pedagogiska utvecklingsprojekt inom ramen för Samarbetskommittén för socionomutbildningar
i Sverige. Utvecklingsprojekten rör personlig utveckling, integrationen
mellan teori och praktik samt kvalitetsgranskning av C-uppsatser. Detta
är ett ambitiöst förändringsarbete vars resultat det ännu är för tidigt att
uttala sig om.
Det finns dock vissa kvarstående problem som enligt vår bedömning
behöver åtgärdas. Dessutom har ett förhållande tillkommit som behöver
uppmärksammas särskilt – grundutbildningens kraftiga expansion.
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Socionomprogrammets dimensionering
En dominerande fråga vid granskningen av socionomprogrammet är
utbildningens mycket stora volymökning. Frågan har ett flertal viktiga
implikationer. En är i vilken utsträckning ökningen av antalet utbildningsplatser motsvarar en ökad framtida efterfrågan på arbetsmarknaden.
För närvarande är bristen på socionomer förhållandevis stor. Med tanke
på den höga medelåldern bland yrkesverksamma socionomer och de stora
pensionsavgångar som kommer att ske inom de närmaste 10–15 åren kan
man förmoda att efterfrågan på arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt god. Problemet är emellertid att de prognoser som gjorts inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de redan genomförda och framtida
volymökningarna av utbildningen. Ett annat problem är osäkerheten om
det framtida söktrycket. Det har hittills varit högt men försvagats något
under senare år. Särskilt gäller detta inriktningen mot äldre och funktionshindrade. Om, eller snarare när, den nuvarande bristen på socionomer inte längre existerar kan söktrycket komma att försämras snabbt.
Ökningen av antalet utbildningsplatser sker huvudsakligen på tre sätt.
Ett är omvandlingen och integreringen av de tidigare sociala omsorgsutbildningarna i socionomprogrammen. Detta har skett i Umeå, Stockholm
och Göteborg. Ett annat sätt är genom nyetablering av socionomutbildningar. Lärosätena i Jönköping, Malmö och Växjö (ingår inte i uppföljningen av socionomprogrammet) har sedan den föregående utvärderingen
erhållit examensrätt för socionomexamen. Vid dessa utbildningsorter
lägger man samtidigt ner de sociala omsorgsprogrammen varför nettoeffekten av antalet nybörjarplatser blir förhållandevis marginell. Det tredje
sättet att öka dimensioneringen är att de äldre socionomutbildningarna
utökar sitt platsantal genom utlokaliserade utbildningar och distansutbildningar. Så har till exempel skett vid lärosätena i Lund, Umeå och
Örebro. Sammantaget innebär detta en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser inom den sociala sektorn även om expansionen något
dämpas av att antalet platser i de sociala omsorgsutbildningarna minskar.
Ökningen accentueras av att ytterligare lärosäten har ansökt eller planerar
att ansöka om rätt att utfärda socionomexamen.
Det är inte bara den framtida efterfrågan på arbetsmarknaden och möjligheten att rekrytera studenter som ger anledning till oro. Även möjligheterna till rekrytering av kompetenta lärare, speciellt lärare disputerade i
socialt arbete, är ett problem. Problemet har två dimensioner. Dels måste
forskarutbildningen i socialt arbete och angränsande ämnen producera en
tillräckligt stor volym av disputerade för att den framtida försörjningen
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av lektorer skall kunna säkras. Dels måste de stora skillnaderna i rekryteringsförutsättningar utjämnas om inte en situation med påtagliga kvalitetsskillnader mellan utbildningsorterna skall uppstå. Det är i dag i första
hand utbildningarna vid eller i anslutning till de större lärosätena som har
möjlighet att på allvar konkurrera om de disputerade lärarna. Men även
där rapporteras rekryteringssvårigheter. Till detta skall också läggas att
man från några institutioner påpekar att konkurrensen om praktikplatser
skärpts avsevärt under senare år.
Ytterligare ett problem i anslutning till kompetensfrågan är balansen
mellan grundutbildning och forskning. Om forskningsanknytningen av
grundutbildningen skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt
och om kunskapsproduktionen inom ämnesområdet socialt arbete skall
kunna utvecklas till en nivå som både tillfredsställer akademiska krav
och kraven från de yrkesverksamma så är det en viktig förutsättning att
forskningen volymmässigt är i balans med grundutbildningen. Det finns
ingen vedertagen optimal balanspunkt men idag uppgår forskningen till
cirka 30 procent av de samlade lärar- och forskarinsatserna vid de större
forskningsintensiva institutionerna i Lund, Göteborg och Stockholm samt
Ersta Sköndal. Detta får anses som en miniminivå, i varje fall för institutioner med forskarutbildning. Med en fortsatt expansion av grundutbildningen blir detta ett ouppnåeligt mål för de flesta andra institutioner.
Återstår alltså en minskning av utbildningsvolymen eller åtminstone en
återhållsamhet när det gäller framtida expansionsplaner, vilket vi starkt
rekommenderar.
Sammantaget rekommenderar bedömargruppen lärosätena att allvarligt överväga en dämpning av expansionstakten och, om möjligt, en
minskning av antalet redan befintliga utbildningsplatser vid de större
utbildningsinstitutionerna. Det kan verka lockande för lärosätena att
mot bakgrund av en hög efterfrågan på både utbildningsplatser inom
socionomprogrammet och examinerade socionomer omfördela utbildningsplatser från mindre attraktiva utbildningar och/eller vetenskapsområden till socionomprogrammet. Alternativet är inte sällan att inom
”takbeloppet” tilldelat utrymme förblir outnyttjat då det för många andra
utbildningar inte går att rekrytera fler studenter eller ens fylla de platser
man redan har. Men att i den valsituationen överutnyttja socionomprogrammens rekryteringsförutsättningar kan visa sig vara en strategi som
på sikt kan få negativa följder.
Vi uppmanar Högskoleverket att ta initiativ till en diskussion om socionomprogrammets fortsatta expansion och det framtida behovet av ut383

bildningsplatser samt om vilken utvecklingsstrategi som skall väljas om
expansionen skall fortsätta.

Det pedagogiska ledarskapet
Den föregående utvärderingens kritik mot det pedagogiska ledarskapet
inom socionomprogrammet verkar i stor utsträckning vara på väg att lösas
både genom insatser vid respektive lärosäte och genom gemensamma ansträngningar inom ramen för Samarbetskommitténs arbete. Vid lärosätena har det pedagogiska ledarskapet stärkts genom ett förtydligande av
prefekters, studierektorers och kursansvarigas centrala roller i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Inom ramen för Samarbetskommitténs arbete
görs därutöver gemensamma ansträngningar i centrala pedagogiska
frågor. Studenternas klagomål på fragmentering och ojämn pedagogisk
kvalitet är betydligt mindre frekventa än vid förra utvärderingen. Det
innebär naturligtvis inte att alla problem är lösta men den positiva riktning det pedagogiska utvecklingsarbetet tagit bådar gott för framtiden
och föranleder inga särskilda påpekanden från vår sida.

Kravnivån
Socionomprogrammen kännetecknas av förutsättningar som skiljer dem
från många andra högskoleutbildningar. Å ena sidan är de flesta program
kraftigt översökta vilket leder till att studenterna har höga medelbetyg.
Å andra sidan har programmen generellt sett en studentpopulation som i
hög utsträckning kommer från studieovana miljöer. I Göteborg uppgår
denna grupps andel av samtliga studenter till 80 procent. Under senare år
har även andelen studenter med invandrarbakgrund ökat. I de mångkulturella inriktningarna i Stockholm och Malmö utgör de en majoritet av
studenterna. Socionomprogrammen torde i större utsträckning än många
andra utbildningar uppfylla målet om vidgad rekrytering.
Vidare kan konstateras att studenterna har en hög medelålder och
många dessutom hemmavarande barn. Många av studenterna förvärvsarbetar vid sidan av sina studier – vissa i en omfattning som gör det svårt att
tala om heltidsstudier. Här finns en uppenbar risk för att kravnivån anpassas efter studenternas sociala förhållanden snarare än efter det faktum att
de, i kraft av sina höga betyg, har goda förutsättningar för högskolestudier. Det verkar som om lärare anpassar sig till en kravnivå som man tror
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passar studenter med en mer ansträngd social situation. Det finns också
tendenser till att studenter på liknande sätt anpassar sig till studiekamrater som de anser har sämre studieförutsättningar.
Ibland anförs kravet på produktion av helårsprestationer som en orsak
till den låga kravnivån. Lärosätena tilldelas resurser i förhållande till helårsstudenter och helårsprestationer. Om man inte når upp till de stipulerade prestationsmålen förlorar institutionerna pengar. Det kan röra sig om
betydande belopp då en helårsprestation i socionomprogrammen har 20
procent eller mer ”vårdprislapp” i studentpengen. Sambandet mellan låg
generell tilldelning och prestationssystemet utgör enligt vår uppfattning
en grund för att bibehålla en låg kravnivå i utbildningen. Finansieringssystemet ger starka incitament för att driva studenterna genom utbildningen.
En höjning av kraven anses öka risken för att studenter avslutar sin utbildning i förtid. Möjligen kan det vara så initialt, men det finns enligt
vår mening en lika stor risk för att utbildningen tappar studenter på grund
av att kravnivån är för låg. Studenter kan lämna programmet för att de
saknar den intellektuella stimulans som man förväntar sig av en högskoleutbildning. I den föregående utvärderingen riktades kritik mot den låga
kravnivån. Denna kritik kvarstår, om än i minskad omfattning. Det finns
ofta en diskrepans mellan den uppfattning som institutionsledning och
lärare å ena sidan och studenter å den andra ger uttryck för. Studenterna
vid de olika lärosätena är fortfarande, med ett par undantag, kritiska
mot den låga och ojämna kravnivån. Många anser sig inte bli tillräckligt
intellektuellt utmanade och stimulerade. Andra påpekar att just den låga
kravnivån möjliggör förvärvsarbete vid sidan av studierna. Ytterligare
andra anser att den låga kravnivån är ett hot mot utbildningens status och
i förlängningen mot socionomernas professionella anspråk.
Det skall i rättvisans namn sägas att innebörden av begreppen krav
och kravnivå är något otydlig. För att kunna komma vidare i frågan bör
därför, som ett första steg, begreppens olika betydelser klargöras. Vid
Stockholms universitet har man efter diskussioner med studenterna enats
om betydelsen konsekvens och tydlighet. Detta är naturligtvis viktiga aspekter av vad som avses med krav men de täcker förmodligen inte in mer
än en begränsad del av begreppet. Examinationsformerna och betygsgraderingen är andra viktiga aspekter. I den förra utvärderingen rekommenderades införandet av en tregradig betygsskala som en nödvändig men
inte tillräcklig åtgärd för att höja kravnivån. Denna rekommendation har
följts av vissa institutioner.
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Examinationernas form och innehåll är viktiga i sammanhanget.
Examinators uppgift är att bedöma varje students individuella prestationer oavsett i vilken form examinationen sker. Det finns anledning att
se över olika examinationers utformning när det gäller typ, omfattning
och frekvens. Vår bild är att ”mjuka” examinationsformer som till exempel hemtentamina och gruppexamination, låt vara med viss individuell
uppföljning, är vanligt förekommande. När det gäller frekvens och omfattning så bör man överväga att genom en blandning av deltentamina,
kurstentamina och terminstentamina både öka tempot i kurserna och utveckla större examinationsblock med syftet att stimulera studenterna till
att identifiera samband mellan olika kurser och kunskapsområden.
Ytterligare ett skäl till den låga kravnivån kan vara kursvärderingssystemet. Lärare kan bli defensiva och sänka kraven av rädsla för att deras kurser skall få dåliga omdömen i kursvärderingen. Vi menar att hög kravnivå
och nöjda studenter går att förena. Det kan emellertid finnas anledning
att se över de instrument för kursvärderingar som används. Dessa fokuserar ofta på vad studenter tycker om kurser och lärare. De borde i större
utsträckning vara fokuserade på vad studenter anser att de har lärt sig och
vad de själva bidragit med.
Bedömargruppen rekommenderar samtliga lärosäten att vidta ytterligare åtgärder för att höja kravnivån i utbildningarna. Institutionerna bör
både enskilt och i samverkan med andra institutioner för socialt arbete
analysera problemet och utveckla strategier för hur problemet skall åtgärdas. Vi instämmer med den förra utvärderingens slutsats att införande av
en tregradig betygsskala bör vara en del av en sådan strategi.

Integrationen mellan teori och praktik
Socionomutbildningarnas kontaktytor med de arbetsfält man utbildar för
är mycket omfattande. De brister som tidigare påpekats när det gäller integrationen mellan de teoretiska och praktiska utbildningsmomenten har
till viss del avhjälpts. Vid flertalet utbildningsinstitutioner har ambitiösa
utvecklingsprojekt i detta syfte startats.
De finns dock kvarstående problem. Ett sammanhänger med den
pågående förstärkningen av utbildningarnas teoretiska moment. Detta
har bland annat inneburit insatser för att utveckla utbildningarnas
forskningsanknytning, vilket vi ser som mycket positivt. Det finns dock
fortfarande ett avstånd mellan de teoretiska och de praktiska momenten
i utbildningen. Studenterna pratar fortfarande om ”verkligheten” i
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betydelsen praktiken och det praktiska sociala arbetet som något skilt
från ”teorin” i betydelsen utbildningen i övrigt. Det verkar som om det
praktiska arbetet, i studenternas ögon, i stor utsträckning ”validerar” de
teoretiska studiernas relevans.
Generellt sett har teorianknytningen av praktiken förbättrats medan
det omvända, praktikanknytning av teorikurserna, inte sker i någon
större utsträckning. Praktiken ligger i vissa fall så sent i utbildningen att
den endast kan kopplas till C-kurserna. Även där så inte är fallet verkar
kopplingen mellan praktiken och andra kurser vara svag. Ett annat problem i sammanhanget är att tillgången på praktikplatser är dålig och att
praktikplatserna har ojämn kvalitet på de flesta utbildningsorter. Institutionerna lägger ner stora resurser på att rekrytera praktikplatser vilket
är något förvånande med tanke på de prognostiserade problemen med
kompetensförsörjning inom de sociala verksamheterna. Flera av institutionerna försöker lösa detta genom ambitiösa samarbetsprojekt med kommuner och landsting.
Det verkar däremot inte förekomma några diskussioner om att utveckla
alternativ till den gängse praktikmodellen. Praktiken organiseras vanligtvis i en sammanhängande period om 15–20 veckor. Problemet med denna
modell är att praktiken tenderar att legitimera frånvaron av praktiska inslag i övriga utbildningsmoment. Därigenom riskerar motsättningen mellan teori och praktik i utbildningarna att bibehållas. En möjlighet vore att
i stället för den traditionella praktiken utveckla utbildningsprogram där
samtliga kurser på olika sätt är praxisanknutna. Möjligen skulle detta på
ett bättre sätt lösa både frågan om kopplingen mellan teori och praktik
och frågan om praktikplatsförsörjning.
Vi ser Socialstyrelsens initiativ att, inom ramen för utvecklingsprogrammet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, stödja
försöksverksamheter för koppling mellan praxis, utbildning och forskning
som mycket lovvärt. Det finns anledning att knyta stora förhoppningar
till de så kallade fullskaleförsök som inom ramen för detta program startat
vid lärosätena i Stockholm, Lund, Umeå, Växjö och Jönköping.
I förra utvärderingen påtalades att de utbildningsmoment som syftar
till personlig utveckling och utveckling av empatisk förmåga samt moment som innehåller samtalsmetodik var underdimensionerade i de flesta
socionomutbildningar. Detta förhållande har, enligt vår bedömning, inte
väsentligen förändrats vilket också påtalades av studenterna i samband
med platsbesöken. Detta är ett problem som accentueras av att flera av
utbildningarna explicit skrivit in personlig utveckling och utveckling av
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empatisk förmåga som lokala mål för utbildningen. Det finns även förslag
på att införa dessa mål i högskoleförordningen. En starkt bidragande orsak
till den förhållandevis låga andelen professionsspecifika moment anges i
flera av självvärderingarna vara den i förhållande till andra professionsutbildningar låga medelstilldelningen.

Socionomutbildningarnas medelstilldelning
Den ekonomiska situationen för socionomutbildningarna har förbättrats
vid flera av lärosätena. Detta har antingen skett genom omklassificering
av utbildningsplatserna eller genom olika typer av bidrag från fakulteter
eller motsvarande. Resultatet har dock ännu inte visat sig i någon större
ökning av undervisningsintensiteten som varierar från 6,5 till 12 timmar
per vecka. Om socionomprogrammen skall kunna uppfylla nuvarande
och framtida utbildningsmål behöver sannolikt andelen lärarledd undervisning ligga på den övre nivån i intervallet.
Även om resursläget förbättrats något sedan den förra utvärderingen
anser vi, i likhet med den förra bedömargruppen, att en ökning av socionomprogrammets resurser forfarande är befogad. Flera av de brister
som påpekas i denna utvärdering kräver resurser för att åtgärdas. Vissa
utbildningsbetingelser har dessutom tillkommit eller accentuerats sedan
den förra utvärderingen gjordes. Ambitionsnivån skall exempelvis höjas
beträffande utbildningsmålen vad gäller personlig utveckling, empatisk
förmåga och samtalsmetodik. Det har också vid flera institutionsbesök
påtalats att alltfler studenter har stora brister i den skriftliga språkbehandlingen. Det gäller både studenter med invandrarbakgrund och dem med
svenska som modersmål. Konsekvensen blir i många fall att lärarna lägger
ner orimligt mycket tid på att tolka och rätta de skriftliga uppgifterna.
Här föreligger krav på pedagogiskt förnyelsearbete och språkliga stödinsatser.

Internationalisering och etnicitetsperspektiv i
socionomprogrammet
Internationaliseringsarbete i olika former är, allmänt sett, en viktig kvalitetsfaktor i svenska högskoleutbildningar. Detta gäller naturligtvis även
för socionomutbildningarna. Inom forskarutbildningen och forskningen
är strävan efter deltagande i internationella forskarnätverk och publicering
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i internationella tidskrifter en självklarhet. Vikten av internationella kontakter även i grundutbildningen har kommit att uppmärksammas i ökad
utsträckning under senare år och aktivt uppmuntrats av statsmakterna.
Genom utvecklingen av internationella nätverk för studenter och lärare
har det skett en markant ökning av internationella aktiviteter, framför allt
inom EU. Samtliga studenter i socionomprogrammen erbjuds möjligheten att genomföra en del av sina studier, vanligtvis praktiken, utomlands
under 10–20 veckor. Det finns en stark övertygelse om värdet av att dessa
engagemang ökar. Samtidigt har internationaliseringsarbetet så som det
vanligtvis utformas en förhållandevis liten räckvidd. Socionomprogrammen har en stor andel studenter vars familjeförhållanden hindrar dem från
att genomföra utlandsstudier.
Det kan därför vara relevant att använda även andra faktorer som mått
på graden av internationalisering. Ett sådant är i vilken utsträckning utbildningsprogrammen behandlar internationella och/eller komparativa
frågeställningar. Utbildningarna ger, generellt sett, inte intryck av att ägna
dessa frågor någon större uppmärksamhet. Att socionomutbildningen huvudsakligen berör svenska förhållanden är inget anmärkningsvärt med
tanke på att de flesta studenter kommer att vara verksamma inom landet
i sin framtida yrkesutövning. Samtidigt ger komparativa ansatser både en
kunskap om förhållanden i andra länder och viktiga perspektiv på svenska
förhållanden – perspektiv som borde vara viktiga att utveckla för blivande
socialarbetare.
Ett annat mått på ambitionen att utveckla ett internationellt perspektiv
är andelen kurslitteratur som är skriven på annat språk än svenska. De
flesta institutioner har uppmärksammat frågan och väsentligen ökat andelen engelskspråkig litteratur. Vi ser inte detta längre som någon problematisk fråga, men det finns stora variationer mellan utbildningarna vilket
kan ge anledning till åtgärder vid enskilda lärosäten.
Ett ytterligare mått på graden av internationellt perspektiv i utbildningarna är förekomsten av kurser på engelska, både för svenska studenter och
internationella utbytesstudenter. Antalet engelskspråkiga kurser är näst
intill obefintlig vilket vi ser som en stor brist för ämnets och utbildningarnas utveckling. Ett positivt undantag utgörs av Göteborgsinstitutionen
som sedan flera år anordnar en internationell masterutbildning.
I takt med att andelen invandrare ökat, både i befolkningen i stort och
inom det praktiska sociala arbetet, har frågor om etnicitet och etniska
relationer fått ökad aktualitet i socionomutbildningen. Institutionerna i
Stockholm och Malmö har utvecklat speciella inriktningar mot mång389

kulturellt socialt arbete och vid Mitthögskolan finns en interkulturell och
internationell inriktning. Detta är naturligtvis positivt. Samtidigt finns
det en risk att de särskilda inriktningarna får legitimera frånvaron av ett
etnicitetsperspektiv i andra inriktningar eller socionomutbildningar. Det
borde, enligt vår mening, inte vara möjligt att utbilda socialarbetare utan
att särskilt uppmärksamma dessa frågor. Förhållanden som rör etnicitet
och mångfald är så viktiga att de bör genomsyra alla utbildningar, vilket
naturligtvis inte hindrar att vissa program har en särskild profilering mot
området som svarar mot särskilda regionala och/eller lokala behov.

Genus och jämställdhet
Samtliga lärosäten har utarbetat ambitiösa jämställdhetsplaner med
bland annat en jämnare könsfördelning som mål. Bland lärarna i socialt
arbete är könsfördelningen mycket välbalanserad, i samtliga lärarkategorier utom för professorerna. Fördelningen mellan kvinnor och män håller
sig vid de flesta lärosäten inom intervallet 40–60 procent, totalt sett.
När det gäller genusfördelningen bland studenter är situationen en
helt annan. Här är kvinnodominansen mycket stor. Andelen kvinnor är
vanligtvis cirka 85 procent. Det finns vid samtliga lärosäten en hög medvetenhet om de problem detta förhållande skapar. Handlingsberedskapen
för att åtgärda problemet förefaller också hög. Olika åtgärder vidtas för
att öka andelen män eller behålla de manliga studenter som finns i utbildningen. I Göteborg har till exempel särskilda mansgrupper inrättats. I
Malmö används den så kallade frikvoten på 10 procent för att ge manliga
sökanden företräde. Vi de flesta lärosäten används till övervägande del
manliga studenter som informatörer i samband med olika riktade informations- och rekryteringsinsatser.
Sammantaget har insatserna ännu inte gett mer än marginella resultat.
I likhet med andra högskoleutbildningar med en sned könsfördelning har
institutionerna för socialt arbete att arbeta mot genusspecifika föreställningar om manliga och kvinnliga studie- och karriärsval. Om det inte
sker några substantiella förändringar på arbetsmarknaden, eller inom övriga samhällssektorer, som utmanar dessa föreställningar så kommer sannolikt lärosätenas ansträngningar även i framtiden att bli resultatlösa.
En reflexion i sammanhanget är att de satsningar som gjorts för att öka
andelen kvinnliga studenter till högskoleutbildningar och arbeten inom
de mansdominerade naturvetenskapliga och tekniska områdena inte har
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någon motsvarighet inom de kvinnodominerade utbildningarna. Om liknande satsningar gjordes inom detta område skulle sannolikt resultatet ha
varit mer positivt.

Ämnesprogression
Ämnet socialt arbete är varierande till innehåll och konstruktion vid de
olika lärosätena. Skillnaderna speglar huvudsakligen respektive lärosätes
utbildningsprofil. Den vanligaste ämneskonstruktionen är ett försök till
traditionell avgränsning i grund-, fortsättnings- och fördjupningskurser
där ämnets/programmets profil huvudsakligen identifieras på fortsättningsnivå (B-nivå). Ett problem när det gäller ämnesprogressionen är att
ämnet har kommit att omfatta så många kunskapsområden inom socialt
arbete att det inte självklart ryms i den traditionella progressionsmodellen
i intervallet 1–60 poäng. Breddkurser i ämnet återfinns därför ofta på Bnivå eller läggs helt sonika utanför ämnesprogressionen. Det innebär att
det sammanlagda kursomfånget till och med C-nivå kan omfatta ämnesstudier upp till 100 poäng.
Det finns med andra ord vissa problem förknippade med huvudämnets
innehåll och progression. Detta är emellertid inget speciellt signum för socialt arbete. Även andra ämnen har problem att skilja mellan framför allt
A- och B-nivån. Ett förhållningssätt när det gäller ämnesprogressionen
är att koncentrera bedömningen till gränsen mellan A- och B-nivå å ena
sidan och C-nivån å andra. Fördjupningskurserna skall vara möjliga att
klart urskilja från övriga kurser. Detta innefattar också bedömningen att
den litteratur som läses på C-nivå skall vara så avancerad att den förutsätter kunskaper som inhämtats på lägre nivå i ämnesstudierna.
Enligt vår bedömning uppfyller samtliga lärosäten som ger socionomexamen kravet på ämnesprogression enligt denna definition. En svaghet
är emellertid att så få lärosäten erbjuder fristående kurser i huvudämnet.
Ett sådant kursutbud skulle innebära att studenter som inte följer socionomprogrammet har en möjlighet att kombinera socialt arbete med andra
ämnen i en kandidat- eller magisterexamen. Men det skulle framför allt
tvinga institutionerna att utveckla sitt huvudämne på ett mer distinkt
sätt.
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Magisterutbildning
Sammantaget erbjuder lärosätena ett brett utbud av utbildningsprogram
för magisterexamen antingen med ämnesfördjupning som direkt förberedelse för forskarutbildning eller för både ämnesmässig och professionell
fördjupning. Även om det finns intresse av att delta i kurser på magisternivå är det få som fullföljer utbildningen och avlägger magisterexamen.
År 2001 avlades totalt i landet endast ett hundratal magisterexamina. Relaterat till antalet socionomer som är ute i arbetslivet, det vill säga, cirka
25 000, är det en anmärkningsvärt liten andel som väljer att fördjupa sig
på högre nivå. Det är oklart för oss varför så få vidareutbildar sig och fullföljer sin utbildning till examen. Enligt vår mening är det dock en viktig
fråga som behöver bevakas ytterligare.

Forskningsanknytning
Stora ansträngningar har gjorts för att stärka forskningsanknytningen
av grundutbildningarna, vilket också resulterat i förbättringar vid flertalet lärosäten. Samtidigt finns det en risk för att man kommer att tappa,
eller redan har tappat, dessa framsteg i takt med att grundutbildningarna
expanderat. Om man med forskningsanknytning menar att grundutbildning skall bedrivas vid institutioner där det också bedrivs aktiv forskning
av större omfattning så finns det brister vid flera institutioner. Ser man
forskningsanknytning som en fråga om andelen forskarutbildade lärare
så kan man konstatera att det också på denna punkt vore önskvärt med en
förbättring. Det är ett faktum att adjunkterna på de flesta lärosäten står
för merparten av undervisningen. Denna grupp lärare kan visserligen vara
någorlunda väl förtrogna med kunskapsutvecklingen inom sitt undervisningsområde men det är i första hand lektorerna som genom referenser till
egen och andras forskning måste bära ett huvudansvar för forskningsanknytningen av undervisningen.
Under senare år har ett relativt stort utrymme avsatts för kompetensutveckling och forskning genom lokala arbetstidsavtal. Det utrymme som
härigenom skapats verkar i regel inte utnyttjas på ett systematiskt sätt.
Om lektorerna inte ges reella möjligheter att forska blir de föga innovativa
medarbetare. De hamnar snabbt långt från forskningsfronten och förlorar därigenom kompetensen att ansvara för forskningsanknytningen. Det
är viktigt att forskningsavdelningarna vid institutionerna ger lektorerna
forskningsutrymme och att man från institutionernas sida ställer krav på
forskningsinsatser från lektorerna.
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I detta sammanhang vill vi också nämna grundutbildningens färdighetsträning i forskningsmetodik. Vetenskapsteoretiska inslag tycks väl
företrädda men det finns frågetecken för balansen mellan kvalitativ och
kvantitativ forskningsmetodik. Omfattningen av den kvantitativa forskningsmetodiken behöver utökas vid de flesta lärosäten. Det kan också
ifrågasättas att omfattningen av forskningsmetodiska kurser är så varierande, mellan 5 och 20 poäng, inom samma utbildning. Vi ifrågasätter
båda ytterligheterna. Å ena sidan är en omfattning på 5 poäng i klar
underkant för utvecklande av ett vetenskapligt förhållningssätt och en
metodologisk medvetenhet. Å andra sidan kan man ifrågasätta nödvändigheten av att kurserna i forskningsmetodik skall omfatta så mycket som
20 poäng, speciellt med tanke på studenternas ofta artikulerade önskemål
om utökning av specifika kurser alternativt införande av nya professionsinriktade moment.

Forskarutbildningen
Kommentarer om forskrutbildningen ges i denna utvärdering både här
och av bedömargruppen för forskning. Någon skillnad i bedömargruppernas uppfattningar finns inte och för att undvika upprepningar hänvisas
i denna del till båda gruppernas utlåtanden.
Forskarutbildningarna i socialt arbete ses, i likhet med forskarutbildningar i andra ämnen vid svenska högskolor, som en integrerad del av
respektive institutions forskning. I detta avseende skiljer sig de svenska
förhållandena från förhållandet i många andra länder (se exemplet USA
i Lena Lundgrens artikel). Tillgången på handledare är, generellt sett,
god och ett system med bi- och huvudhandledare finns utvecklat vid de
flesta institutioner. De doktorander bedömargruppen träffat ger överlag
intryck av att vara nöjda med sina studier och arbetsförhållanden. Man är
tillfredsställd med frihet i ämnesval, den intellektuella miljön och handledarnas tillgänglighet. Andra positiva faktorer uppges vara kursernas
kvalitet och möjligheten att läsa kurser vid andra institutioner. På den
negativa sidan anförs huvudsakligen att villkoren på vissa institutioner är
ganska varierande beroende på om man har arbetsrum på institutionen
eller inte. För doktorander som inte är inlemmade i en forskningsmiljö blir
möjligheterna till information och stöd klart begränsade.
Det finns enligt vår uppfattning ett behov av att forskningsanknyta
även forskarutbildningen. Doktorander som bedriver sina studier i en
aktiv och stark forskningsmiljö kan påräkna stöd både från handledare,
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andra forskare och doktorander. En sådan miljö ger, enligt vår uppfattning, optimala villkor för forskarstudierna; villkor som kan antas påverka
både kvalitet i avhandlingsarbetet och studietiden.
Problemen i forskarutbildningen hänför sig huvudsakligen till fyra områden; finansieringen, de disputerades höga ålder, produktiviteten samt
det låga antalet postdocanställningar. Dessa förhållanden kommenteras
särskilt av bedömargruppen för forskning.
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FAS bedömargrupp – forskningen
och forskarutbildningen
Forskarutbildningen och forskningen
Forskarutbildningen är viktig för den seniora forskningen dels för att den
skapar grunden för rekrytering till den postdoktorala forskningen, dels
påverkar och påverkas denna forskning av doktorandforskningen. När
forskarutbildningen i socialt arbete betraktas utifrån rekryteringsperspektivet framträder ett problem tydligt. Det är de nydisputerades höga ålder.
Inte så att de äldre doktorandernas avhandlingsarbeten skulle vara mindre
värda än de yngres, men den återstående tiden som senior forskare blir
då alltför kort för att kunna resultera i en forskarkarriär och utvecklande
forskningsinsatser inom ämnet. Däremot är detta inget problem betraktad utifrån grundutbildningens kompetensförsörjningsperspektiv.
Den höga åldern bland nydisputerade i socialt arbete, särskilt bland
kvinnorna, är en ämnesspecifik företeelse som har att göra med den höga
åldern på dem som antas till forskarutbildningen. Praktisk yrkeserfarenhet har värderats högt, och i vissa fall krävts, för att bli antagen. Detta har
nu förändrats och andelen yngre bland nyantagna doktorander har ökat
något, men fortfarande är andelen unga relativt låg varför vi ser det som en
fortsatt angelägen uppgift för institutionerna att aktivt arbeta med rekryteringen till forskarutbildningen. Däremot är studietiderna och avhoppen
ungefär desamma inom socialt arbete som vid de flesta andra institutioner
inom samhällsvetenskaplig fakultet, vilket naturligtvis inte innebär att
inte förbättringar borde kunna ske. Det är också vad man förväntar sig
att forskarutbildningsreformen 1998 skall ha lett till, men det är för tidigt
att avgöra om så blivit fallet.
Forskarutbildningens forskningsanknytning är en fråga som det genom
forskarutbildningsreformen blivit särskilt angeläget att lyfta upp. Vi har
vid våra samtal med forskarutbildningsansvariga stött på två principiellt
olikartade synsätt vad gäller styrningen av forskarutbildningen och dess
koppling till institutionens postdoktorala forskning. Det ena synsättet
ligger nära äldre akademiska ideal inom samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteter där man starkt betonar doktorandernas fria val av
avhandlingsämne och att antagning skall ske efter lämplighet och inte
efter intresseinriktning, möjligen med den reservationen att kvalificerad
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handledning skall kunna erbjudas. Det andra synsättet, vanligt vid naturvetenskapliga institutioner, är att doktorander rekryteras till forskningsprojekt eller forskningsprogram och där ingår i forskargrupper. Det ger
naturligtvis mindre utrymme för deras fria val.
Institutioner som försöker värna modellen med doktoranders fria val
kan möta flera problem i vårt nuvarande system. Ett är att forskarutbildningen delvis blir styrande för forskningen och inte tvärt om. Förutsatt
att forskarutbildningen hålls på dagens nivå innebär detta att forskarna/
handledarna får ställa upp på doktorandernas önskemål och tillsammans
med dem söka externa pengar, vilket oftast av anslagsgivare kräver aktiv
medverkan av handledaren. Väljer institutionen att lägga forskarutbildningen på den låga nivå där den själv med fakultetsmedel kan finansiera
utbildningen uppstår naturligtvis inte detta problem, men då dras utbildningen ned på alltför låg nivå för att kunna försörja ämnet med disputerade lärare och forskare. Redan nuvarande nivå är i lägsta laget sett i detta
perspektiv.
Detta är en viktig fråga där resursfördelningen till institutionerna,
forskningsrådens policy och institutionernas egna ageranden samverkar
till resultatet. Fakultetsanslagens storlek är här en nyckelfråga. En högre
andel självfinansiering av institutionernas forskarutbildning skulle ge dem
större frihet att tillgodose doktoranders intressen att utveckla sin egen
forskning mer fritt. En fortsatt låg självfinansieringsgrad lägger ett fortsatt stort ansvar på forskningsråden, särskilt FAS i detta fall. Deras stöd
till forskarutbildningen genom projektstöd, och särskilt basstöd, blir då
viktigt och bör naturligtvis ske på ett sådant sätt att forskarutbildningens
kvalitet och inriktning befrämjas i linje med rådets prioriteringar.
Det är i detta landskap institutionerna har att navigera och forma en
forskarutbildning som sannolikt drivs alltmer mot en integration med
institutionernas viktigaste forskningsområden eller andra ämnesövergripande tematiskt profilerade forskningsmiljöer. Det ger forskningen
en starkare roll i styrning av forskarutbildningen och möjligen också en
effektivare forskarutbildning. Men samtidigt måste konstateras att vi inte
funnit någon entydig bekräftelse på detta. Lund är den institution som
kanske mest ihärdigt hållit fast vid den gamla linjen och, vilket tidigare
påpekats, varit framgångsrik i den strategin. Vi tror dock att det blir
svårt att behålla modellen utan tillräckligt med fria medel för forskarutbildningen. Det är också den bedömning de flesta institutioner gör och
planerar därför för en starkare profilering av forskarutbildningen. Den
viktigaste faktorn för en framgångsrik forskarutbildning tycks ändå vara
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att den bedrivs i en miljö med aktiv senior forskning. Det innebär att särskilt Mitthögskolan (som nu snart ges rätt att ge forskarutbildning) och
Örebro men också Umeå bör inrikta sitt arbete på att få en bättre balans
mellan forskarutbildningen och den postdoktorala forskningen.

Övergången till postdoktoral forskning
Ett problem med dagens universitetsforskning är att övergången från
doktorandforskning till postdoktoral forskning inte är organiserad på ett
optimalt sätt. Det illustreras tydligt vid institutionerna för socialt arbete.
Vid tidpunkten då dessa lämnade in uppgifter om arbetsfördelningen vid
institutionerna fanns endast fem forskarassistenttjänster inom ämnet i
landet; omkring femton (siffran något osäker) lektorer hade mer än 50
procents forskningstid. Vi vet inte hur många av dem som var nydisputerade, men särskilt många kan det inte ha varit. Oavsett precision i dessa
uppgifter står det klart att möjligheterna att fortsätta en forskarkarriär
efter doktorsexamen är begränsade. För de flesta nydisputerade som stannar kvar vid någon universitetsinstitution väntar i första hand undervisning på grundutbildningsnivå. Med de stora utbildningsåtaganden som
institutionerna tagit på sig är behovet av deras undervisningsinsatser stort.
I praktiken visar sig detta vara svårt att förena med en forskarkarriär. För
att tillskottet av nya forskare i ämnet skall säkras bör det tillskapas ett
större utrymme för dem som nyligen disputerat och har intresse och fallenhet för forskning att också få möjlighet att utvecklas som självständiga
forskare. Antalet post doc tjänster vare sig det är i form av forskarassistenttjänster eller forskningslektorat bör därför öka. De bör också så långt
möjligt tillsättas efter nationell utlysning. Det nya befordringssystemet
där lektorer kan befordras till professorer har kraftigt minskat rörligheten
på professorsnivån. Detta skulle delvis kunna motverkas genom en högre
rörlighet på ingångsbefattningarna i den akademiska karriären.

Den postdoktorala forskningens omfattning och
produktivitet
Kartläggningen av den postdoktorala forskningen i socialt arbete gav
som första omedelbara intryck en forskningsvolym av förhållandevis liten
omfattning. Vid de institutioner där forskarutbildning bedrivs uppgår
denna forskning till endast omkring 40 heltidsinsatser, inkluderande
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lektorers utrymme för kompetensutveckling, under ett år. Det blir något
mer om också Ersta Sköndal och Mitthögskolan inkluderas, vilka även
ingår i denna utvärdering. Dessutom bedrivs också för socialt arbete
relevant forskning inom andra discipliner och utanför universitets- och
högskoleinstitutionerna. Men trots detta är det sannolikt att socialt arbete
som forskningsfält är underförsörjt med postdoktoral forskning. Det är
ett fält med en mycket omfattande grundutbildning som svarar mot ett
mycket stort arbetsområde och gränserna för relevanta forskningsproblem
är mycket vida. Sätter man den seniora forskningsvolymen i relation till
vad som skulle krävas för att skapa kreativa forskningsmiljöer med god
anknytning till grund- och forskarutbildning är den utan tvekan alltför
liten, särskilt naturligtvis vid de forskningssvaga enheterna.
Slutsatsen att forskningsfältet är underförsörjt förstärks av det faktum
att de ovan nämnda resurserna är spridda över sju institutioner och ca
150 seniora forskare. Dessutom är de mest meriterade forskarnas (docentkompetenta lektorer och professorer) arbetstid splittrade på en rad andra
uppgifter än forskning. En del av denna forskning, hur mycket går inte
att fastställa, är dessutom mer att betrakta som kompetensuppehållande
forskning eller utredningar än insatser i mer avancerad forskning. Utrymmet för sådan forskning är således mycket begränsad och resurserna splittrade. Mer forskning med tydligare koncentration bör eftersträvas.
Givet dessa förutsättningar är den produktivitet forskarna i socialt arbete uppvisar imponerande. Vår genomgång av deras CV:n visar på en
omfattande produktion av artiklar, bokkapitel, böcker och rapporter. Det
är också få av de disputerade lärarna som upphör att i någon form publicera sig efter disputationen. Fortsatt kontakt med forskning är en viktig
del av kompetensutvecklingen och i det avseendet är bilden positiv.

Den postdoktorala forskningens karaktär
Kartläggningen av den postdoktorala forskningen vid institutionerna för
socialt arbete visade också ganska snart på ytterligare ett karaktärsdrag,
nämligen att den täcker ett mycket brett forskningsfält. Det beror naturligtvis i huvudsak på att fältet inte har någon klar avgränsning och att
forskning som är relevant för socialt arbete med den beskrivning ämnet
gavs inledningsvis har vida gränser. Det är också många forskare inom
ämnet som har sin forskarutbildning från andra discipliner och som fortsatt med den forskningsinriktning de där etablerat, vilket kanske inte alltid legat så centralt inom ämnet. För forskningen som helhet inom ämnet
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socialt arbete blir dock effekten att det är svårt att finna några avgränsade
teman eller delområden inom vilka det bedrivs omfattande forskning
med kumulativa inslag. Den kvantitativa analysen av forskarnas inlämnade vetenskapliga arbeten pekar på att detta möjligen är på väg att ske
med forskningen inom arbetsområdet sociala arbetsmetoder och inom
inriktningar som missbruksvård, social barnavård och omsorgsfältet. Vår
bedömning är att forskningen inom ämnet skulle tjäna på en starkare
fokusering.
Större forskningsprogram, gärna tvärvetenskapliga, riktade mot för socialt arbete centrala problemområden skulle möjligen bidra till att nivån
på forskningen höjdes. Flera institutioner har exempelvis getts särskilda
resurser från socialstyrelsen för så kallade ”fullskaleförsök”. Avsikten är
att knyta utbildning, forskning och praktik närmare varandra. Här borde
finnas ekonomiska resurser att använda till att, i samverkan med det sociala arbetets praktik, identifiera och utveckla just sådana forskningsprogram vilka naturligtvis på sikt måste kvalitetsbedömas och finansieras
med andra medel.
Att på ett enkelt och entydigt sätt bedöma kvalitén på all den forskning som under senare år bedrivits låter sig inte så lätt göras. Vi nöjer oss
här med intryck baserade på vissa externa kriterier som t.ex. i konkurrens
beviljade forskningsanslag, publicerade vetenskapliga artiklar i tidskrifter
med referee-bedömning, utgivna böcker etc. Trots den fragmentering
som hittills framhållits, blir bilden då ganska positiv. Särskilt visar publiceringen i internationella vetenskapliga tidskrifter en uppåtgående kurva
och i fråga om omfattning ligger man här väl i nivå med andra betydligt
äldre jämförbara ämnen. Externa forskningsresurser ligger också ungefär
i paritet med andra jämförbara ämnen. Men, som nämnts, halkar vissa
institutioner efter i detta avseende och de behöver stärka sin forskning.

Balansen mellan det akademiska och det praktiska
Socialt arbete är ett ämne som mer än de flesta andra är utsatt för korstrycket att i sin forskning och utbildning leva upp till akademiska krav och
samtidigt vara till nytta för det sociala arbetets praktik. Det är ingen tvekan om att ämnet nu är etablerat helt i nivå med andra ämnen inom universitets- och högskolesystemet. Man ser också tilltagande tendenser till
”akademisering” i den meningen att man skriver alltmer på engelska med
ämneskollegor som målgrupp. Men samtidigt, trots de små resurserna, har
forskningsvolymen ökat under senare år varför denna tilltagande akade399

miska orientering inte verkar ha behövt gå ut över praktikorienteringen.
Icke desto mindre finns här ett spänningsförhållande och det är en utmaning för ämnet att utveckla sin forskning så att denna motsättning
överbryggas.
En tydligare fokusering och profilering som tidigare nämnts skulle
kunna tjäna detta syfte, men det handlar sannolikt inte enbart om vad
man forskar om utan också hur man gör det och hur man förmedlar sina
resultat. Det är enligt vår mening en felsyn att man inte skall kunna formulera teorier och lösningar på forskningsproblem som samtidigt erhåller
akademisk och praktisk acceptans. Utifrån Brantes intervjustudie med
professorerna i ämnet framgår att det också är deras uppfattning. Det är
viktigt att denna fråga diskuteras och görs till en viktig utvecklingsfråga
inom ämnet. Vårt förslag här är att man varken bör fastna i en utveckling av teorilösa effektmätningstekniker eller empiriskt obestämbara
tolkningar av hur verkligheten skall förstås. En teoriutveckling där kausalförhållanden och interventioner särskilt specificeras bör eftersträvas.
Metodkompetensen för att studera den empiriska korrespondensen mellan generaliserbara utsagor och observationer bör utvecklas. Slagsidan åt
kvalitativa ansatser, särskilt framträdande i de ny doktorernas arbeten,
tyder på en ensidighet i forskningsansats.
Kreativa forskningsmiljöer är mycket viktiga för forskningens utveckling. Det är då viktigt att seminariekulturen och den specifi ka
forskningskulturen får tillräckligt utrymme. Den starka dominans som
grundutbildningen har vid samtliga institutioner och de omedelbara krav
den ställer riskerar att delvis stå i vägen för en utveckling av institutionernas forskning och forskningsmiljöer. Vårt övergripande intryck är dock
att institutionerna nu tycks vara inne i en positiv utvecklingsfas och det
är vår förhoppning att denna utvärdering kan komma till användning i
det fortsatta arbetet.
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Appendix 1
Utdrag ur högskoleförordningen Bilaga 2 –
Examensordning
37. Socionomexamen
Omfattning

Socionomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
140 poäng.
Mål

(utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
För att erhålla socionomexamen skall studenten ha
• förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå,
• uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och
socialt förändringsarbete på olika nivåer,
• utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och
lösningar på olika nivåer,
• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden
som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,
• uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl.a. inom det sociala området.
Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.
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Appendix 2
Inlämnade vetenskapliga arbeten producerade efter
doktorsexamen
Arbeten med inriktning mot sociala arbetsmetoder:
Missbruk och kriminalvård
Johansson, G.

Ersta Sköndal

Tvång och tillit. LVM-vård som kulturell ingenjörskonst – exemplet Hornö. Stockholm

Holmberg, C.

Ersta Sköndal

Aspekter av kvinnosynen i missbrukbehandling – Empiriska exempel och teoretiska funderingar

Ahlberg, K., Leissner

Göteborg

Alcohol prevention in the workplace: theoretical framework and methodological aspects

Månsson, S -A.,
Kuosmanen, J.

Göteborg

Överlevnad och förändring –
Vardagsliv och behandling av sexualbrottsdömda på Skogomeanstalten (kriminalvård!)

Oscarsson, L.

Göteborg

Den socialtjänstbaserade missbrukarvården
under 1990 -talet – förutsättningar, utveckling
och behov

Billinger, K.

Stockholm

Motivation work with adult substance abusers
in coercive care

Bergmark

Stockholm

Motivationsarbete inom tvångsvården

Bergmark

Stockholm

Expansion and implosion – The story of drug
treatment in Sweden?

Gerdner, A.

Mitthögskolan

Factors affecting motivation to treatment in
severely dependent alcoholics
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Social barnavård
Lindstein, T.

Ersta Sköndal

Vändpunkten – Att arbete med barn till alkoholister

Lindstein, T.

Ersta Sköndal

Vändpunkten – ur barnens och ungdomarnas
perspektiv

Bak, M.

Göteborg

Familjecentralen – Framtidens stöd till föräldrar
och barn?

Bjerkman, .A

Göteborg

Mellan myndighet och familj. En kvalitativ undersökning av familjerådslag i Sverige

Höjer, I.

Göteborg

Den belönade utmaningen

Andersson, G.

Lund

Children in residential and foster care – a Swedish example

Andersson, G.

Lund

The motives of foster parents, their family and
work circumstances

Rasmusson, B.

Lund

Barnkonventionen i praktiken. Frivilligorganisationer, kommuner och landsting i samarbete.
Utvärdering av den nationella satsningen ”Dags
för barnkonventionen”

Oscarsson, L.

Örebro

Dygnsvård för barn och ungdom 1983–1995
– förändringar i vårdlandskapet sedan socialtjänstlagens tillkomst

Hessle, S.

Stockholm

Högriskbarn – livskarriär och livskvalitet som
vuxna

Hollander, A.

Stockholm

En mammas mostånd – om samtycke vid ett
omhändertagande

Hydén, M.

Stockholm

For the child’s sake: parents and social workers
discuss conflict-filled parental relations
after divorce

Lundström, T.

Stockholm

Barnomhändertaganden – en analys av kommunala variationer

Soydan, H.

Stockholm

Are mainstream programs for juvenile delinquency less effective with minority youth
than majority youth? A meta-analysis of outcomes research

Helleday, A.

Stockholm

Social work as organizing a facilitating environment.

Hyvönen, U.

Umeå

Barnsamtal i nöd och lust
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Hyvönen, U.

Umeå

KLARA Om kvalitet och effektivitet i det sociala arbetet med barnavårdsutredningar
– en processutvärdering av ett utvecklingsprojekt

Hansson, J-H.

Ersta Sköndal

Att ge och ta emot hjälp. Anhöriginsatser för
äldre och anhörigstöd – en kunskapsöversikt

Hansson, J-H.

Ersta Sköndal

Urgent need for a need assessment scale in monitoring

Nordström, M.

Göteborg

Hembesök. Ett arbetssätt i socialt omsorgsarbete

Svensson, G.

Göteborg

Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor.
Bedömning i förvaltningsdomstolar och socialnämnder (handlar till hälften om socialbidrag)

Melin-E., U.

Lund

Att känna igen men inte kännas vid
– om forskningsinformation till vårdpersonal
inom kommunal demensvård

Eliasson-L., R.

Lund

Omsorgskvalitet i svensk hemtjänst– - hotad
eller säkrad av att mätas

Olsson, E.

Lund

Köp, sälj och platta till! Organisationsförändringar, Arbetsmiljö och omsorgskvalitet i hemtjänsten under 1990 -talet

Olsson, E.

Lund

The emotional climate of care-giving in homecare services

Jönsson, H.

Lund

A new age of old age: Gerotranscendence and
the re-enchantment of aging

Sandén-E., B.

Stockholm

Evaluation of psycho-social support to parents
with an infant born preterm

Helleday, A.

Stockholm

Vi botar inte – vi vill höja livskvaliteten och
skapa former för mänskligt liv.
Att utveckla socialt arbete med människor med
psykiska problem

Johansson, S.

Umeå

Den sociala omsorgens akademisering

Mossberg-S.

Umeå

Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare

Omsorgsfältet
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Utan särskild inriktning mot arbetsområde
Blennberger, E.

Ersta Sköndal

Etik för socialt arbete

Karlsson, M.

Ersta Sköndal

Delade erfarenheter – om självhjälpsgrupper i
Sverige

Karlsson, M.

Ersta Sköndal

Self-help groups in the welfare state: Treatment
program or voluntary action?

Nordfeldt, M.

Ersta Sköndal

De frivilliga organisationernas roll för de hemlösa

Hansson, J-H.

Ersta Sköndal

Civilt samhälle, social ekonomi eller non-profit?
Fallet Basta Arbetskooperativ.
Slutrapport från ett forskningsprojekt

Karlsson, P-Å.

Göteborg

Utvärderingsverkstäder

Forsén, B.

Göteborg

Från rum till mellanrum. Att utveckla sin kompetens i socialt arbete

Herlitz, U.

Göteborg

Utvärdering av ”särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden” (s.k. Blommanpengar) i
Göteborgs stad

Bak, M.

Göteborg

Can developmental social welfare change an unfair world? The South African experience

Johnsson, L.

Göteborg

Teori för psykosocialt arbete

Hansson, K.

Lund

Känsla av sammanhang – ett mänskligt strävande

Svensson, K.

Lund

Motivationsarbetets praktiska ramar

Salonen, T.

Lund

Att bryta vanans makt. Framtidsverkstäder och
det nya Sverige

Nilsson-M., I..

Lund

Omsorg, ansvar och service – exempel från
manligt yrkesarbete

Olsson, E.

Lund

The practioner and ”naive theory” in social
work intervention processes

Sunesson, S.

Lund

Frivilliga organisationer, socialt arbete och expertis

Jacobson, T.

Lund

Etik och professionalisering

Kullberg, C.

Örebro

Images of encounters in social work – with a
fokus on social interaction, morality and gender

Lindén, K.

Örebro

Om metod och maktmobilisering
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Ahmadi, N.

Stockholm

Globalization of consciousness and new challenges for international social work

Pettersson, U.

Stockholm

Etik och socialtjänst

Pettersson, U.

Stockholm

Socialt arbete. Politik och professionalisering.
Utvecklingen i USA och Sverige

Lundström, T.

Stockholm

Education, practice and research: Knowledge
and attitudes to knowledge

Soydan, H.

Stockholm

The history of ideas in social work

Morén, S.

Umeå

Dokumentationens roll i socialt arbete – perspektiv och utvecklingsmöjligheter

Kristiansen, A.

Umeå

Forskningscirkel som redskap för kunskapsutveckling om kvinnor och missbruk

Blom, B.

Umeå

The social worker-client relationship – a Sartean approach

Socialpolitisk forskning:
Tideman, M.

Göteborg

A comparison of living conditions for intellectually disabled people in Norway and Sweden:
Present situation and changes following national
reforms in the 1990s

Edebalk, P. G.

Lund

The withdrawal of the welfare state: elderly
care in Sweden in the 1990s

Nilsson-M., I.

Lund

Ethics of care and social policy

Petersson, J.

Lund

Äldreomsorg utan service – en framgångsrik
strategi?

Eliasson-L., R.

Lund

Ethics of care and social policy

Jacobson, T.

Lund

Elderly, social gerontology and political order

Tops, D.

Lund

The drug policies of the Netherlands and
Sweden: How do they compare?

Borell, Klas

Mitthögskolan

Old-age care in implementation networks

Szebehely, M.

Stockholm

Omsorgsarbetets olika former – nya klasskillnader och gamla könsmönster i äldreomsorgen

Szebehely, M.

Stockholm

Changing divisions of carework. Caring for
children and frail elderly people in Sweden

Hollander, A.

Stockholm

Rättighetslagstiftning i teori och praxis
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Gustavsson, A.

Stockholm

Intellectual disabilities in the Nordic Welfare
States

Ståhlberg, A. C.

Stockholm

Survivors’ Pension rights in occupational and
social insurance: The Swedish experience

Ståhlberg, A. C.

Stockholm

Den nuvarande och den nya ålderspensionen –
hur omfördelas dessa mellan män och kvinnor

Ståhlberg, A. C.

Stockholm

Pension reform in Sweden

Goldberg, T.

Stockholm

The Swedish narcotics control model

Lindqvist, R.

Umeå

Swedish disability policy: from universal welfare
to civil rights?

Svensson, G.

Göteborg

Industrial relations, including collective disputes, in the public sector

Olsson, S.

Göteborg

Utvärdering av de nationella exemplen i
Göteborg 1999

Bäck-Wikl.

Göteborg

The family and the welfare state

Storrie, D. W.

Göteborg

Temporary agency work in the European Union

Storrie, D. W.

Göteborg

Temporary work in turbulent times: the
Swedish experience

Gustafsson, B.

Göteborg

In search of smoking guns: What makes income
inequality vary over time in different countries?

Salonen, T.

Lund

Sweden - Between model and reality

Edebalk, P. G.

Lund

Emergence of a welfare state – social insurance
in Sweden in the 1910s

Edebalk, P. G.

Lund

Välfärdsstaten träder fram. Svensk socialförsärking 1884 -1955

Harrysson, L.

Lund

The Swedish labour market / welfare state in
transition – Workfare a call for work obligations as a mere moral device

Harrysson, L.

Lund

Arbetsgivare och pensioner. Industriarbetsgivarna och tjänstepensioneringen i Sverige
1900–1948

Petersson, J.

Lund

Stigma and non-take up in social policy.
Re-emerging properties of declining welfare
state programmet?

Petersson, J.

Lund

Socialpolitik och socialt arbete

Sunesson, S.

Lund

The flight from universalism
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Lindberg, O.

Örebro

A comparison of drug treatment policy in Britain and Sweden. Politics culture and elitist interest groups

Pettersson, U.

Stockholm

Social services and community care in Sweden

Trydegård, G.

Stockholm

Välfärdstjänster till salu – privatisering och alternativa driftformer under 1990 -talet.

Trygged, S.

Stockholm

Inclusion, prevention, development. The social
dimension in focus. Social co-operation between the European Union and Russia

Lundström, T.

Stockholm

The nonprofit sector in Sweden

Nygren, L.

Umeå

New policies, new words – the service concept
in Scandinavian social policy

Sjögren, M.

Umeå

Mellan privat och offentligt. Föreningen för välgörenhetens ordnande i Stockholm kring sekelskiftet

Sjögren, M.

Umeå

Det sociala och Europa. Ett historiskt perspektiv på den europeiska integrationen

Juridiska frågor:
Axelius, B -K,

Stockholm

Om JO- ämbetets funktioner

Axelius, B -K.

Stockholm

Argument för och emot inrättandet av en
Djurombudsman

Hollander, A.

Stockholm

Barns rätt att komma till tals. En väg till ökat
inflytande för barn eller för vuxna.

Hollander, A.

Stockholm

Rättighetslagstiftning i teori och praxis

Schlytter, A.

Stockholm

Kön och juridik i socialt arbete

Svensson, G.

Göteborg

Rättsäkerhet och makt. Om tillämpningen av
avvägningsnormer
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Organisation:
Bergmark, Å.

Stockholm

From reforms to rationing? Current allocative
trends in sweden

Blom, B.

Umeå

The personal social service in a Swedish quasimarket context

Gustafsson, G.

Göteborg

Utvärdering av Öckerö kommuns förändrade
socialtjänstorganisation

Hedin, U-C.

Göteborg

Möjligheter och hinder. En studie av Göteborgs
Frivillig Center

Karlsson, P-Å.

Göteborg

Om- tolkning av produktivitets- och kvalitetsutveckling i människovårdande verksamheter

Kullberg, C.

Örebro

Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform

Kurube, N.

Stockholm

Självhjälp i folkrörelsetraditionen. Den svenska
Länkrörelsen

Levin, C.

Lund

Misslyckade projekt och framgångsrika organisationer.

Lindquist, A-L.

Stockholm

The encounter between academic research and
social work in the field – Clashes and problems
of cooperation

Lindquist, A-L.

Stockholm

IFO-forum – ett sätt att stödja ledarskap inom
socialtjänsten. Utvärdering av ett ledarutvecklingsprogram av kommunförbunden i Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.

Meeuwisse, A.

Lund

Ett högriskprojekt. Om missbrukarrehabilitering på Basta arbetskooperativ

Nordström, M.

Göteborg

Hemtjänsten. Organisering, myndighetsutövning, möten och arbete

Olsson, L-E.

Ersta Sköndal

På olika villkor. Samverkan mellan kommun och
frivilliga organisationer

Olsson, L-E.

Ersta Sköndal

Från idé till handling. En sociologisk studie av
frivilliga organisationers uppkomst och
Fallstudier av: Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor
och morsor på stan

Tideman, M.

Göteborg

Gemensam eller särskild organisation?
– om organisationsval och dess konsekvenser
för tolkning av handikappideologiska begrepp
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Forskning om företeelser (saknar interventionsfokus):
Makroorienterade
Alwall, J.

Ersta Sköndal

Religious liberty in Sweden: An overview

Habermann

Ersta Sköndal

En nordisk frivillighed? Om motiver til frivillighed i fem nordiske lande

Olsson, S.

Göteborg

Det offentliga stadslivets förändringar

Olsson, S.

Göteborg

Det lilla grannskapet. Gårdar, trapphus och
socialt liv

Lennér-A., B.

Göteborg

Det som behövs är kunskap och kondomer
(om spridningen av HIV och aids)

Lennér-A., B.

Götebog

Violence against women – a male issue

Lennér-A., B.

Göteborg

Om konflikter. Hemma och på jobbet

Johansson, T.

Göteborg

Det första könet? Mansforskning som reflexiv
praktik

Johansson, T.

Göteborg

Social psychology & modernity

Johansson, T.

Göteborg

Den skulpterade kroppen: Gymkultur, friskvård
och estetik

Bäck-Wikl.

Göteborg

Det moderna föräldraskapet. En studie av familj
och kön i förändring

Dellgran, P.

Göteborg

Konsumtionsmönster och välfärd under
1990 -talet

Sernhede, O.

Göteborg

In garageland. Rock, youth and modernity

Sernhede, O.

Göteborg

AlieNation is my nation. Hip hop och unga
mäns utanförskap i det nya Sverige

Sernhede, O.

Göteborg

Ungdomskulturen och de Andra. Sex essäer om
ungdom identitet och modernitet

Månsson, S -A.

Göteborg

Men’s practices in prostitution: The case of
sweden

Ronnby, A.

Göteborg

Framtid för de nya bygderörelserna

Lindén, G.

Lund

Psykodynamiska perspektiv på sociala problem

Hilte, M.

Lund

Avvikande beteende – en sociologisk introduktion

Stenström-J., U.

Mitthögskolan

Lokalt utveckingsarbete är att skapa – Om kvinnor som samhällsentreprenörer
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Anttila, S.

Mitthögskolan

The snowmobile issue as a commons dilemma
– A problem of concept formation

Lindberg, O.

Örebro

En undersökning av forskningen kring mobbning
i skolan

Larsson, S.

Stockholm

Identity, cognitive structure, and long-term
tranquilliser use: A multidimensional approach

Larsson, S.

Stockholm

Toward an integrative approach in the analysis
of dependency problems

Wikander, B.

Stockholm

The crying infant: undErsta Sköndalndable only
in a multidisciplinary perspective

Jeppsson-G., E.

Stockholm

Medmänniska och anhörig. En studie av informella hjälpinsatser

Jeppsson-G., E.

Stockholm

Civic participation in the welfare state: patterns
in late-modern Sweden

Sohlberg, P.

Stockholm

Introduction: The Nordic heritage

Bergmark

Stockholm

Missbruk och temporalitet - en diskussion kring
rationalitet, kontroll och motivation

Kåreholt, I.

Stockholm

Pain and mortality risk among elderly persons
in Sweden

Ahmadi, N.

Stockholm

Rocking sexualities. Muslin Iranian migrant’s
changing views on sexuality.

Ahmadi, N.

Stockholm

Iranian Islam. The concept of the individual

Goldberg, T.

Stockholm

Narkotikan avmystifierad

Hyvönen, U.

Umeå

Att se pappan med barnens ögon

Johansson, S.

Umeå

Vocabularies of citizenship and gender: Sweden

Frick, V.

Umeå

Om analyser av invandring och socialt arbete

Mikroorienterade
Hedin, U-C.

Göteborg

Uppbrott från missbruk

Hedin, U-C.

Göteborg

Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur prostitutionen

Törnbom, M. E.

Göteborg

Repeat abortion: a comparative study

Törnbom, M. E.

Göteborg

Repeat abortion: a qualitative study
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Månsson, S -A.

Göteborg

Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur prostitutionen

Leissner, T.

Göteborg

Mäns bruk av alkohol

Salonen, T.

Lund

Barns ekonomiska utsatthet under 1990 -talet.
Bidrag till ett kommunalt barnindex

Swärd, H.

Lund

Hemlösa och tiggare i det offentliga rummet

Swärd, H.

Lund

Porträtterad nöd – berättelser om hemlösa

Swärd, H.

Lund

Homelessness in Sweden – Discussion, patterns
and causes

Harrysson, L.

Lund

Betraktelser av arbete och arbetsmarknad.
En kartläggning av hur långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och mottagare av socialbidrag i
Vellinge kommun uppfattar sina resurser
i förhållande till arbetsmarknad och självförsörjning

Stenström-J., U.

Mitthögskolan

Att leva med smärt – erfarenheter och levnadsvillkor för kvinnor med kroniska muskelsmärtor

Gerdner, A.

Mitthögskolan

Personality factors and drug of choice in female
addicts with psychiatric comorbidity

Goldberg, T.

Stockholm

Becoming a problematic consumer of narcotics

Gustavsson, A.

Stockholm

Inifrån utanförskapet.

Gustavsson, A.

Stockholm

Social definitions of disability

Hessle, S.

Stockholm

Samtal med B. Att finna sitt språk

Parker, M. G.

Stockholm

Socioekonomisk status och hälsa bland äldre

Parker, M. G.

Stockholm

Predictors of physical function – a 24 year
follow-up useing three outcome variables

Larsson, S.

Stockholm

Nya perspektiv på depression och ångest. En
socialpsykologisk forskningsöversikt.

Sandén-E., B.

Stockholm

Type 2 diabetes: Symptoms and impact on daily
life. An eight-year follow-up study of psychosocial situation and disease development

Szebehely, M.

Stockholm

Funktionshinder och välfärd

Jeppsson-G., E.

Stockholm

Tid, tillhörighet och anpassning. Kronisk sjukdom och funktionshinder ur ett livsloppsperspektiv
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Hydén, M.

Stockholm

The world of the fearful battered women’s narratives of leaving abusive husbands

Bergmark, Å.

Stockholm

Mot självförsörjning? Om avslutat långvarigt socialbidragstagande under 1990 -talet

Kurube, N.

Stockholm

LVM-klientens livssyn: Det förlorade livet eller
livet som oändlig kamp

Gunnarsson, E.

Stockholm

Inte fattig direkt, men mindre bemedlad - om
ekonomisk utsatthet bland medelålders och
äldre kvinnor.

Gunnarsson, E.

Stockholm

Socialbidrag – En fråga om kön?

Berglund, S -A.

Umeå

Vem är du, vem är jag? Levande charader..

Berglund ,S -A.

Umeå

Social pedagogik – i goda möten skapas goda
skäl

Kristiansen, A.

Umeå

Om kvinnors och mäns vägar ut ur narkotikamissbruk

Johansson, S.

Umeå

Stress experienced by informal caregivers. On
conflicting demands in every-day life

Metod och vetenskapsteori:
Wiig, P.

Göteborg

Gemensamt kunskapande – en introduktion

Karlsson, P-Å.

Göteborg

Utvärdera bättre – för kvalitetsutveckling inom
socialtjänsten

Bäck-Wikl.., M.

Göteborg

La question de la rescherche, de enseignement
et des pratiques en travail social en Suede

Dellgran, P. &
Höjer, S.

Göteborg

Mainstream is contextual: Swedish social work
research dissertations and theses

Dellgran, P. &
Höjer, S.

Göteborg

Kunskapandets villkor och gestalt. En studie av
uppsatser i socionomutbildningen 1977–1997

Andersson, G.

Lund

Barnintervju som forskningsmetod

Eliasson-L., R.

Lund

Forskningsetik och perspektivval

Morén, S.

Umeå

Utvärderingens teori & praktik i socialt arbete.
En programskrift

Morén, S.

Umeå

Att utvärdera socialt arbete

Nygren, L.

Umeå

Social work research and its dependence on
practice
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Nygren, L.

Umeå

Analysis of short reflective narratives.
A method for the study of knowledge in social
workers’ actions

Karlsson, U.

Umeå

Vad är praktikrelateradforskning?

Borell, Klas

Mitthögskolan

Att spegla verkligheten. En introduktion av kognitiva matriser, upplevelsesampling och andra
icke-konventionella metoder i samhällsvetenskap

Sohlberg, P.

Sthlm

Kunskapens former – Vetenskapsteori och
forskningsmetod
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