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Relaterade teman

Min egen resa

Akademiseringen av ämnet socialt arbete

Relationen mellan akademi och praktik

Forskarutbildning i socialt arbete



Socialt arbete som utbildning

• Filantropisk ursprung

• 1921 Första högre sociala utbildningen

• 1977 Inkorporering i universitet

• 1998 Högskolereform



Fyra faser i socionomutbildningens utveckling i 
Sverige

1. 1921-1977    Fristående socialinstitut

2. 1977-1997    Inkorporering till lärosäten             
Ämnet socialt arbete införs

3. 1997-2007    Utbyggnad; från 7 till 16 
socionomutbildningar

4. 2007 - Ny sammanhållen  
socionomexamen



Det sociala arbetets utveckling under 2000-talet.

Utbildningsexplosion på grundläggande nivå

Svag professionsfördjupning

Fortsatt kvantitativ ökning av yrkesfältet

Diversifiering av det professionella sociala arbetet



Hur har professionsfältet för socionomer utvecklats?

I antal?
Stadig ökning av socionomer på den svenska arbetsmarknaden  

1990 – ca 30 000
2000 – ca 35 000
2010 – ca 42 000

Prognos till 2020/2025:  drygt 50 000

(Källa: HSV 2010, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden)



Vägval för det professionella arbetet

Deprofessionalisering eller professionalisering?
- Förmåga att hävda professionella handlingsutrymmen
- Legitimitet från omgivningen (politiken, allmänheten och utsatta 

grupper)

Välfärdsorganiseringen i stort?
- Specialiserade eller breda välfärdstjänster
- Förmåga att utveckla nya sociala praktiker



Perspektiv på det sociala arbetets utveckling

Mycket har hänt de senaste årtiondena:

- Professionalisering

- Akademisering

- Specialisering



Statliga insatser för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten under 2000-talet.
2003-2006 Nationella försöksverksamheter
2007           Utredningsarbete pågår
2008           Statlig utredning överlämnas
2009-2010 Arbete pågår med att utforma en

gemensam plattform för inriktningen
2010            Plattformen antas
2011 Första överenskommelsen (135 mkr)

regionala stödstrukturer upprättas
2012 Andra överenskommelsen (228 mkr)
2015 Samlad kunskapsstyrning för hälso- och       

sjukvård och socialtjänst 



Försöksverksamheter 
– exemplet Sociorama 2002-2007.

Sociorama Kronoberg var ett av fem fullskaleförsök inom ramen för Socialstyrelsens program för ett 
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Projektet startade december 2002 på initiativ av 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA) vid Växjö universitet. Tillsammans med 
Kronobergs läns åtta kommuner, FoU-Kronoberg, VoB Kronoberg och Handikapprörelsens Idé-
och KunskapsCentrum skapades en struktur för integrering mellan praktiskt socialt arbete i länets 
kommuner, socionomutbildningen och forskning inom socialt arbete.

Vägledande principer för Socioramas verksamhet var;

• Pedagogiskt och institutionellt nytänkande

• Tydlig förankring i moderorganisationerna

• Betoning på gränsöverskridande inslag mellan praktik, utbildning och forskning

• Långsiktigt och systematisk kunskapsutveckling

• Fokus på klienters och medborgares bästa



Vägledande principer

* Växelverkan mellan verksamhet, utbildning och forskning som ska  
leda till kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

* Pedagogiskt och institutionellt nytänkande

* Tydlig förankring i moderorganisationer

* Betoning på gränsöverskridande inslag mellan verksamhet   
utbildning och forskning

* Långsiktig och systematisk kunskapsutveckling

* Fokus på klienters och medborgares bästa



Sociorama och se’n då?

Sociorama Kronoberg byggde på tydlig förankring hos huvudmännen genom 
kombinationstjänster på olika sätt kombinerar arbete i socialtjänsten, inom 
socionomutbildningen, forskning och egen utbildning. En av kombinationstjänsterna hade sin 
förankring i länets handikapprörelse.

Ett enkelt räkneexempel för att sätta Socioramas erfarenheter i en nationell belysning innebär att vi 
skulle kunna multiplicera denna försöksverksamhet 50 gånger för att bedöma vilken omfattning det 
skulle krävas på nationell nivå (Kronoberg utgör cirka en femtiondel av Sveriges befolkning). Med 18 
personer som sammantaget arbetar med kunskapsutvecklingsarbete på totalt 5-6 tjänster skulle detta 
motsvara ca 900 personer fördelat på 250-300 heltidstjänster. Kostnaden skulle ligga på ca 125 mkr 
per år. Hur stor andel är detta av socialtjänstens totala kostnader i landet? Svaret förtäljer något om 
det blygsamma anspråket. Det motsvarar nämligen ungefärligen knappt endast en promille av 
socialtjänstens totala årskostnader. (s. 161 Salonen 2005)



STATLIG UTREDNING
SOU 2008:18 

Evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten – till nytta för brukaren

• Stödja  kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

• Långsiktiga målet är evidensbaserad praktik

• Baserad på en sammanvägning av 
– Brukarnas erfarenhet
– Professionella expertis
– Vetenskaplig kunskap 



Socialdepartementet

Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst

Ordförande: Kerstin Wigzell
Sakkunniga: Åsa Börjesson (SoS), Lisa Ståhlberg (Socialdepartementet)
Experter: Anders Bergmark (Stockholms universitet), Elisabeth Hajtowitz (FoU i 

Väst), Anna Meeuwisse (Högskolan i Malmö), Lotta Persson (Botkyrka kommun), 
Tapio Salonen (Växjö universitet), Sabina Wikgren Orstam (SKL), Nils Åkesson 
(SiS)

Sekreterare: Martin Börjeson



Socialdepartementet

Vårt förslag:

• Sett i ett perspektiv bakåt har staten årligen anslagit betydande summor till stöd 
för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Medlen har huvudsakligen gått till 
kommuner och använts för tidsbegränsade insatser inom olika 
verksamhetsområden. I en del fall inom ramen för löpande anslag och i andra fall 
genom tidsbegränsade anslag.

• Medel för andra ändamål frigörs successivt genom att tidsbegränsade insatser 
upphör. Vårt förslag till avtal mellan Regeringen och SKL, modell för nationella 
projekt samt ett sexårigt forskningsprogram föreslås finansieras genom att 
frigjorda medel efterhand blir tillgängliga och kan tas i anspråk.



Socialdepartementet

Vårt förslag:

• Forskning om socialtjänstens resultat, kvalitet och effektivitet ges under 
sex år framåt ett särskilt stöd inom ramen för ett nationellt program. 
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap bör ansvara för 
programmets genomförande. Programmet beräknas kosta totalt 17 
miljoner kronor per år under sex år framåt. 

• FAS bör även ges medel för att kunna finansiera den vetenskapliga delen 
vid experimentell forskning, interventionsstudier och liknande i samband 
med större nationella utvecklingsprojekt.



Socialdepartementet

Nyheter i 2012 års överenskommelse

• Regionala stödstrukturer omfattar hela socialtjänsten (dvs också stöd till pers. 
med funktionsnedsättning) 

• Främja lokal uppföljning inom missbruk- och beroendevård – Loke
• Samordnat arbete för systematisk uppföljning
• Kommunikationsinsatser
• Brukarmedverkan – en vägledning
• Ideella organisationers roll för EBP
• EBP och forskningen



Socialdepartementet

Vårt förslag:

• Avtalen bör beredas med hjälp av expertis och företrädare för brukare, 
innehålla uppföljningsbara mål samt fortlöpande utvärderas och 
omprövas. 

• Överenskomna insatser ska, genom ömsesidiga åtaganden och gemensam 
finansiering, syfta till att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga 
att både skapa och använda kunskap om socialtjänstens resultat, kvalitet 
och effektivitet. Parterna bör enas om en gemensamma strategier för att 
nå  överenskomna långsiktiga mål.



KEJSARENS NYA KLÄDER?
DENVALL & JOHANSSON (2012)

• Svag implementering av evidensbaserad praktik i socialt 
arbete hittills

• Skilja på HUR-frågan och VAD-frågan

• Otydlig i sitt innehåll, saknas vägledning om 
kunskapsformer etc.

• Ses som ”en vilja till en demokratisk process”…



Strategiska bedömningar –
profession

Uppbyggnad av reguljära kunskapsstrukturer inom sociala 
professioner:

• Kvalificerade karriärtjänster

• Vidare- och fortbildning i livslångt lärande

• Reformering av välfärdsorganiseringen



Nationell forskarskola i socialt arbete 
hemsida: www.rssw.se

• Mot bakgrund av fler lärosäten med relativt få forskarstuderande, f.n. 10 
universitet med fu-rättigheter + doktorander vid några högskolor

• Utredning 2007/08. Beslut våren 2008 om en nationell forskarskola.

• Nätverksmodell. Antagning sker vid resp. lärosäte. 

• Ämnesspecifika forskarutbildningskurser.  3-4 kurser genomförs per 
läsår.

• Nordisk–baltiskt nätverk av forskarskolor i socialt arbete. NORDFORSK-
finansiering 2009-2012.

http://www.rssw.se/


Nationella forskarskolan i socialt arbete
https://liu.se/forskning/nationella-forskarskolan-i-socialt-arbete

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 14 svenska 
universitet ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och 
forskning i socialt arbete. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid 
Linköpings universitet är i tre år värdinstitution för forskarskolan.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den 
bedriver egen seminarieverksamhet samt organiserar stöd till artikelskrivande och 
samordnar ämnets internationella kontakter. Den nationella forskarskolan i socialt 
arbete utgör en kompletterande nätverksorganisering av ämnets 
forskarutbildningar. 

Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en 
samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.



Ny forskarskola drar igång
(nyhet januari 2013)

Tio nya doktorander var på plats 
i slutet av januari 2013 när den nya 
forskarskolan slog upp portarna. 

Doktoranderna är alla yrkes-
verksamma inom det sociala 
området och kommer att bedriva 
sina forskarstudier på halvfart 
för att kunna kombinera studier 
med ordinarie arbete.



FORSKARSKOLAN FÖR YRKESVERKSAMMA

• Licentiatexamen: 120 högskolepoäng med en vetenskaplig uppsats som 
motsvarar 90 högskolepoäng

• kan vara en egen examen eller en etapp i utbildningen på vägen mot 
doktorsexamen

• I Sverige är drygt 20 procent av alla avlagda 
forskarexamina licentiatexamina



Varken teknik eller konst –
utmaningar i det sociala arbetets kunskapsutveckling

Två fallgropar

- Kunskapsutveckling som teknik.
Exemplet: Systematisk översikt av insatser mot självförsörjning (SBU 2018)

Från 2 200 abstracts till 5 artiklar som uppfyllde protokollet…

- Kunskapsutveckling som konst.

Det unika mötet mellan socialarbetare och utsatta människor går inte att fånga     

eller förenkla. 

(Salonen 2019).



Kunskapsperspektiven utmanas i socialt arbete

För det första att denna nu officiellt sanktionerade kunskapssynen begränsas ytterligare till ett snävt 
EBP-perspektiv till förmån för den tidigare bredare tolkningen baserad på en sammanvägning av 
brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. 
Dessutom finns det en uppenbar risk att det medicinska synsättet kommer att ytterligare influera det 
professionella sociala arbetet. 

För det andra riskerar kunskapsfrågorna sammanflätas med ett strikt topdown-perspektiv med 
förenklade styrningsfilosofier i New Public Managements anda. Risken är överhängande att 
kunskapsfrågorna underordnas organisationers hierarkiska logiker. 

För det tredje riskerar den, med nödvändighet mångfacetterade sociala forskningen, trängas undan 
och bortprioriteras till förmån för snäva effektstudier. Med tanke på de senaste årens ensidiga 
inriktning att bygga upp kunskapsstrukturer kring socialtjänsten från ett styrningsperspektiv 
ovanifrån, läs statliga och regionala kameralt inriktade åtgärder, riskerar kunskap om de 
underliggande sociala förhållandena för utsatta medborgare att hamna allt mer i skymundan.  

(Salonen 2019:59-60)



Epistemologiskt statement

”Plädera för en öppen och pluralistisk kunskapssyn i forskning om det sociala arbetets 
villkor och konsekvenser. Ytterst handlar det om att det behövs olika slags kunskaper och 
metoder för att belysa olika slags problem och frågeställningar. Tveklöst behövs breda 
samhällsanalyser som strukturellt förmår att placera in sociala insatser i sitt relevanta 
sammanhang. Det behövs strikta kontrollerade effektstudier för att följa upp värdet av 
specifika åtgärder och metoder. Men det behövs också studier som förmår avtäcka 
kvalitativa innebörder och perspektiv för inblandade parter. Experiment och utforskande av 
alternativa sociala praktiker har en gränsöverskridande förmåga att förflytta fokus bortom 
invanda föreställningar och handlingssätt.

Ett sådant öppet och sökande vetenskapligt förhållningssätt måste bejaka forskningens 
samhällspåverkande roll liksom den vardagliga praktikens möjligheter och begränsningar 
och värdet av enskilda människors livserfarenheter. Särskilt utsatta gruppers perspektiv på 
sociala insatser har visat sig vara bestående eftersatt. Min egen erfarenhet av att 
kombinera olika metoder och forskningsperspektiv har styrkt mig i uppfattningen att 
komplexa samhällsfrågor belyses bäst genom en multidimensionell forskningsansats.”

(Salonen 2019:60)
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