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Förutsättningar

Innan Under Efter



Innan	

• Syfte med forskarskolan? 

• Partnerskap? 

• Språk, förståelse, makt, dialog

• Incitament för båda parter – ny lag på gång

• Gemensamt lärande 

• Kommundoktoranden/Forskningsstuderande



Behov	
Forskarskolan…syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad 

inom socialtjänsten. 
Ø Förstår vi i praktiken vad det innebär?  Är det solklart för forskare? 

Ø Forskarskolan syftar till att bidra med kunskap som förbättrar kvaliteten i det 

stöd som ges av socialtjänsten till målgrupper med behov av ekonomisk och 

social grundtrygghet. 

Är förutsättningen klar eller behöver vi stärka dialogen? Lärandet? 



Partnerskap	
Partnerskap – lösa ett gemensamt formulerat mål genom att båda 

parter bidrar med erfarenhet och kunskap? 
Ø Praktik/forskning (förståelse)

Ø Samverkansbehov/vilja till samskapande – båda parter har engagemang och 

ansvar för nå ett mål

Ø Gemensamt kunna definiera målet  (språk/dialog)

Ø Ömsesidighet/Tillit i relationen – fristående parter (makt)

Är vi partners? Vill vi bli? 





Forskningsstuderande

Roll och ansvar

Utforskar sin vardag – skapar sin egen testbädd 

Idéer och erfarenheter 

Har vi varit tillräckligt tydliga i våra förväntningar? 



Systematiskt	kvalitetsarbete	– för	ständiga	
förbättringar	och	en	kunskapsbaserad	socialtjänst	
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Kvalitetshjulet
• Vad behöver vi tänka på när vi arbetar tillsammans för samskapande 

och nå det gemensamma målet?

• Kommundoktoranden och hur kan vi stödja dess strävan efter att 

bidra till måluppfyllelse? 

• Implementering av resultatet – nytta för medborgaren.



Efter	

Fortsatt partnerskap för nytta i praktiken.

• Spridning

• Olika kanaler

• Lärosäten och kommuner

Visst verkar det enkelt (i teorin)? Nu gäller det bara att göra det 

tillsammans i praktiken! Frågor? 
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