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Vad bör universiteten bidra med?

•Ny kunskap om människan = forskning
•Förmedla aktuell kunskap = undervisning
•Vara mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte 

= tredje uppgiften
•Aktivt delta i FoU (Forskning och utveckling) + 

PoI (Policy och Implementering)
= förnyelse



Dagens presentation/seminarium

Begreppen:
Kunskap
Forskning

Verksamhetsnärhet
Samarbete, Participation

Praktiken:
Socialarbetare

Tjänstemän & förtroendevalda
Boende

Ungdomar & Föräldrar
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Samspelet praktik - forskningssamhället -

Praktiker

• Arbetar som vanligt

• Söker kunskapsstöd

• Utvecklar tillsammans

• Anpassar efter forskningens 
villkor

Forskarna

• ÅSKÅDARE

• RÅDGIVARE

• GEMENSAM DESIGN

• FORSKAREN BESTÄMMER
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Olika utgångspunkter

n Fundamental ansats

n Distans till fältet
n Upplysningsmodellen
n Det kritiska uppdraget

nPraxisorienterad
ansats

nNärhet till yrkespraktik
nHandling & reflektion



Möte mellan praktiker och forskare

Praktiker

Politiker

Chefer –
Olika nivåer

Strateger,
Utvecklings-
ledare

Socialarbete,
Operativt
verksamma

Forskare

Professorer

Disputerade

Utvärderare

Doktorander

Forsknings-
personal

+

Chefer –
enhet, 
institution, 
fakultet, 
Rektor, styrelse



Delaktighetstrappan



Att gå från ord till handling

Att tänka och arbeta
Reflekterande praktiker + 

Praktiknära forskare

Att gå från handling till ord



Vad är kunskap?
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Kunskap

• Teoretisk-vetenskaplig kunskap=
– Att veta

• Praktisk produktiv kunskap =
– Att kunna

• Kunskap som praktisk klokhet =
– Att vara klok

PRIORITERING

KOMPETENS
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Gränsen mellan vetenskap och icke 
vetenskap

• Oklar före vetenskapliga revolutionen: 
konflikt mellan religion och vetenskap. 

• Wienkretsen – logisk empirism, 
verifikationsprincipen

• Karl Popper 1934 – falsifieringsprincipen
• Kuhn 1962 – bakomliggande teoretisk 

förankring (paradigm) kännetecknar 
”normal science vs extraordinary science”



VAD ÄR EVIDENS?



Vad är forskning?
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Forskning – vad är det?

• Systematiskt skapa 
kunskap med metoder 
och teorier som bas

• ”Sanningssökande” = 
– förutsäga, 
– förstå, 
– förändra

• Vetenskaplig kunskap - teorier, 
tidigare studier

• Metodkunskap för empiriska 
undersökningar

• Frågeställningar – relevanta + 
intressanta

• Forskningsfält för studier
• Etisk medvetenhet och god 

forskningssed
• Kommunikativ förmåga både med 

vetenskapssamhället och omvärlden



Centrala forskningsfrågor

Vad är 
Problemet?

Hur kan
Det lösas?

Effektiv
lösningen ?

Kan den
upprepas?

Kan den
spridas?

Kan den vid-
makthållas?

Problem-
definition

Lösnings-
skapande

Innovations-
prövning

Interventions-
demonstration

Interventions-
spridning

Program
uppföljning

Programplanering Implementering och  utvärdering Verksamhet

Effektutvärdering

Processutvärdering

Formativ
utvärdering

Epidemiologi
Demografi

Social,
Beteende ,
Organisations-
Forskning

Samhälls-
analys

Litteratur-
Sökning
Teoriutveckling
För-testning av
metoder och 
material

Program-
management
och kvalitets-
säkring



EVIDENSBASERAD PRAKTIK

Bästa evidens
Målgruppens 
erfarenhet & 

önskemål

Situation och 
omständigheter

Professionell
expertis

(Haynes et al, 2002)



Vad styr valet av insatser?
Ideologisk
inspiration

Evidens   

Förändringar
I situationen

Från
forskning

Från
erfarenhet

Sunt
förnuft

Gammal
Policy

Ny
policy



DELTAGANDE

Vad är participatorisk?
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Samlade krafter - Begreppen

• Samordning
• Samexistens
• Samsyn
• Samverkan
• Samarbete
• Samproduktion
• Samgående



Tänk på att samverkan förutsätter

• En tydlig och klar ledning

• Ett klart uttalat mål

• Tillräckligt med resurser

• Att skillnader identifieras och 
respekteras



Hur ser samspelet ut för praktiken och 
forskningssamhället?  

Även om vi spelar 
på var sin sida nätet 
så kommer vi säkert 
överens om 
spelreglerna.

SAMSPEL
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Forskningens inriktning:

effekt process struktur
Ambitioner:
• Beskriva   kontroll 
• Förstå                    inlärning
• Förändra                               utveckling
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Av vem?
• Extern

– Forskare
– Kollegial utvärdering mm

• Intern
– Självvärderingar mm
– Forskare

• Participatorisk
– Samarbete med praktiker
– Samarbete med målgruppen
– Samarbete med politiken

För vem?
Vem skall vi nå
Och påverka?



Samarbete inom forskningen

Uni-disciplinär forskning

Multi-disciplinär forskning

Inter-disciplinär forskning

Trans-disciplinär forskning



Multi-disciplinär Inter-
disciplinär

Trans-
disciplinär

Vilka är motiven? Instrumentella Både 
instrumentella 
ock kritiska 

Både 
instrumentella 
och kritiska

Är det samarbete mellan 
discipliner?

I viss utsträckning Ja Ja

Finns samarbete mellan 
forskare och praktiker 
under forsknings-
processen? 

Nej Nej Ja

Beaktas metodologiskt 
utmanande frågor?

I någon grad Ja, I viss grad Ja, I viss grad

Beaktas kunskaps-
teoretiskt utmanade 
frågor?

I liten utsträckning I viss utsträckning 
men inte 
nödvändigtvis

Ja, I viss grad



PARTNERSKAP MELLAN AKADEMI, PRAKTIK OCH 
POLITIK FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

+ MEDBORGARE

Verksamhetsnärhet?
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Kunskapsbaserad praktik 
behöver 

praktikbaserad forskning

Varför?
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Vad vill Participatorisk Forskning?

• Demokratisera kunskapsbegreppet
• Uppvärdera folkkunskaper
• Göra det dominerande kunskapssystemet mer 

lättillgängligt
• Medföra direkta och positiva effekter för de 

involverade i arbetsgruppen



Participatorisk forskning

n ”vanliga” människors deltagande i 
forskningsprocessen

n Att en grupp människor på en arbetsplats, i en 
organisation eller i lokalsamhället genomför 
forskningsprojekt – företrädesvis tillsammans 
med forskare

n Den professionelle forskarens absoluta kontroll 
över kunskapsproduktionen upphävs



Participatorisk forskning- principer

n Människor kan delta i hela forskningsprocessen
n Syfte att medföra direkta och positiva effekter 

för de involverade
n Process av systematiskt skapande av kunskap
n Kunskap fördjupas när den skapas kollektivt
n Forskningen kombinerar olika metoder
n Forskning och lärande inriktat mot handling



Exempel på participatorisk forskning och 
utveckling



Socialarbetare
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SKL: Kunskap-till-praktik
Barn-&-unga-satsningen

SKL

Socialstyrelsens
Satsningar 

Statens folkhälsoinstituts
Folkhälsomyndighetens
satsningar
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14 County Councils/Regions

40 Municipalities

National Team
Program Directors

Regional Teams
Process leaders + 

Development leaders

Local Social
Services

participatory 
practice-based 

research 

Eriksson C. (2017). Kunskapsutveckling för ökad samverkan inom 
socialtjänsten kring barn och familj i riskzonen – om participatoriska 
processer, strukturer och betydelse. Socialmedicinsk tidskrift, (4), 112-123.



Genomförande – att organisera

• Ett nationellt team (SKL) 
• främjar en bättre integration av barn och beroendevård i Sveriges 

kommuner genom att organisera en implementeringsstruktur på 
regional nivå, som stödjer planering och genomförande av lokalt 
utvecklade interventioner med syfte att förbättra stödet till 
föräldrar och barn i risksituationer

• Participatoriska utvecklingsprocess
• Nationella samlingar, 
• Systematisk rapportering och feedback, 
• Levande kommunikation och kunskapsspridning
• Samråd, konferenser och utbildningar



Den participatoriska ansatsen och forskningsetiken

En participatorisk forskningsansats - medforskare: 

• Britta Johnsson (utvecklingsledare barn och unga) och Ewa Kjell 
(processledare föräldrastöd) från Region Dalarna och

• Elisabeth B. Andersson (utvecklingsledare Kunskap-till-praktik och 
föräldrastöd) och Cecilia Moore (utvecklingsledare för den sociala 
barn- och ungdomsvården) från Sörmland

Regionala Etikprövningsnämnden fördröjde arbetet



Lärdomar

• Samverkan behöver ledarskap, tydliga mandat, tid och 
stödjande uppföljning och systematisk kunskapsbildning. 

• Samverkan är större när det finns policy med 
uppföljningsmekanismer, som har tydliga förväntningar och 
som samlar data från det praktiska genomförandet 

• I detta bör ingå att lyssna på barnens, föräldrars och 
familjernas röster



Uppväxt och 
familjesituation Missbruk,

beroende

Informellt 
stöd

Socialtjänstens
stöd

Konsekvenser

Komma till insikt

Fördelar med  drogfrihet

För barnen

För 
föräldrarna

FAMILJEN

Den egna 
rollen

Eget
ansvar

Föräldraskapet
Struktur

Metoder, resurser,
insatser

Resultat

Hinder för 
stöd

Samverkan Personalens 
kompetens

Utformning av stöd

till partner till barnen i föräldraskap

Behandlingshem/ 
boende

Försörjningsstöd

När stödet brister

Verktyg för livet

När hjälpen möjliggör förändring

Värdering av insats

Bemötande

Förtroende



Huvudbudskap:

• Nationella initiativ kräver en implementeringsstruktur 
med focus på verkliga förändringar och hållbarhet

• Integrera participatorisk forskning i arbete

• Brister i arbetsmiljö, personalomsättning och 
arbetsbelastning är förhållanden som bidrar till att 
kommuner inte når sina mål eller inte deltar alls i 
samarbetsprojekt.



PROJEKT DEN HÄLSOSAMMA STADEN

Tjänstemän och förtroendevalda
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Forskningsprogram (FORMAS)

Den hälsosamma staden –
social integration, 
nätverkspolitik och 

hållbar välfärdsutveckling



Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling



Hälsosam stad (2003-2009+). (Formas)

Komponenter: Partnerskapsavtal 2 x 3 år, Årligt 
Partnerskapsmöte, Planeringsmöten, Samordnargrupp 
möts regelbundet, Olika undersökningar görs, 
Arbetsgrupper för Utvärdering & uppföljning och 
erfarenhetsutbyte, förändringsarbete i stadsdelar

Karin Fröding: Public Health, Neighbourhood Development and 
Participation – Research and Practice in four Swedish Partnership 
Cities (doktorsavhandling 2011)
Jonny Geidne: Governance and collaboration in a Swedish setting 
approach for health promotion (licentiate 2013)



Metodutveckling – participatorisk forskning 
inkluderande boende

• Välj perspektiv
• Välj metodik
• Vilka städer skall delta – hur engagera deltagare
• Arbets- och tidsplan inklusive stöd i processen
• Ansvarsfördelning



Participatorisk Forskning i 
Baronbackarna



Boende deltar i  kunskapsproduktionen 

2 års fältarbete
26 möten 84 timmar

6 personer: 3 kv, 3 m,

1 tjänsteman soc tj, 
1 tjänsteman ÖbO.
2 medelålders boende,
1 pensionär,
1 doktorand

1. Förberedelsefas
2. Rekrytering
3. Mobilisering/kunskap/lärande
4. Intervjuguide utvecklas
5. Planering och genomförande av 

intervjuer
6. Analys
7. Rapportskrivande
8. Feedback



Lärdomar

• Acceptera att deltagarna i forskningsprocessen har olika grad av 
deltagande 

• Öppet diskutera ömsesidiga förväntningar och individuella 
förutsättningar

• Synliggör makt och auktoritet bland dem som deltar
• Förstå och bejaka att processen kommer att ta tid 

• Fröding, Elander & Eriksson (2015). A community-based participatory
research process in a poor Swedish neighbourhood. Systemic Practice and 
Action Research 28, 19-36.



PROJEKTET KOMPETENTA FAMILJER

Ungdomar och föräldrar
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Kompetenta familjer med ungdomar: 
Ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och 

Degerfors (2011-4). (FHI)

2020-02-05 Charli Eriksson



50

Kompetenta familjer med ungdomar

•Samarbete mellan 
Karlskoga , Degerfors och 
Örebro universitet -
beviljades medel från 
Statens folkhälsoinstitut

•Programmet pågick 
2011-2014

•FoU-program med 9 
delstudier och två 
syntesstudier



Delstudie 7:
Fallstudie
Karlskoga 

Syntes I:
Aktörer för
En samlad 

strategi

Delstudie 9:
Ideal och 
realitet i 

kommuni-
kation

Syntes II:
Lärande 

Utvärdering 
som

integrerad 
strategi 

Delstudie 3:
Intressenters
perspektiv

Delstudie 6:
Fallstudie
Degerfors 

Delstudie 8:
Innovativa 
metoder att
nå föräldrar

Delstudie 4:
Perspektiv på 
föräldraskap 

och 
föräldrastöd

Delstudie 1:
Kartläggning 
av
aktörer Delstudie 2:

Verksamhets-
dokumentation

Slutrapport:
En strategi 

för att främja 
kompetenta

familjer

Delstudie 5:
Behovsstudie

Kunskap 
via dialog 

och 
delaktighet



Att skapa förutsättningar för 
forskningssamarbete

– Politisk förankring, 
– Styrgrupp, 
– Arbetsgrupp för forskningen, 
– Delaktighet och inflytande i forskningen, 
– Skolungdomar engageras i forskningen



Kompetenta familjer

Participatorisk ansats i 
kunskapsutvecklingen

Dialogseminarium med aktörer –
förankring, komplettering och 
fördjupning

Dialogforum med ungdomar, 
föräldrar och aktörer  - resultat, 
diskussion



Lärdom

• Skapa strukturer för deltagande
• Forskare skall lyssna på människors  

röster och erfarenheter



Några eftertankar

Eriksson, Fredriksson, Fröding, Geidne, Pettersson (2014). Academic pratice-policy partnership for health promotion 
research: Experiences from three research programs. Scandinavian Journal of Public Health, 42(Suppl 15): 88-95.



Kontextens betydelse Kan påverkas

Flera intressenters medverkan positivt 
för program, forskning, genomförande

Bidrar till tolkning av resultat och 
spridning av forskningsresultat mervärde

partnerskap

Ökad kvalitet
Participatorisk och transdisciplinär 
forskning kräver tid och mognad
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