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FoU-Råds forskning- och utvecklingsverksamhet

Lena Dahlgren
Anders Hanberger

I rapporten redovisas resultatet av en utvärdering av Svenska
Kommunförbundets FoU-råds (Forsknings och Utvecklings)
verksamhet med fokus på dess kommunala avtryck och nytta.

Utvärderingen visar bl.a. att rådets stöd till programinriktad
kommunforskning och kunskapsöversikter i allmänhet upplevs
värdefull för kommunerna. Samtidigt varierar kommunnyttan
med avseende på forskningens och översikternas innehåll,
inriktning och form. Kännedomen om rådets forskningsprojekt
är begränsad. Den direkta nyttan har varit störst i de kommuner
som själva medverkat i forskningsprojekt och där man arbetat
nära fältet och interaktivt. Kommuner som har utvecklat ett
eget FoU-arbete och som har avsatt egna resurser för detta deltar
oftare än andra kommuner i FoU-rådets forskningsprojekt.
Mottagningskapaciteten för FoU-information visar sig begränsad
i de flesta kommuner.

Utvärderarna menar att rådets verksamhet fyller en viktig funktion
och når ut till kommunerna på direkta och indirekta vägar och att den
därför bör fortsätta att utvecklas. I rapporten lämnas också flera förslag
på hur informationsspridningen ska kunna utvecklas så att den gör
mer nytta i kommunerna.

Utvärderingen har genomförts vid Centrum för utvärderings-
forskning (UCER), Umeå universitet, av fil.dr. Lena Dahlgren,
institutionen för Socialt arbete, och fil.dr. Anders Hanberger, UCER.
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Förord

Svenska Kommunförbundets engagemang på FoU-området riktas mot 
utvecklingsarbete och forskning som är av värde för kommunerna. Rådet har 
två huvudverksamheter, stöd till kommunforskning och sedan 1998 
framtagande av kunskapsöversikter i serien Ájour. Sedan 1993 har 
forskningsstödet getts till forskare som velat utforska frågeställningar och 
teman inom speciella programområden som bedömts vara angelägna för 
kommunerna.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, har haft 
Svenska Kommunförbundets uppdrag att genomföra en utvärdering av FoU-
rådets verksamhet. Utvärderingens fokus har legat på kommunal relevans och 
nytta av de två huvudverksamheterna. Fil.dr. Lena Dahlgren och fil.dr. Anders 
Hanberger vid UCER har genomfört utvärderingen under hösten 2002 och 
våren 2003. I föreliggande rapport redovisar vi resultatet av vårt arbete. 

Under arbetet har vi diskuterat utvärderingens uppläggning och resultat i en 
referensgrupp.1 Till alla i referensgruppen vill vi rikta ett stort tack för alla 
värdefulla synpunkter. Likaså vill vi tacka alla lokala beslutsfattare, forskare 
och andra personer som medverkat i utvärderingen. Självklart ska tilläggas att 
vi själva bär ansvaret för slutresultatet.

Umeå i juli 2003 

Lena Dahlgren Anders Hanberger 

1 I referensgruppen har följande personer ingått: Marita Björkman, Centrum för regional 
utveckling, Luleå universitet, Björn Eklund, Centrum för kommunstrategiska studier vid 
Linköpings universitet, Lena Lernå, FoU-Kronoberg, Urban Strandberg, forskare vid 
CEFOS, Göteborgs universitet, Benny Hjern, professor i statsvetenskap, Handelshög-
skolan i Jönköping och Benny Kullinger, vetenskapsjournalist, Ord & Vetande.
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SAMMANFATTNING

Svenska Kommunförbundets FoU-råd inrättades 1991 som förbunds-
styrelsens rådgivande organ i forsknings och utvecklingsfrågor. Varje år 
avsätts cirka 5 mkr till olika forskningsprogram, därutöver avsätts medel för 
kunskapsöversikter, forskningsinformation och seminarieverksamhet. 
Huvudmålet med FoU-rådets verksamhet är att ge stöd till ”breddning och 
fördjupning av sådan utvecklingsverksamhet som syftar till att göra 
kommunala verksamheter effektivare i vidaste mening”.

Utvärderingens syfte är att utvärdera FoU-rådets forsknings- och utvecklings-
verksamhet med fokus på kommunal relevans och användning. Följande 
frågor besvaras eller belyses: Känner kommunerna till FoU-rådets 
verksamhet? Vem är mottagare av FoU-insatserna i olika kommuner? Hur 
fungerar forskningsförmedlingen? Hur har utfallen av forskningsprogram/-
projekt och kunskapsöversikter mottagits och använts? Uppfattas forsknings-
teman, forskningsresultat och kunskapsöversikter som kommunalt relevanta? 
Har effektiviteten i vid mening i kommunal verksamhet ökat till följd av FoU-
insatserna? Hur kan måluppfyllelsen och användningen beskrivas, förstås och 
förklaras?

Utvärderingen är upplagd som en intressentutvärdering och en kombination 
av kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. Fyra delstudier har 
genomförts: 1) en pilotstudie i syfte att få bättre kunskap om lokala FoU-
miljöer och vilka som är mottagare av FoU-rådets insatser, 2) en elektronisk 
enkät till kommunala beslutsfattare (KS-ordföranden, kommunchefer, social- 
och miljöchefer) i syfte att undersöka kommunala avtryck, direkt och indirekt 
nytta av olika former av FoU-rådets stöd, 3) en fallstudie riktad till praktiker 
som medverkat i projekt med stöd från FoU-rådet för att följa värdet och 
nyttan av forskningsstödet i olika typer av forskningsprojekt (forskarstyrda 
respektive interaktiva), samt 4) en forskarstudie syftande till att belysa 
forskarnas erfarenheter och bedömningar av nytto- och spridningseffekter i 
kommunerna. Därutöver har rådets sekreterare samt redaktören för 
kunskapsöversikterna intervjuats i syfte att få bättre kännedom om hur FoU-
rådets verksamhet genomförts i praktiken och hur FoU-verksamheten har 
förändrats.  

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att:  

- FoU-rådets verksamhet har satt olika avtryck, vissa mer tydliga än 
andra. FoU-rådets verksamhet upplevts nyttig för kommunerna 
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generellt sett. Kommunnyttan varierar med avseende på insatsernas 
innehåll, inriktning och form.

- Kunskaper och erfarenheter från FoU-rådets verksamheter sprids och 
tillgodogörs i olika sammanhang och på många olika sätt, inte minst 
indirekt, t.ex. genom kommunanställda som i sin utbildning tillgodogör 
sig forskningsresultat, på konferenser och mötesplatser eller via andra 
mer svårmätta vägar där forskningsresultat kommuniceras.

- Kännedomen om rådets forskningsprojekt är begränsad. Den direkta 
nyttan har varit störst i de kommuner som själva medverkat i 
forskningsprojekt. I de forskningsprojekt där man arbetat nära fältet 
och interaktivt uppvisas en tydligare kommunnytta än i de mer 
forskarstyrda projekten. Nyttan av forskningsstödet är framförallt 
indirekt i kommuner som inte själva deltagit i forskningsprojekt. 

- Kunskapsöversikterna i Ájour-serien är den verksamhet som visar 
störst avtryck i den kommunala praktiken. Stora skillnader framträder i 
kännedom och upplevd nytta bland olika beslutsfattare. 

- Kommuner som har utvecklat ett eget FoU-arbete och som har avsatt 
egna resurser för detta deltar oftare än andra kommuner i FoU-rådets 
forskningsprojekt. Mottagningskapaciteten för FoU-information är 
begränsad i de flesta kommuner. 

Utvärderingen lämnar följande rekommendationer 

- Rådets verksamhet bör fortsätta att utvecklas.

- Forskningsprojekten och resultaten bör presenteras lättillgängligt på 
FoU-rådets hemsida. 

- Nya och/eller existerande mötesplatser och forum för forsknings-
information och erfarenhetsutbyte bör inrättas eller börja användas. 

- En forskningsinformatör anställs med uppgift att förstärka 
informationsspridningen om pågående och avslutade FoU-projekt, 
informera om vad som händer på FoU-området samt hjälpa till att 
utveckla seminarieverksamheten.

- En elektronisk FoU-databas skulle kunna byggas upp tillsammans med 
en eller flera andra aktörer. 
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INLEDNING 

Svenska Kommunförbundets FoU-råd bildades 1991 som ett rådgivande 
organ i forsknings- och utvecklingsfrågor. Redan efter fyra år (1995) blev 
FoU-rådet föremål för en utvärdering som fokuserade på vetenskaplig 
relevans och förankring2. Utredarna konstaterar i denna utvärdering att rådet 
valt att stödja den grundläggande forskning som bedrivs vid universitet och 
högskolor, den s.k. forskningsrådsmodellen. De problem som framförallt 
identifieras var att FoU-rådet tillsammans med forskarna borde ta ett större 
ansvar för kommunernas nyttiggörande av forskningen. Samspelet mellan 
forskare och konkreta verksamheter i kommunerna borde också förbättras. 
Vidare borde teori och praktik i ökad omfattning fås att närma sig varandra i 
fruktbara möten. Utredarna menar sammanfattningsvis att en ökad avnämar-
anknytning borde övervägas.

Den utvärdering som nu föreligger har initierats med anledning av att en ny 
mandatperiod för FoU-rådet påbörjas 2003. Tonvikten bör enligt rådet nu, till 
skillnad från vid föregående utvärdering som fokuserade vetenskaplig relevans 
och förankring, ligga på kommunal relevans och förankring. I föreliggande 
utvärdering är kvalitetsfrågorna inte i centrum utan det är FoU-satsningen 
som sådan som står i centrum. Enligt uppdragsgivarna bör fokus i 
utvärderingen nu ligga på följande:

Avtryck av FoU-rådets verksamhet i kommunerna. Här vill man få svar på 
om FoU-verksamheten uppmärksammats. Om resultaten kommit till 
användning och hur användningen i så fall ser ut. Har de t.ex. lett till 
reflektioner över den egna verksamheten, satt igång processer, gett 
inspiration eller legitimerat egna FoU-satsningar.  
Om valet av teman för forskningsprogram och kunskapsöversikter är 
kommunalt relevanta.
Om valet av medium för forskningsförmedling är vettigt, t.ex. skrifter, 
annonsbilagor eller webbsidor.  

Vad som efterfrågas är en analys och ett resonemang kring resultaten, kring 
forskningsanvändningen överhuvudtaget i kommunerna. Om det finns 
särskilda omständigheter kring tillämpad, kommunalt inriktad forskning som 
man bör ta hänsyn till. Analysen bör också innehålla en syftesavstämning, 

2 Se bilaga 1. Sammanfattning av utvärdering av FoU-rådet genomförd 1995. 
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d.v.s. frågan om i vilken utsträckning det övergripande målet om ökad 
effektivitet i kommunal verksamhet främjas genom FoU-satsningen. 

Det bör understrykas att utvärderingens uppdrag inte har varit att ge en 
heltäckande bild av värdet av Kommunförbundets FoU-verksamhet. 
Forskningsstödets betydelse för forskarna och akademin har inte undersökts 
närmare. Läsaren bör hålla i minnet att det finns effekter och följder av stödet 
som inte undersöks i utvärderingen men som självfallet bör beaktas i en 
samlad bedömning av FoU-verksamhetens värde. 
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UTVÄRDERINGENS DESIGN 

Utvärderingens syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande utvärderingen är: att utvärdera FoU-
rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på kommunal relevans och 
användning.

För att besvara det övergripande syftet och belysa forskningsanvändningen i 
kommunerna samt frågan om i vilken utsträckning FoU-rådets övergripande 
mål om ökad effektivitet i kommunal verksamhet uppnås, har följande mer 
specificerade frågeställningar lyfts fram:  

Känner kommunerna till Kommunförbundets FoU-råds verksamhet? 
(belyses i delstudie 1 och 2) 
Vem är mottagare av FoU-insatserna i olika kommuner? (belyses i 
delstudie 1) 
Hur fungerar forskningsförmedlingen? (belyses i delstudie 1 och 2) 
(Hur) har utfallen av forskningsprogram/projekt och kunskapsöversikter 
mottagits och använts? (belyses i delstudie 1 och 2) 
Uppfattas forskningsteman, forskningsresultat och kunskapsöversikter 
som kommunalt relevanta? (belyses i delstudie 1 och 2) 
Har effektiviteten, i vid mening, i kommunal verksamhet ökat till följd av 
FoU-insatserna? (belyses i delstudie 1, 2, 3 och 4) 
Hur kan måluppfyllelsen och användningen beskrivas, förstås och 
förklaras? (Diskuteras i en sammanfattande analys) 

Utvärderingen har däremot ingen ambition att bedöma kvaliteten i de 
produkter som producerats inom ramen för FoU-rådets verksamhet. Avsikten 
är att värdera satsningen i sin helhet med fokus på hur 
mottagarna/huvudintressenterna upplever och beskriver den kommunala 
relevansen och användningen/nyttan.

Metod och tillvägagångssätt 
Utvärderingen utformas som en intressentutvärdering, riktad till aktörer i 
kommunal verksamhet. Det innebär att FoU-användningen och 
verksamhetens kommunala relevans främst utvärderas ur intressenternas 
perspektiv. Utvärderingen består av fyra delstudier. Inledningsvis genom-
fördes en pilotundersökning i syfte att få bättre kunskap om vilka som är 
faktiska mottagare av FoU-rådets insatser (delstudie ett). Huvudstudien 
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(delstudie två) utgörs av en enkät till beslutsfattare i ett urval kommuner i 
Sverige. Utvärderingen läggs upp för att kunna ge en översiktlig bild av FoU-
satsningen i kombination med en fördjupad inblick i några forskningsprojekt 
(delstudie tre). I en fjärde delstudie har en enkät också riktats till forskare med 
anslag från FoU-rådet i syfte att belysa deras erfarenheter och bedömningar, 
framför allt med avseende på nytto- och spridningseffekter av forsknings-
resultat. Avslutningsvis genomförs två intervjuer, en med FoU-rådets 
sekreterare och en med redaktören för kunskapsöversikterna i serien Ájour. 
Tabell 1 summerar de genomförda delstudierna med avseende på vald metod, 
målgrupp, urval och bortfall.

Tabell 1 Delstudie, målgrupp, urval och bortfall 

Delstudie och vald metod Målgrupp och urval Bortfall

1. Pilotundersökning. 
Tematiserade intervjuer och 
telefonintervjuer.

Sex kommunala beslutsfattare i 
en större stad samt ett tjugotal 
beslutfattare från nio slump-
mässigt utvalda kommuner i 
Sverige.

Inget

2. Beslutsfattarstudie 
(huvudstudie) Elektronisk 
enkät.

400 kommunala beslutsfattare. 
Kommunstyrelsens ordförande, 
kommunchef/direktör samt 
förvaltningschefer inom 
socialförvaltningen och miljö/- 
hälsoskyddsförvaltningen i ett 
urval av 100 kommuner i 
Sverige.

4 kommuner, 39,7% av 
intervjupersonerna

3.Projektstudie/praktiker-
nivå. Intervjuer med 
medverkande i olika projekt.

Ett tjugotal personer från fem 
kommuner som deltagit/-
medverkat i projekt med anslag 
från FoU-rådet. 

Inget

4. Forskarstudie. E-post 
enkät.

Representanter/forskare från 
samtliga avslutade projekt med 
anslag från FoU-rådet, totalt 44 
projekt. Totalundersökning

39%

5. Intervjuer med anställda 
vid FoU-rådet. 

FoU-rådets sekreterare samt 
redaktören för Àjour.
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I två av studierna: pilotstudien och projektstudien, föreligger inget bortfall och 
de är därför oproblematiska ur detta hänseende.  

Bortfallet i beslutsfattarstudien är besvärande på två sätt. Fyra kommuner har 
inte besvarat enkäten och bland dessa är den storstad (Stockholm) som valdes 
ut att representera denna kategori. Enkäten är därmed inte representativ för 
storstäder. För övriga kommuntyper är den däremot representativ och 
bortfallet kan betraktas som försumbart (<3,1). När det gäller svarsfrekvensen 
i övrigt kan konstateras att i det närmaste fyra av tio utvalda intervjupersoner 
avstod från att besvara enkäten. Detta bortfall är besvärande, men tämligen 
normalt i dagens ”enkätläge”. Vårt val av mycket avancerad sekretess har här 
försvårat personliga påminnelser och därmed inverkat menligt på 
möjligheterna att minska bortfallet. Det försvårar också en analys av 
detsamma eftersom bortfallet inte går att jämföra med svarandegruppen. 
Däremot har vi kunnat se hur bortfallet fördelat sig på de fyra aktörer som vi 
valt ut att representera kommunerna, d.v.s. kommunchefer, kommun-
styrelseordförande, socialchefer och miljöchefer. Här varierar bortfallet 
kraftigt eller från 23% för den mest svarsvilliga gruppen (miljöchefer) till 56% 
för kommunstyrelseordförandena. Socialchefernas bortfall är 40% och 
kommunchefernas 45%. Systematiken i detta är att politikerna uppvisar det 
största bortfallet och att tjänstemännen vid specialförvaltningarna det minsta.

Bortfallet i forskarstudien är lika stort som bortfallet i beslutsfattarstudien. 
Även här saknas (och av samma skäl) möjlighet att genomföra en 
bortfallsanalys. Ingenting tyder dock på att bortfallet är systematiskt i den 
meningen att de båda bortfallen hör ihop med varandra på något sätt. 
Däremot är det inte osannolikt att forskare som av en eller annan anledning 
upplever sig ha misslyckats med sitt projekt varit mindre svarsbenägna än 
övriga.

Utvärderingen kännetecknas av vad som brukar benämnas triangulering 
(Denzin, 1978). Genom att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder 
riktade till olika aktörer fångas olika aspekter av de fenomen som ska 
undersökas in. Syfte är att få en så mångsidig och realistisk beskrivning och 
analys som möjligt.

Som stöd för utvärderingen har en referensgrupp bildats med representanter 
från både forskning och praktik. Referensgruppens uppgift är att ge 
synpunkter på utvärderingens uppläggning, utgöra ett stöd i tolknings- och 
analysarbetet, samt verka för att resultat från utvärderingen sprids. 
Referensgruppens uppgift är enbart rådgivande. Nedan presenteras tillväga-
gångssättet i insamling och bearbetning av materialet.  



11

Pilotstudien
En av de metodologiska svårigheter som utvärderingen har haft att hantera är 
att finna de personer i kommunerna som bäst kan besvara en enkät som 
belyser utvärderingens övergripande syfte. En pilotundersökning i form av 
tematiserade intervjuer och telefonintervjuer genomfördes inledningsvis med 
representanter för olika kommunala verksamheter. Det övergripande syftet 
med dessa var att få bättre kunskap om vilka som är faktiska mottagare av 
FoU-rådets insatser i kommunerna, men också att fånga upp viktiga frågor 
och utvärderingskriterier inför den enkätundersökning som skulle genomföras 
i huvudstudien. Intervjuer genomfördes med sex kommunala tjänstemän i en 
större stad, alla med lång erfarenhet och förankring i kommunal verksamhet. 
Telefonintervjuerna genomfördes med kommunala beslutsfattare från nio 
slumpmässigt utvalda kommuner, en från varje kommungrupp i Kommun-
förbundets kommungruppsindelning.

Ett antal frågeområden/teman låg till grund för intervjuerna även om de hade 
en öppen karaktär. Temana belyste följande områden: Har Svenska 
Kommunförbundets FoU-verksamhet uppmärksammats? Hur i så fall? Vilka 
forum/medium för forskningsinformation finns i kommunerna? Hur söker 
och tillvaratas ny kunskap och nya forskningsresultat i kommunen? Vem i 
kommunen bevakar sådan forskning och utveckling som berör kommunal 
verksamhet? Vilka är aktörerna? Vilka möjligheter och hinder finns för att 
tillgodogöra sig FoU-resultat? Vad är kommunalt relevant och nyttig 
forskning? Vid intervjuerna visades en förteckning över FoU-rådets 
publicerade rapporter och kunskapsöversikter samt en förteckning över de 
programområden som igångsatts. Intervjuerna bandades och skrevs därefter 
ut och analyserades.

Problematiken kring hur man på bästa sätt får nytta av FoU-resultat i det 
kommunala arbetet eller hur samverkan mellan forskning och praktik bäst kan 
utvecklas är frågor som engagerar många, såväl kommunanställda som 
forskare. Bland annat har ett forskningsprogram med stöd från FoU-rådet 
genomförts: ”Kommunerna som FoU-miljö och deras förutsättningar att 
driva utvecklingsarbete och nyttiggöra forskningsresultat”. Detta program 
avslutades 1998. Erfarenheter från detta forskningsprogram har beaktats i 
pilotstudien.

Beslutsfattarstudien
En elektronisk enkät riktad till ett urval kommuner och beslutsfattare utgör 
den s.k. huvudstudien i utvärderingen. Mot bakgrund av resultat från 
pilotundersökningen valde vi att rikta enkäten till ”beslutsfattare” i kommunal 
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verksamhet. I utformningen av enkätfrågorna var den referensgrupp som 
bildats utvärderingen behjälplig.

Enkäten distribuerades till fyra personer i varje kommun: kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefen/direktören samt till förvaltningscheferna inom 
social-tjänstens- och miljökontorets verksamhetsområden. Totalt distribuer-
ades 393 enkäter (några av kommunerna saknade bemanning på vissa 
positioner). Enkäten besvarades, efter fyra påminnelser, av 237 personer, 
vilket innebär en svarsfrekvens på 60,3 procent. Svar inkom från 96 av de 
tillfrågade kommunerna. 

Enkäten utformades under fyra teman: 1) Bakgrundsinformation om de som 
besvarat enkäten. 2) Svenska Kommunförbundet centralt med avseende på 
stöd till lokala projekt för förnyelse och utveckling i kommunerna. 3) Svenska 
Kommunförbundets FoU-råds verksamhet. 4) Frågor om den egna 
kommunens FoU-arbete.  

Projektstudien/praktikernivån
Den fjärde delstudien är en fördjupningsstudie av fem forskningsprojekt med 
stöd från FoU-rådet. Syftet är att mer ingående spegla avtryck, upplevd nytta, 
relevans och effektivitet av projektverksamheten i kommunerna. Fem 
kommuner valdes slumpmässigt ut: Borlänge, Linköping, Halmstad, 
Norrköping och Hällefors. I två kommuner, Linköping och Borlänge besöktes 
och genomfördes intervjuer med projektdeltagare. I de tre övriga fallen har 
intervjuer genomförts via telefon. I alla kommunerna har nyckelpersoner som 
deltagit i projekten ringats in. Totalt har ett tjugotal projektdeltagare 
intervjuats.

Forskarstudien 
För att få en bild över hur forskare med stöd från FoU-rådet upplever sina 
egna erfarenheter av projekten utformades en enkel e-postenkät. Syftet med 
forskarstudien är att få forskarnas egna värderingar av eller reflektioner över 
projektet och vilka erfarenheter de har av samarbetet med berörda kommuner. 
Vi ville också belysa upplevd nytta och spridningen av projekten genom 
forskarnas interna och externa kontakter, d.v.s. vilka ”ringar på vattnet” som 
man upplever att projekten gett. Enkäten distribuerades till en forskare från 
varje projekt som avslutats, totalt 44 forskare/delprojekt. Flertalet av 
projekten har dock genomförts med flera medarbetare. Enkäten sändes ut 
som ett vanligt e-post brev där man ombads besvara ett antal frågor. Efter 
fyra påminnelser har 27 forskare (61%) besvarade enkäten.  
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PILOTSTUDIEN 

I det här avsnittet redovisas resultaten av den pilotundersökning som inledde 
utvärderingsarbetet. Syftet var att ringa in vilka mottagarna av FoU-
verksamhet/resultat är i kommunerna samt att fånga upp frågor och 
utvärderingskriterier för det fortsatta utvärderingsarbetet. Den resultat-
sammanfattning som nu följer bygger i huvudsak på fördjupningsintervjuerna. 
Kursiverad text utgör exakta citat hämtade ur intervjuerna.  

Till att börja med kan konstateras att på den direkta frågan om man känner till 
rådets verksamhet svarar flertalet ”nej”. Någon uppger att man känner till att 
FoU-rådet finns, men inte vad som produceras eller pågår inom ramen för 
verksamheten. Andra nämner att man känner till projekt som delvis 
finansieras via Kommunförbundet. Det visar sig också, när en 
sammanställning över avslutade och pågående projekt presenteras, att vissa 
projekt är kända. Detsamma gäller för kunskapsöversikten Àjour. De nekande 
svaren behöver alltså inte betyda att forskningen som bedrivits inom ramen 
för FoU-rådets verksamhet skulle vara okänd i kommunerna. Att nyttogöra 
sig forskningsinformation och forskningsresultat sker både direkt och indirekt 
och det är inte alltid man är medveten om att man gör det. En diskussion som 
uppstod med intervjupersonerna  ger uttryck för upplevelsen av att det finns 
problem med återföringen av forskningsresultat. Ett problem som lyfts fram 
när det gäller Kommunförbundets forskning är, som en uttrycker det att: 
Kommunförbundet arbetar som traditionella anslagsgivare och projekten och forskningen 
stannar därför i forskarsamhället. Här finns en underliggande kritik. Flera av 
intervjupersoner menar att Kommunförbundets ansvar att förmedla 
kunskaper till kommunerna brister. Flera av de intervjuade anser att förbundet 
måste arbeta mer med återföringen, t.ex. genom att arrangera årligt 
återkommande regionkonferenser där forskningen presenteras.

Ofta uppges det rika informationsflödet vara en bidragande orsak till att man 
helt enkelt inte orkar följa med och hålla sig informerad om allt. Detta 
uttrycks av alla intervjupersoner. En informant menar att återkopplings- eller 
informationsproblemen delvis beror på kommunernas ”uråldriga” 
organisering och att det borde gå att göra mer för att underlätta 
kommunikationen. I flera av kommunerna finns heller ingen 
samordningsfunktion för forskning- och utvecklingsverksamhet. Då blir det 
upp till personerna i verksamheten och det personliga intresset som avgör, menar en 
intervjuad. Att man inte känner till FoU-rådets verksamhet innebär dock inte 
att intresset för forskning och ny kunskap skulle vara låg i kommunerna. 
Forsknings- och utvecklingsarbeten pågår i kommunerna och det diskuteras 
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forskningsresultat och utvecklingsfrågor, menar en av de intervjuade. Det pågår mycket 
och vi har duktigt folk, menar en annan och fortsätter: Vi nyttjar Kommunförbundet, 
deras underlag på nätet och sen är vi involverade i olika verksamheter, t.ex. 
kvalitetsutveckling och brukarenkäter, det finns ett samarbete med Kommunförbundet.

Ingen bland de intervjuade kunde uppge konkreta personer med ansvar för 
forskning och utveckling i sin kommun. I de fall det fanns en FoU-enhet eller 
annan typ av kommunal utvecklingsenhet nämndes dessa. Istället talades om 
personer med intresse för forskning och utveckling. En person talade här om 
”kunskapspassiva” och ”kunskapsaktiva” kollegor. Någon uttalad skyldighet 
att bevaka forsknings- och utvecklingsfrågor finns heller inte enligt en annan 
av de intervjuade: Det ligger väl i så fall indirekt inbyggt i tjänsterna som chef i 
förvaltningen. Ytterligare en menar att: Aktörerna som håller på med 
kunskapsutveckling, de ska inte vara indragna i för mycket beslutsprocesser och 
administrativa funktioner. Då blir man fångad i det. Ansvaret för 
forskningsinformation ska skrivas in i avtalen som Kommunförbundet 
upprättar med forskarna, hur forskningen ska återföras och till vem. Det
aktualiserar frågor som t.ex. för vem gör jag det här? Det här med uppföljning är också 
jätteviktigt, bara för att det professionella uppdraget är slutfört har man varit delaktig i en 
process.

Vilka forum/medium för forskningsinformation finns i kommunen och hur 
tillvaratas ny kunskap? Den frågan besvaras samstämmigt av alla. Det kommer 
för mycket information och man anser sig inte ha tid att följa med i allt som 
händer. En intervjuperson berättar att bredvid postfacken i kommunhuset står 
en stor papperskorg där man direkt när man hämtar sin post kan kasta sådant 
som inte är av intresse: Men visst, det kommer information och annat i högar varje 
vecka. De menar att vi lever i ett informationsmättat samhälle, att det blir för 
mycket. Man söker helt enkelt sina egna informationsvägar. Kunskapsspridning är 
ingen enkel fråga menar en som arbetar vid en kommunalt inrättad FoU-
enhet: Vår uppgift är precis den att finnas här och medverka till att ge spridning av 
forskningsresultat, både vår egen och annans, det vi finner relevant för socialtjänsten. Det
viktigaste här är att skapa en ”lärandekultur” i verksamheterna. I de sammanhang där 
FoU-enheten finns med, t.ex. vid seminarier kring olika projekt som initieras eller pågår, 
finns alltid praktiken/fältet med. Eller att träffar arrangeras kring resultat, där man 
diskuterar hur dessa ska omsättas. I de sammanhangen försöker vi förmedla ny kunskap 
och det är där man kan få en verkningsgrad. Det är vid sådana tillfällen det 
uppstår/skapas en lärandekultur, samlade kunskaper omsätts och det blir en 
naturlig spridning av kunskaper, eller som han uttrycker det: Man sprider 
kunskaperna i verkstan. Det skapas utifrån det praktiska arbetet med att lösa ett 
problem man står inför. Då är man inne i ”kunskapsskapande” aktiviteter. Ny 
kunskap gror i dessa sammanhang.  
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Spridning, förmedling och att omsätta ny kunskap, det är själva processen i 
”kunskapandet” och den är viktig. Här menar många att man måste jobba mer 
långsiktigt och strategiskt. Ofta riktar sig informationen som kommer till den 
breda massan och har därför en tendens att försvinna. Kunskaper måste hållas 
vid liv och omsättas praktiskt. Man måste vara medveten om i vilken kultur 
man befinner sig. Miljön i kommunerna skiljer sig från universitetet: Här måste 
man tänka på relevansbegreppet och upplevd nytta. När man aktivt söker efter ny kunskap 
för att man inser att det kan hjälpa en att se hur man ska lösa ett problem, då har man 
lyckats. Att hitta de rätta vägarna för att uppnå detta i den kommunala miljön 
är den stora utmaningen. Lokala FoU-enheter finns för att bygga upp kulturen 
för att forskning ska kunna användas, sen måste det skapas en mottaglighet 
och ett intresse: Först måste man bereda marken och skapa öppenhet, sen måste man få 
med sig de som har mandat att bestämma, menar han. Det här vet många, både inom 
Kommunförbundet och andra verksamheter.

När det gäller ”nyttoaspekten” upplevs mätproblem. En berättar att han blir 
tveksam när man talar om nyttan av forskning i förhållande till en praktisk 
verksamhet: Kunskapen i sig är inte så särskilt intressant, det är istället kompetensen, 
förmågan och viljan att ta till sig, att bry sig och sen reflektera över hur jag själv kan 
medverka till att förändra och påverka något. En annan menar att det inte är av 
förakt eller ointresse som man inte tar till sig forskning/vetenskap, man vill ha 
kunskaper och verktyg, menar han. En person som representerar en lokal 
FoU-enhet menar: Skulle vi nöja oss med att vara producenter av forskning, då vet jag 
inte om jag skulle sitta här, då kunde jag lika gärna sitta på universitetet. Det är inte 
säkert vi är de skickligaste forskarna, det är inte det som är poängen. Att man tar sig tid, 
skapar tilltro till forskningen är viktigt. 

När det gäller relevansen av de projekt som rådet har stött anser de flesta 
(efter det att de sett en sammanfattning över vad som producerats) att den 
finns: Det är klart det är relevant men… frågan är vad man ska ha det till, uttrycker 
sig en av de intervjuade. När han utvecklar sitt resonemang är det framför allt 
sättet att bedriva forskningen som avgör relevansen och nyttan. Det framgår 
tydligt att projekt av aktionsforskningskaraktär upplevs som mer relevanta och 
nyttiga, särskilt om de bedrivs i en ständig dialog med praktiken. Det är i den 
”ständiga dialogen” som nyttan blir tydlig. En annan av de intervjuade menar 
att det är svårt att besvara frågan, att det inte är så lätt att räkna upp kriterier 
för relevant och nyttig forskning. Han skulle vilja vända på frågan istället: Hur 
skapar man relevans i den forskning som ska gå vidare i kommunerna, sen är ju 
kommuner ett stort begrepp som ser olika ut. Det intervjupersonen här avser är att 
det är stora skillnader om man jobbar t.ex. inom socialtjänsten eller vid 
miljökontoret. Relevansen, menar han, skapas i ett samtal, en dialog med de 
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som är berörda. Man skapar relevansen men man måste vara överens. Relevansen
finns inte, menar han, den skapas. 

Pilotundersökningen visar bilden av att en hel del återstår av arbete innan 
samspelet mellan kommunernas konkreta verksamheter och FoU-arbetet 
fungerar optimalt. Flertalet intervjuade känner inte till FoU-rådets verksamhet 
och vad som producerats. Vissa projekt och även kunskapsöversikter är dock 
kända, men dessa sätts inte i samband med FoU-rådets verksamhet. Det 
framgår att det finns svårigheter att urskilja FoU-rådets verksamhet. Men mer 
indirekt finns ändå kunskaper om vad som görs och producerats när konkreta 
projekt och kunskapsöversikter visas fram. Däremot är bilden ljusare när det 
gäller den allmänna attityden till verksamheten. Merparten menar att forskning 
och utvecklingsarbete behövs. Problemet är snarast det att verksamheten 
brister i organisation och uppläggning. Ett problem handlar om att den nyttiga 
och relevanta forskningen tenderar ”drunkna” i ett tilltagande informations-
brus. Ett annat, men nära besläktat problem, är att informationen har för brett 
fokus. Den borde riktas på ett effektivare sätt till de som står närmast att 
kunna nyttiggöra den. Vidare menar man att nyttiggörandet skulle öka om 
forskningen blev mer aktionsinriktad och fältnära. Relevansen skulle också 
öka om kommunerna bättre lärde sig att ställa de rätta frågorna till 
forskarsamhället. En klar fördel här har de kommuner som kunnat upprätta 
en samordningsfunktion för forsknings- och utvecklingsverksamhet.  

Frågan om vem som är mottagare av FoU-insatser i olika kommuner fick 
heller inget entydigt svar. De intervjuade menar att det handlar om ett 
personligt intresse för forskning och utveckling, eller som en intervjuad sa: 
”kunskapsaktiva kollegor”. 
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BESLUTSFATTARSTUDIEN

I detta kapitel presenteras resultaten av den elektroniska enkätundersökning 
som genomförts med knappt 400 beslutsfattare, d.v.s. politiker och tjänstemän 
i ett urval av 100 kommuner i Sverige. I den redovisning som nu följer 
presenteras resultaten fördelade på temaområdena för hela gruppen i procent, 
samt en analys som fokuserar hur svarsmönstret fördelar sig på de olika 
aktörerna: miljöchef, socialchef, kommunchef samt kommunstyrelsens 
ordförande. Framställningen väver därmed samman en univariat analys med 
en bivariat. På grund av den begränsade stickprovsstorleken och det relativt 
omfattande bortfallet har vi avstått från att gå längre i analysen, till exempel 
har inga multivariata metoder kunnat tillämpas. 

Enkäten består av 20 frågor indelade i följande fyra temaområden:  

Bakgrundsinformation om de som besvarat enkäten.
Svenska Kommunförbundet centralt med avseende på stöd till vissa lokala 
projekt för förnyelse och utveckling i kommunerna.  
Svenska Kommunförbundets FoU-råds verksamhet.
Frågor om den egna kommunens FoU-arbete.

Parallellt med vår statistiska beskrivning redovisas också viss kvalitativ 
information från öppna frågor i enkätundersökningen. Syftet med detta är att 
ge en fördjupad bild av de olika aktörernas erfarenheter och värderingar, ge ett 
antal subjektiva komplement till de mer objektiva data som redovisas. 

Presentation av undersökningsgruppen
Som nämndes ovan har 60,3 procent av undersökningsgruppen besvarat 
enkäten. Tabell 2 redovisar svarsfrekvensen fördelad på befattningshavare. 
Sex personer har uppgett andra befattningar än de sökta. Dessa redovisas 
under kategorin ”annan”, eller utelämnas i den resultatpresentation som följer.  
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Tabell 2 Svarandegruppen fördelat på befattning (i procent) 

Befattning %

Annan 2,5 
Miljöchef 31,2 
Socialchef 25,3 
Kommunchef 22,4 
KS ordf.  18,6 
Totalt 100,0 

Undersökningsgruppen domineras av tjänstemän. Högsta svarsfrekvens har 
miljöcheferna (31,2%) följda av socialcheferna (25,3%) och kommuncheferna 
(22,4%), medan kommunstyrelseordförandena endast står för drygt 18 
procent av de inskickade svaren. 

Majoriteten, 70,5 procent av de som besvarat enkäten, är män. Köns-
fördelningen vad avser befattning framgår av tabell 3 nedan. Anmärkningsvärt 
är att männen dominerar i samtliga befattningar och att de gör det stort, utom 
vad beträffar socialcheferna.

Tabell 3 Könsfördelning vad avser befattningshavare (i procent) 

Miljö-
chef

Social-
chef

Kommun-
chef

KS
ordf.

Annan Totalt

Ej angett 
kön

1,4 1,7 _ _ _ 0,8

Kvinna 24,3 48,3 17,0 22,7 33,3 28,7 

Man 74,3 50,0 83,0 77,3 66,7 70,5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Flertalet uppger att de har lång erfarenhet av kommunal verksamhet. 52,3 
procent har varit anställda eller förtroendevalda i mer än elva år. Ytterligare 
13,9 procent uppger mellan sex och tio års yrkeserfarenhet. 25,3 procent 
uppger mellan ett och fem år som anställd eller förtroendevald medan ett 
mindre antal, 8,4 procent, uppger sig ha varit verksamma i befattningen i 
mindre än ett år.

Urvalsförfarandet utgick från Svenska Kommunförbundets kommun-
gruppsindelning i nio kommunkategorier3. I Tabell 4 redovisas antalet 
kommuner i respektive kommunkategori som slumpmässigt valdes ut 
tillsammans med fördelningen på kommunkategorier för hela landet. Minst en 
person från 96 av de valda 100 kommunerna i Sverige har besvarat enkäten. 
Noteras bör att en storstad ingick i undersökningen men att ingen 
urvalsperson från denna har besvarat enkäten.  

Tabell 4 Enkätsvar fördelat på kommungruppsindelning (i procent) 

Kommunkategori Fördelning antal 
kommungrupper i 

hela landet 

Fördelning antal 
kommuner i 

enkätundersökningen

Förortskommuner 12,5 15,6
Glesbygdskommuner 10,0 7,3 
Industrikommuner 18,3 17,7 
Landsbygdskommuner 10,4 11,5 
Medelstora städer 13,8 13,5 
Storstäder 1,0 - 
Större städer 9,0 7,3 
Övriga mindre kommuner 14,2 13,5 
Övriga större kommuner 10,7 13,5 
Totalt 100 100 

Som framgår av tabell 4 är svarandegruppen med undantag för storstäderna 
representativ för de kommungrupper som Kommunförbundet indelar Sverige 
i. Förortskommuner och övriga större kommuner är något över-
representerade, medan glesbygdskommuner och de större städerna redovisar 

3 Se bilaga 3. Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning. 
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motsatt situation. En svag tendens alltså mot att extremgrupperna vad avser 
kommunstorlek är något underrepresenterade. 

Avtryck av Kommunförbundets centrala satsningar 
Kommunförbundet centralt stödjer vissa lokala projekt för förnyelse och 
utveckling i kommunerna. Denna verksamhet ligger utanför FoU-rådets 
ansvarsområden. Ett par frågor i enkäten avsåg belysa hur väl man känner till 
sådana lokala projekt för att sedan kunna jämföra med hur väl man känner till 
FoU-rådets verksamhet. På frågan, om man känner till något projekt med stöd 
från Kommunförbundet centralt, svarar 32,1 procent av undersöknings-
gruppen ”ja”. 

I en öppen fråga bad vi beslutsfattarna ange vilka projekt eller vilka forskare 
som deltagit i de projekt som de känner till. 70 personer besvarade frågan. Här 
redovisas ett rikt urval av projekt som genomförts med stöd från 
Kommunförbundet centralt. De projekt som nämns har ett brett omfång vad 
avser inriktning och verksamheter, allt ifrån livsmedelstillsyn, ledarskaps- och 
personalfrågor, kvalitetsarbete samt miljöprojekt till projekt om lokal 
demokrati och samverkan. En person uttrycker sig så här: Efter 22 år i 
kommunen gäller det många projekt. En del minns inte projektnamnen utan uppger 
istället de FoU-områden inom vilka projekten genomförts.

En andra fråga handlar om huruvida den kommun eller verksamhetsnivå man 
själv företräder har medverkat/deltagit i något projekt med stöd från 
Kommunförbundet centralt. Svaren visar att 21,1 procent uppger att de har 
medverkat/deltagit i projekt med stöd från Kommunförbundet centralt. 40,9 
procent besvarar frågan med ”vet ej”. Även här bad vi intervjupersonerna 
ange vilka projekt de har medverkat eller deltagit i. Svaren visar samma 
mönster som på frågan om vilka projekt man känner till, d.v.s. man redovisar 
ett stort antal projekt med stor spridning över olika verksamhetsområden.

Ungefär en tredjedel av dem som besvarat enkäten känner alltså till ett antal 
projekt som genomförts med stöd från Kommunförbundet centralt. Något 
färre uppger att de själva deltagit i projektverksamhet. Något förvånande är 
kanske att cirka 40 procent inte uppger sig veta eller känna till om den 
kommun eller verksamhet man arbetar i har deltagit i några projekt. Vi går nu 
över till att beskriva hur väl man känner till Svenska Kommunförbundets 
FoU-råds verksamhet.

Avtryck av Svenska Kommunförbundets FoU-råds verksamhet 
Genom ett antal frågor har vi belyst undersökningsgruppens kännedom om 
FoU-rådets verksamhet. Rådets huvudverksamhet är de forskningsprogram 
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som årligen startas upp och löper över flera år. Kunskapsöversikten Ájour 
som getts ut sedan 1998 är ett led i rådets insatser att göra forskningsresultat 
tillgängliga för den kommunala verksamheten. Frågorna belyser t.ex. om man 
känner till de forskningsprojekt som genomförts med stöd från FoU-rådet, 
men också hur väl man känner till kunskapsöversikterna4. Nyttoaspekten och 
den kommunala relevansen av FoU-rådets verksamhet är centrala i 
utvärderingen. Vi har därför bett beslutsfattarna värdera upplevd nytta och 
kommunal relevans i de forskningsprojekt och kunskapsöversikter man 
känner till. Utöver detta har vi konstruerat ett antal påstående/attitydfrågor 
som belyser inställningen generellt sett till FoU-rådets verksamhet. Vi inleder 
med frågor som berör beslutsfattarnas kännedom om forskningsprojekt med 
stöd av FoU-rådet.  

FoU-rådets forskningsprojekt 
Hur väl känner beslutsfattarna till de forskningsprojekt som bedrivits/bedrivs 
med stöd från FoU-rådet? Endast 4,2 procent (10 individer) uppger sig känna 
till något sådant forskningsprojekt. På en följdfråga om man i den egna 
verksamheten medverkat eller deltagit i något forskningsprojekt, svarar 4,6 
procent (11 individer) av undersökningsgruppen ”ja”.  

När man jämför svaren på dessa två frågor med de resultat som tidigare 
redovisats om hur väl man känner till projekt med stöd från 
Kommunförbundet centralt visar det sig att projekt med stöd från FoU-rådet 
är avsevärt mindre kända jämfört med de centralt initierade projekten. 
Möjligen förhåller det sig så att man inte alltid förmår skilja på de två typerna 
av projekt.

I en annan fråga i enkäten ombads beslutsfattarna besvara frågan om de 
deltagit vid något/några av de konferenser eller seminarier som FoU-rådet 
tillsammans med olika samarbetspartners har arrangerat och genomfört. 
Totalt har åtta arrangemang genomförts sedan 1998. Av svarsfrekvensen 
framgår att få av beslutsfattarna har deltagit i dessa. Däremot uppger ca 15 
procent att de deltagit/medverkat vid andra konferenser och seminarier 
arrangerade av Kommunförbundet centralt. Här uppges t.ex. kurser och 
konferenser som rör juridik, miljö och hälsoskyddsfrågor. Olika kurser på 
regional nivå, chefsmöten, kvalitetsutbildning m.m.

Enkäten innehöll också attitydfrågor med ett relativt stort antal påståenden 
som beslutsfattarna fick ta ställning till. Man ombads redovisa sina respektive 
attityder på en femgradig intervallskala med extremerna; instämmer inte alls – 
instämmer helt. Av tabell 5 framgår svarsmönster kring påståenden som rör 

4 Se bilaga 2. FoU-rådets verksamhet. 
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FoU-rådets verksamhet, om information kring olika forskningsprojekt och 
hur man nyttiggjort sig denna. Cirka hälften av beslutsfattarna tar 
genomgående totalt avstånd från de fem påståendena. Alternativ 3-5 kan 
betraktas som relativt positiva och mellan 17,5 procent och 24,6 procent av 
svaren återfinns där. Mest positiv är attityden till påståendet 4: ”Information 
om forskningsresultat har i bland lett till att jag själv läst en eller flera 
forsknings/projektrapporter mer ingående”. Även här bör tolkningen av 
svarsmönstren göras med viss försiktighet eftersom så få uppger sig känna till 
de forskningsprojekt som genomförts/förs.

Tabell 5 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om FoU-
rådets verksamhet (i procent)? 

Påstående Instämmer inte 
alls

 Instämmer 
helt

Medel-
värde

 1 2 3 4 5  

1. Jag har fått god information 
om olika projekt som genom-
förts/pågår.  

47,5 35,0 14,8 1,8 0,9 1,74

2. Det har varit lätt att värdera 
om resultaten från projekt 
som presenterats kan vara till 
nytta för min kommun.  

47,4 31,1 16,7 4,3 0,5 1,79 

3. Information jag tagit del av 
har lett till att jag diskuterat de 
forsknings/projektresultat 
som presenterats med mina 
kollegor.

56,4 24,2 13,7 5,2 0,5 1,69 

4. Information om forsknings-
resultat har ibland lett till att 
jag själv läst en eller flera 
forsknings/projektrapporter
mer ingående.

53,1 22,3 14,7 6,6 3,3 1,85 

5. Informationen har också 
lett till att jag uppmanat 
kollegor att läsa vissa 
rapporter.

57,9 20,6 12,0 8,1 1,4 1,75 

När det gäller beslutsfattarnas åsikter om FoU-rådets verksamhet mer 
generellt är attityderna positivare. Mer än hälften (54,9%) instämmer 
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någorlunda (alternativ 3-5) i påståendet att FoU-rådets verksamhet är nyttigt 
för den egna sektorn. Ännu fler är positiva till de övriga två påståendena som 
gäller mer generella förhållanden (68,2% respektive 64,7%). Mönstret är att 
beslutsfattarna allmänt sett är mer positiva till FoU-rådets verksamhet.

Tabell 6 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om FoU 
rådets verksamhet (i procent). 

Påstående Instämmer 
inte alls 

 Instämmer 
helt

Medel-
värde

 1 2 3 4 5  

Jag värderar de resurser 
som FoU-rådet avsätter till 
sin verksamhet som nyttig 
för min sektor.

19,4 25,7 35,9 11,7 7,3 2,62

Jag värderar de resurser 
som FoU-rådet avsätter till 
sin verksamhet som nyttig 
för kommunsektorn 
generellt.

14,4 17,3 41,3 19,7 7,2 2,88 

Jag anser att resurserna 
borde nyttjas på annat sätt 
för att bättre stödja 
kommunernas behov av 
FoU-verksamhet.  

16,4 18,9 42,8 12,4 9,5 2,80 

Vi bad de 19 personer som instämmer helt i det sista påståendet: ”… 
resurserna borde nyttjas på annat sätt ...” att motivera sina svar på en öppen 
fråga. De huvudmotiv som angavs kan sammanfattas under två punkter. Först 
och främst kommenteras informationsbristen och marknadsföringen av FoU-
rådets verksamhet. En av beslutsfattarna uttrycker det så här: Informationen om 
aktuella projekt är dålig. Jag har mycket dålig kunskap om aktuella projekt. För att 
resultaten skall få spridning måste informationen bli bättre. Jag tror det är många som har 
liten eller ingen kunskap om vilka aktiviteter som pågår. En annan beslutsfattare 
menar: Jag tror att kunskapen generellt är låg vad gäller aktuella projekt. De måste 
marknadsföras mycket bättre om de ska nå framgång. Tiden för att följa med och läsa alla 
eventuella rapporter är också mycket liten, ofta obefintlig. Vi är en mycket slimmad 
organisation. För det andra framgår av kommentarerna att samarbetet med 
lokala eller länsvisa FoU-enheter borde förstärkas. En beslutsfattare skriver: 
Mer stöd, engagemang, resurser till de lokala FoU-enheterna så de kan satsa, entusiasmera 
mera längst ut i verksamheterna. Eller som en annan uttrycker det: Jag följer de 
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lokala FoU-verksamheterna, både våra egna och andras, på ett helt annat sätt och tycker 
det är viktigt. Mötet mellan praktiker och forskare, är oerhört viktigt. Givetvis skall det 
finnas forskning inom andra nivåer än den strikt lokala. 

Tabell 7 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden (i procent) 

Påståenden Instämmer inte 
alls

 Instämmer 
helt

Medel-
värde

 1 2 3 4 5  

På min verksamhetsnivå 
har vi satt igång projekt 
som är baserade på 
resultat från FoU-rådets 
forskningsverksamhet. 

78,9 12,7 6,6 0,9 0,9 1,32

På min verksamhetsnivå 
har vi genomfört föränd-
ringar med innehåll som i 
huvudsak kan tillskrivas 
resultat från FoU-rådets 
forskningsverksamhet. 

73,8 15,2 8,6 1,4 1,0 1,40 

På min verksamhetsnivå 
har vi försökt genomföra 
förändringar med 
innehåll som i huvudsak 
kan tillskrivas resultat 
från FoU-rådets 
forskningsverksamhet. 

73,3 18,6 5,2 2,4 0,5 1,38 

På min verksamhetsnivå 
har resultat från FoU-
rådets forsknings-
verksamhet varit tema på 
olika interna träffar (t.ex. 
planeringsdagar).

72,2 15,8 7,2 2,9 1,9 1,46 

På min verksamhetsnivå 
har resultat från FoU-
rådets forsknings-
verksamhet ofta lett till 
diskussioner i vår 
verksamhet.

65,7 20,3 7,2 6,3 0,5 1,56 
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I ytterligare en attitydfråga ombads beslutsfattarna besvara ett antal 
påståenden rörande om och hur de på den egna verksamhetsnivån nyttogör 
sig resultat från forskning med stöd från FoU-rådet. 

Här kan konstateras att den absoluta merparten i svarandegruppen tar avstånd 
från de fem påståendena i tabell 7. Förklaringen till detta kan bl.a. kopplas till 
det faktum som redan berörts, t.ex. att väldigt få känner till forskningsprojekt 
med stöd från rådet. Man kan därför inte förvänta sig att kommunerna 
generellt ska nyttogöra sig resultaten. Eller är det så att man inte vet något om 
det och därför inte kan uttala sig i frågan? Mycket få har alltså satt igång eller 
initierat projekt på basis av FoU-rådets forskningsverksamhet. Något fler, 
men inte särskilt många, håller med om att FoU-verksamheten lett till 
diskussioner i verksamheten. 

På ytterligare en öppen fråga gavs möjlighet att ge synpunkter på FoU-rådets 
verksamhet, dess nytta och intresse för kommunal verksamhet. Av de som 
lämnat synpunkter är den vanligaste kommentaren den att man vet för lite om 
FoU-rådet för att kunna uttala sig. Några poängterar dock vikten och 
betydelsen av forskningsverksamheter, t.ex.: Rent generellt är forskning och 
utveckling inom den offentliga sektorn viktig och nödvändig. Ledstjärnan måste bara vara 
att den ska leda till lokal och konkret nytta. Forskning utöver detta bör ske akademiskt 
vid universitet/högskolor. Eller som ytterligare en uttrycker det: Verksamheten borde 
vara till nytta för kommunerna. Vi har en besvärlig ekonomisk situation varför det är 
viktigt med influenser kring hur vi t.ex. kan nyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt.  

Det finns alltså och uttrycks ett behov av ökad FoU-verksamhet i 
kommunerna på olika nivåer och i olika verksamheter. Villkoret är dock att 
denna verksamhet skall kunna nyttiggöras lokalt. 

Svarsmönster fördelat på olika beslutsfattare 
Attityderna till informationen om FoU-rådets forskningsprojekt och 
nyttoaspekten varierar också stort mellan olika beslutsfattare. Tabell 8 
redovisar medelvärden på samma attitydfrågor som redovisats för hela 
svarsgruppen i tabell 5. Höga värden beskriver positiva attityder och en 
neutral attityd indikeras av värden nära 3. Som framgår av tabell 8 ligger 
samtliga medelvärden under 3 för alla fyra aktörerna. En jämförelse mellan de 
fyra aktörerna visar att miljöcheferna är de mest kritiska och socialcheferna de 
minst kritiska. Här, liksom tidigare, bör tolkningen av resultaten ses i 
förhållande till att få känner till rådets forskningsprojekt. Att miljöcheferna 
framstår som mest kritiska kan t.ex. förklaras av att projekt med inriktning 
mot miljön inte varit i fokus för rådet.  
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Tabell 8 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om FoU-
rådets verksamhet (medelvärden redovisas – högre värden indikerar positiva 
attityder)?

Påstående Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

Jag har fått god information 
om olika projekt som 
genomförts/pågår.

1,37 1,93 1,88 1,85

Det har varit lätt att värdera 
om resultaten från projekt 
som presenterats kan vara till 
nytta för min kommun.  

1,47 1,88 2,02 1,87 

Information jag tagit del av 
har lett till att jag diskuterat 
de forsknings/projektresultat 
som presenterats med mina 
kollegor.

1,37 1,90 1,75 1,73 

Information om forsknings-
resultat har ibland lett till att 
jag själv läst en eller flera 
forsknings/projektrapporter
mer ingående.

1,34 2,07 2,04 1,95 

Informationen har också lett 
till att jag uppmanat kollegor 
att läsa vissa rapporter.  

1,35 1,88 1,89 1,85 

Som tidigare framgått är de mer allmänna attityderna till FoU-rådets 
verksamhet genomgående mer positiva än de mer specifika. I all synnerhet 
socialcheferna visar här upp relativt positiva attityder, även om också de ofta 
menar att resurserna borde användas på annat sätt för att bättre stödja 
kommunernas behov av FoU-verksamhet. Kommunchefer och KS-
ordföranden är som regel något mindre positiva än socialcheferna medan 
miljöcheferna är de aktörer som uppvisar de minst positiva attityderna. En 
rimlig tolkning är att socialcheferna är de som förefaller ha störst nytta av 
FoU-verksamheten medan motsatsen gäller för de miljöansvariga cheferna. 
Fördelningarna framgår av tabellerna 9 och 10. 
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Tabell 9 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om FoU 
rådets verksamhet (medelvärden redovisas – högre värden indikerar positiva 
attityder)?

Påstående Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

Jag värderar de resurser som 
FoU-rådet avsätter till sin 
verksamhet som nyttig för 
min sektor.

1,95 3,00 2,85 2,66

Jag värderar de resurser som 
FoU-rådet avsätter till sin 
verksamhet som nyttig för 
kommunsektorn generellt.

2,26 3,29 3,02 2,92 

Jag anser att resurserna borde 
nyttjas på annat sätt för att 
bättre stödja kommunernas 
behov av FoU-verksamhet.

2,71 2,95 2,60 2,81 

Tabell 10 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden (medel-
värden redovisas – högre värden indikerar positiva attityder)? 

Påståenden Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

På min verksamhetsnivå har vi 
satt igång projekt som är 
baserade på resultat från FoU-
rådets forskningsverksamhet. 

1,15 1,48 1,24 1,42

På min verksamhetsnivå har vi 
genomfört förändringar med 
innehåll som i huvudsak kan till-
skrivas resultat från FoU-rådets 
forskningsverksamhet. 

1,22 1,57 1,35 1,54 

På min verksamhetsnivå har vi 
försökt genomföra förändringar 
med innehåll som i huvudsak 
kan tillskrivas resultat från FoU-
rådets forskningsverksamhet. 

1,18 1,55 1,31 1,53 
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Påståenden (forts.) Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

På min verksamhetsnivå har 
resultat från FoU-rådets 
forskningsverksamhet varit tema 
på olika interna träffar (t.ex. 
planeringsdagar).

1,17 1,86 1,30 1,63

På min verksamhetsnivå har 
resultat från FoU-rådets 
forskningsverksamhet ofta lett 
till diskussioner i vår verksamhet. 

1,20 1,91 1,54 1,62 

Vi går nu över till att presentera resultat som rör kunskapsöversikterna. 
Kunskapsöversikterna och forskningsprogrammen är två skilda verksamheter 
och kunskapsöversikterna är inte sammankopplade med de forsknings-
program som rådet stödjer. De resurser som avsätts till kunskapsöversikterna 
utgör endast en liten del av rådets totala budget.  

Kunskapsöversikter
När det gäller kunskapsöversikterna och tolkningen av de resultat som 
svarsmönstret redovisar är det viktigt att hålla i minnet att kunskaps-
översikterna har olika målgrupper. Man kan därför inte förvänta sig att de 
olika befattningshavarna i undersökningsgruppen har kännedom om alla 
kunskapsöversikter, t.ex. har ingen kunskapsöversikt varit riktad mot miljö-
området. Marknadsföringen av kunskapsöversikterna är också riktad mot 
tilltänkta målgrupper, men alla rapporter annonseras dessutom i Kommun-
aktuellt.

Rapporterna trycks upp i en upplaga på 2000 exemplar varav ungefär halva 
upplagan delas ut som gratisexemplar. Rapporterna 3, 4 och 6 har blivit 
omtryckta, vilket visar ett intresse och en efterfrågan. I tabell 11 redovisas 
beslutsfattarnas kännedom om kunskapsöversikterna.  
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Tabell 11 Beslutfattarnas kännedom om olika kunskapsöversikter i serien 
Ájour (i procent) 

Kunskapsöversikter %

1. IT och kommunerna. 25,7
2. Politikerförakt eller mogen misstro? 22,8
3. Utvärdering - mer än metod. 16,9
4. Att sörja för äldre. 21,5
5. Frivilligarbetets kön. 9,3
6. Lokal demokrati i förändring. 41,4
7. Konkurrens på kommunala villkor. 31,6
8. Integration, en samtidsspegling.  8,9

Spridningen i kunskapsmönster är som framgår av tabell 11 mycket stor. 
Störst kännedom har man om Jessika Wides och Gunnel Gustavssons rapport 
6: ”Lokal demokrati i förändring” (41,4%). Rapporten delades ut gratis i 15-
1600 ex. till KS-ordföranden, kommundirektörer och politiker men har också 
i övrigt efterfrågats och blivit omtryckt. Författarna till rapporten har också 
varit bra på att sprida den. Fredrik Anderssons rapport ”Konkurrens på 
kommunala villkor” är även den uppmärksammad (31,6%). Kring denna 
rapport arrangerades ett seminarium. Rapport 1: ”IT och kommunerna” riktar 
sig till flera målgrupper. Den belyser såväl demokratifrågor och IT som 
organisation och IT. Rapport 2: ”Politikerförakt eller mogen misstro”? blev 
mycket uppmärksammad genom en presskonferens och även genom ett inslag 
i TV som ledde till ett flertal ledare och debattartiklar i pressen. Rapporten har 
levt kvar hos journalisterna. Rapport 3: ”Utvärdering- mer än metod” har 
funnits med i utbildningar som kurslitteratur. Den har också blivit omtryckt. 
Rapport 4: ”Att sörja för äldre” har också uppmärksammats och även den är 
omtryckt. Rapporten har ingått i Svenska Kommunförbundets ”äldreenhet” 
och använts på konferenser och seminarier. Endast drygt 9 procent uppgav 
sig känna till rapport 5: ”Frivilligarbetets kön”. I tolkningen av detta kan man 
fundera över om rapporten blivit mer uppmärksammad om könsfördelningen 
i beslutsfattargruppen varit annorlunda. Om rapport 8: ”Integration, en 
samtidsspegling” kan tilläggas att den utkom 2002. Den har, p.g.a. 
tjänstledighet, ännu inte än fått någon egentlig marknadsföring.

Av tabell 12 framgår att de flesta (20,3%) endast känner till en av 
kunskapsöversikterna och att endast några få personer (1,3%) känner till 
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samtliga åtta rapporter. I tolkningen av detta resultat bör även här beaktas den 
målgruppsinriktade marknadsföringen av kunskapsöversikterna. Noteras bör 
att drygt 32 procent uppgav sig inte känna till någon enda av kunskaps-
översikterna i serien Ájour.  

Tabell 12 Andel kommunala  tjänstemän och politiker som känner till en eller 
flera av kunskapsöversikterna i serien Ájour (i procent) 

Antal kunskapsöversikter 
man känner till: 

%

0 32,1
1 20,3
2 14,3
3 17,3
4 9,3
5 3,4
6 1,7
7 0,4
8 1,3

Samtidigt med frågan om man känner till respektive kunskapsöversikt gavs 
möjlighet att uppge om man i så fall anser sig ha haft nytta av kunskaps-
översikten och om man bedömer innehållet vara kommunalt relevant. Frågan 
om nytta och relevans besvarades av få personer, här bör alltså observeras att 
internbortfallet är mycket stort. Av detta skäl har vi också valt att inte fördela 
svarsmönstret på olika aktörer.  

Som väntat visade det sig att avsevärt fler upplevde kunskapsöversikterna ha 
kommunal relevans än som själva upplevde sig ha nytta av dem. Mellan 30,6 
procent (rapport 6) och 60,8 procent (rapport 4) upplevde kunskaperna ha 
kommunal relevans, medan motsvarande siffror för upplevd nytta var 5,6 
procent (rapport 2) och 29,4 procent (rapport 4). Rapport 4 visade sig därmed 
vara den rapport som betraktades som relevantast och nyttigast utan att för 
den skull vara den mest välbekanta, medan den mest kända rapporten (rapport 
6) visade sig upplevas som den minst relevanta och inte heller som speciellt 
nyttig. Denna situation talar för vikten av att informationen förbättras såväl till 
bredd som till djup om ambitionen är att nå rätt målgrupp så effektivt som 
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möjligt och därmed effektivisera nyttiggörandet av forskningen. Det är 
naturligtvis också så att projektens indirekta genomslagskraft varierar högst 
betydligt.

Tabell 13 Upplevd kommunal relevans och nytta av kunskapsöversikterna hos 
de som känner till respektive kunskapsöversikt (i procent) 

Kunskapsöversikt Upplevd kommunal relevans 
(n)

Upplevd nytta av rapporten 
(n)

1. IT och 
kommunerna.

39,3 (24) 8,2 (5) 

2. Politikerförakt 
eller mogen misstro? 

38,9 (21) 5,6 (3) 

3. Utvärdering - mer 
än metod.

47,5 (19) 17,5 (7) 

4. Att sörja för äldre. 60,8 (31) 29,4 (15) 

5. Frivilligarbetets 
kön.

40,9 (9) 9,0 (2) 

6. Lokal demokrati i 
förändring.

30,6 (30) 14,3 (14) 

7. Konkurrens på 
kommunala villkor. 

30,7 (23) 18,7 (14) 

8. Integration, en 
samtidsspegling.

38,1 (8) 9,5 (2) 

Vi ombad svarandegruppen att i en öppen fråga utveckla sina svar om 
upplevd nytta av kunskapsöversikterna. 17 av beslutsfattarna gav 
kommentarer. T.ex. att de fått ett fördjupat perspektiv på äldreomsorgen, att 
de upplevt en utveckling av utvärderingsverktyg, att de fått idéer, underlag och 
nya infallsvinklar som efter lokala förutsättningar kan vidareutvecklas. Eller 
som en tillfrågad skriver: Hade nytta av den i samband med vårt demokrati-
beredningsarbete inför valet då vi funderade på hur vi skulle höja valdeltagandet. Den 
kunskapsöversikt som hänvisas till är rapport 6: ”Lokal demokrati i 
förändring”.
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Svarsmönster fördelat på olika beslutsfattare 
Existerar då några skillnader mellan de olika aktörer som besvarat enkäten? 
Låt oss till att börja med beskriva deras kännedom om kunskapsöversikten 
Ájour. Som framgår av tabell 14 är variationen stor vilket till stor del beror på 
vilket område rapporterna avhandlar, på marknadsföringen och spridningen 
av kunskapsöversikterna. Rapport 6 t.ex. som handlar om lokal demokrati 
känner kommunstyrelseordförandena oftast till (72,7%), medan den är 
obekant för en lika stor andel av socialcheferna. Däremot är många social-
chefer (46,7%) bekanta med den rapport som handlar om äldreproblematiken 
(rapport 4).

Tabell 14 Andel kommunala tjänstemän och politiker som känner till kun-
skapsöversikterna i serien Àjour (i procent) 

Kunskapsöversikter Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

1. IT och kommunerna 20,3 16,7 35,8 34,1

2. Politikerförakt eller 
mogen misstro 

12,2 8,3 28,3 54,5 

3. Utvärdering – mer än 
metod

9,5 33,3 13,2 11,4 

4. Att sörja för äldre 2,7 46,7 13,2 25,0 

5. Frivilligarbetets kön 4,1 18,3 3,8 6,8 

6. Lokal demokrati i för-
ändring

21,6 18,3 66,0 72,7 

7. Konkurrens på 
kommunala villkor 

14,9 23,3 60,4 34,1 

8. Integration, en samtids-
spegling

2,7 6,7 13,2 13,6 

Det visar sig också, vilket framgår av tabell 15, att miljöcheferna är de som 
oftast saknar kännedom om kunskapsöversikterna. Med tanke på att 
miljöområdet inte varit föremål för någon översikt är det positivt, nästan att 
betrakta som en bonus, att flera miljöchefer ändå känner till ett antal 
översikter. Betydligt bättre kännedom om rapporterna än de övriga förefaller 
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kommuncheferna och kommunstyrelseordförandena ha. I flera av 
kunskapsöversikterna har dessa målgrupper också varit i fokus för 
marknadsföring och spridning av rapporterna.  

Tabell 15 Andel kommunala tjänstemän och politiker som känner till en eller 
flera av kunskapsöversikterna i serien Ájour (i procent) 

Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

Känner inte till någon 
kunskapsöversikt

58,1 28,3 15,1 15,9

Antal kunskapsöversikter 
man känner till:

1 24,3 21,7 17,0 5,9

2 4,1 21,7 20,8 13,6 

3 6,8 13,3 26,4 29,5 

4 2,7 11,7 11,3 15,9 

5 2,7 _ 7,5 2,3 

6 _ 3,3 _ 4,5 

7 _ _ 1,9 _ 

8 1,4 _ _ 2,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Vi går nu vidare i redovisningen av enkätsvaren och avslutar med 
temaområdet: Frågor om den egna kommunens FoU-arbete.

Den egna kommunens FoU-arbete 
Det sista temaområdet i enkäten belyser den egna verksamhetsnivåns FoU-
arbete. Hit hör frågor som belyser om man utvecklat någon FoU-strategi och 
om det avsätts resurser till FoU-verksamhet. Även här finns några 
påståenden/attitydfrågor som berör den egna verksamhetens eventuella 
erfarenheter av forskningsverksamhet. Vi har också frågat om vilka de 
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vanligaste källorna är till ny kunskap som grund för igångsättande av egna 
utvecklingsprojekt eller genomförande av faktiska förändringar i verk-
samheterna.

Av dem som besvarat frågan om man på sin verksamhetsnivå har någon 
utvecklad FoU-strategi, svarade 13,1 procent ”ja” medan nästan lika många 
(12,7%) uppgav sig inte veta. Av dem som kommenterat frågan framgår att 
det till stor del handlar om verksamhet som genomförs internt. Det kan t.ex. 
handla om att anordna FoU-caféer i verksamheterna för att engagera och 
intressera anställda. Någon uppger att de under de senaste åren har avsatt 
personella resurser för uppföljningsarbete i kommunen samt utvecklat 
strategier för att öka andelen högutbildade. Därutöver uppger man att man i 
stor utsträckning samarbetar med regionala eller länsvisa FoU-enheter. 73 
procent (8 av 11) av kommunerna som medverkat i något forskningsprojekt 
har avsatt resurser för FoU-frågor (på sin verksamhetsnivå). 18 procent (2 av 
11) som medverkat i något forskningsprojekt har haft en uttalad FoU-strategi. 
Det visar att egen aktivitet på FoU-området går hand i hand med medverkan i 
externa forskningsprojekt.  

Frågan om det avsätts resurser till FoU-verksamhet på den egna 
verksamhetsnivån besvaras med ”ja” av 34,2 procent av beslutsfattarna, här 
var andelen som uppgav sig inte veta (5,9%). Flertalet av de kommuner som 
avsätter resurser till FoU-verksamheter gör det genom ekonomiska bidrag till 
lokala, regionala eller länsvisa FoU-enheter, även till verksamheter i 
Kommunförbundets regi. De summor som uppges varierar kraftigt mellan 
kommunerna, men flertalet avsätter mellan 25.000 och 200.000 kronor per år. 
I några kommuner avsätts betydligt större summor. Ett par kommuner uppger 
att fem kronor per invånare eller personalresurser i form av en procent av det 
totala antalet anställda i förvaltningen avsätts till FoU-verksamhet. Vissa 
kommuner har avsatt personalresurser genom att t.ex. anställa metod-
utvecklare eller att anställda frigörs för att delta i projektverksamheter av 
skilda slag.

På frågan om vad man anser vara de vanligaste källorna till sådan kunskap 
som kan ligga till grund för igångsättande av egna projekt eller förändringar på 
den egna verksamhetsnivån svarade de flesta, som framgår av tabell 16, 
”daglig erfarenhet” (m=3,88) tätt följt av ”samverkan med kollegor” 
(m=3,85). Vissa inslag i ”daglig erfarenhet” och ”samverkan med kolleger” 
som handlar om forskning, t.ex. olika konferenser och seminarier som 
beslutsfattarna deltar i där forskningsprojekt presenteras. Andra viktiga källor 
som angavs är ”samarbete med andra kommuner” (m=3,71) och 
”utvärderingar” (m=3,5). Däremot anger inte speciellt många vare sig FoU-
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rådets annonsblad ”Forskning pågår” (m=1,56) eller ”regionala och 
kommunala FoU-enheter” (m=2,26 resp. 1,53). När det gäller ”forskning 
pågår” handlar det om ett annonsblad som inte ges ut kontinuerligt utan bara 
tillsammans med olika projekt. Helt klart är det alltså i det nära och vardagliga 
som merparten hämtar inspiration i förändringsarbete. I tabell 16 jämförs 
medelvärden i vissa alternativ också med medelvärden från liknande frågor i 
en utvärdering av KS Forskning i Norge5. I de flesta fall är medelvärdet något 
högre i den norska utvärderingen.

Tabell 16 Vilka är de vanligaste källorna till kunskaper som grund/underlag 
för igångsättande av egna utvecklingsprojekt eller genomförande av faktiska 
förändringar på din verksamhetsnivå? (i procent) 

Källor till kunskap Inte alls 
vanligt

 Mycket 
vanligt

Medel-
värde
(m)

Medel-
värde
Norge

 1 2 3 4 5   

Daglig erfarenhet 4,4 4,4 20,9 38,7 31,6 3,88 4,14
Utvärdering 3,6 9,0 31,1 45,9 10,4 3,50 4,05 
Samverkan med kollegor 2,7 3,1 20,0 54,7 19,6 3,85 3,80 
Samarbete med andra 
kommuner

1,3 6,6 29,6 44,2 18,1 3,71 3,58 

Facktidskrifter 10,8 34,5 37,2 15,2 2,2 2,64 3,34 
Utnyttjande av 
forskningsresultat 

15,8 36,9 33,3 13,5 0,5 2,46 2,92 

Konsulter 28,6 40,6 24,6 4,9 1,3 2,10 2,87 
Medverkan i forsknings- 
och utvecklingsprojekt 

31,2 30,3 27,1 8,1 3,2 2,22 2,83 

Databaser 30,5 35,5 22,3 10,9 0,9 2,16 2,04 
Kommunaktuellt 16,1 35,9 30,5 15,2 2,2 2,52  
”Forskning pågår” (FoU-
rådets annonsblad) 

58,3 29,4 10,6 1,8 0,0 1,56  

Universitet/högskola 15,8 33,5 29,0 18,1 3,6 2,60  
Regional FoU-enhet 36,7 25,7 16,5 17,0 4,1 2,26  
Kommunal FoU-enhet 69,1 18,0 6,9 2,8 3,2 1,53  
Kommunal
utvecklingsenhet

53,2 19,4 16,7 7,9 2,8 1,87  

Andra källor 49,7 21,1 19,9 6,4 2,9 1,92  

Bland ”andra källor” som uppges förekommer media i allmänhet, länsstyrelser 
och andra centrala myndigheter och verk.

5 O. Rieper & I. Kristiansen (1994) Evaluering af KS Forskning. Hovedrapport om Kommunenes 
Sentralforbunds forsknings- og udviklingsordning, AKF Forlaget, Kopenhavn. 
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Svarsmönster fördelat på olika beslutsfattare 
Det är påtagligt att de fyra aktörerna har tämligen olikartade sätt att finna och 
nyttja den kunskap som behövs i förändringsarbete. Miljöcheferna finner, som 
framgår av tabell 17, denna i den nära vardagen, oftast i den dagliga 
erfarenheten (3,99), men också i samverkan med kollegor (3,89) och i 
samarbete med andra kommuner (3,65). Socialcheferna nyttjar också daglig 
erfarenhet (4,09), samverkan med kollegor (3,84) och utvärderingar (3,69). 
Socialcheferna ser också regionala FoU-enheter (3,48) som en resurs.

Kommuncheferna litar oftast till samverkan med kollegor (4,02), dagliga 
erfarenheter (3,84) och samarbete med andra kommuner (3,84), samt finner 
relativt ofta också stöd hos universitet eller högskolor (2,90). Kommun-
styrelseordförandena slutligen samverkar fruktbart med andra kommuner 
(3,61), samverkar med kollegor (3,56) och utnyttjar daglig erfarenhet (3,46). 
Då det gäller FoU-rådets annonsblad ”Forskning pågår” är det främst 
kommuncheferna (1,71) och socialcheferna (1,68) som nyttjat dessa. 
Kommunaktuellt uppges främst av kommunstyrelseordföranden (2,83) och 
kommunchefer (2,78) som en källa till kunskap i det egna förändringsarbetet.

Tabell 17 Vilka är de vanligaste källorna till kunskaper som grund/underlag 
för igångsättande av egna utvecklingsprojekt eller genomförande av faktiska 
förändringar på din verksamhetsnivå? (medelvärden) 

Miljöchef Socialchef Kommunchef KS ordf. 

Daglig erfarenhet 3,99 4,09 3,84 3,46
Utvärdering 3,32 3,69 3,65 3,30 
Samverkan med kollegor 3,89 3,84 4,02 3,56 
Samarbete med andra 
kommuner

3,65 3,68 3,84 3,61 

Facktidskrifter 2,62 2,84 2,68 2,28 
Utnyttjande av forskningsresultat 2,24 2,65 2,55 2,40 
Konsulter 1,78 2,02 2,49 2,28 
Medverkan i FoU-projekt 1,68 2,79 2,37 1,97 
Databaser 2,13 2,19 2,31 1,95 
Kommunaktuellt 2,16 2,47 2,78 2,83 
”Forskning pågår”  1,29 1,68 1,71 1,63 
Universitet/högskola 2,21 2,79 2,90 2,65 
Regional FoU-enhet 1,34 3,48 2,41 2,03 
Kommunal FoU-enhet 1,27 1,84 1,38 1,61 
Kommunal utvecklingsenhet 1,60 1,58 2,18 2,39 
Andra källor 1,84 1,72 2,03 2,03 
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Enkäten avslutas med att svarandegruppen i en öppen fråga ombeds besvara 
frågan om: Vilken betydelse (nytta och intresse) tillskriver du forskning om 
kommunal verksamhet i allmänhet? Här avsåg vi inte bara den forsknings-
verksamhet som rådet bedriver utan kommunforskningen överhuvudtaget. 
Väldigt många lämnade här kommentarer och synpunkter och vi 
sammanfattar de viktigaste kommentarerna under några rubriker, levande-
gjorda med ett antal citat.

Betydelsefull och nödvändig verksamhet. 
Sammantaget visar svarsmönstret att man på beslutsfattarnivån tillskriver 
forskning om kommunal verksamhet stor betydelse. Forskning och utveckling 
på alla nivåer bedöms generellt som nödvändig, en uttrycker det så här: En
absolut nödvändighet för att bibehålla och utveckla kvaliteten i arbetet samt för att höja 
attraktionskraften inom kommunal verksamhet i allmänhet. Andra lyfter fram den 
kommunala komplexiteten: Synnerligen relevant då de processer som den offentliga 
sektorn bedriver kännetecknas bland annat av en ofta svårbeskrivbar komplexitet samt att 
kunskapen om orsak-verkansambanden är delvis bristfällig. Även de stora samhälls-
ekonomiska resurser som hanteras av kommunerna och verksamheternas 
betydelse för medborgarna lyfts fram som betydelsefulla aspekter och där 
forskning behövs och är viktig. Särskilt då den kommunala sektorn står inför 
stora förändringar de närmaste åren. Här efterfrågas också forskning som är 
framtidsinriktad, prognosticerande och kvalitetsutvecklande. Särskilt viktigt 
beskrivs forskningsverksamheten vara för små kommuner: Tack vare sådan 
verksamhet kan små kommuner utan egna FoU-resurser tillägna sig kunskap och idéer. 

Samtidigt upplevs forskningsresultaten ibland svåra att omsätta i små 
kommuner: Jag är positiv till att utnyttja forskningsresultat som finns, men samtidigt är 
det mycket som inte passar in i en liten kommun.

Spridning och information om forskningsresultat. 
I de kommentarer som lyfter fram nyttoaspekten och spridningen av 
forskningsresultat påpekas betydelsen av att kraft och resurser avsätts till 
sådan verksamhet: Jag tycker att forskning och utvecklingsarbete är mycket viktigt, men 
förmågan till spridning av resultaten blir avgörande för hur väl det får genomslagskraft på 
verksamhetsnivå och i kommunerna. Många uppger att de inte nås av någon 
information om vad som pågår. Förutsättningarna är också olika i 
kommunerna: … små kommuner har ingen stab som kan bevaka eller vara specialiserad 
på utvecklingsfrågor. Andra beskriver det ”informationsbrus” som vi lever i som 
ett hinder för att tillgodogöra sig forskningsinformation. Behoven är stora och 
förslag på informationsvägar framkommer: … men resultaten måste spridas på ett 
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sätt som man uppmärksammar, t.ex. konferenser på regional nivå, eller: Gör resultaten 
mer synliga i kommunen genom information direkt riktad till berörda förvaltningar. 

Självkritik.
Flera personer ger kommentarer som andas viss självkritik. Några lyfter fram 
tidsbrist som en faktor eller att de upplever sig själva vara för dåliga på att ta 
till sig nya kunskaper: Den behövs, men många kommuner, bland annat min egen, är 
säkert dåliga på att utnyttja resultaten. Ekonomin eller att det inte avsätts resurser 
för forsknings- och utvecklingsverksamhet i kommunerna problematiseras 
också: Borde vara av mycket stor nytta och intresse, tyvärr avsätts inga resurser för detta i 
verksamheterna och det är inget som prioriteras. 

Kvalitetssäkring och kunskapsbaserad verksamhet. 
Flera personer, särskilt representanter från socialtjänsten, lyfter fram 
betydelsen och nyttan av forskningsverksamheten. En person talar här om 
”forskningsmognad på fältet”: Mycket stor nytta och intresse. Det gäller bara att hitta 
kopplingen mellan forskning och fält. För socialtjänsten handlar det säkert också om att 
uppnå ett stadie av forskningsmognad på fältet. Vi måste inse i större utsträckning att 
forskningens resultat har relevans även i ”min” kommun. Inom socialtjänsten måste 
uppföljning och utvärdering utvecklas så att resultaten av insatserna 
dokumenteras. Begrepp som kvalitetssäkring och kunskapsbaserad verk-
samhet lyfts fram av flera personer, en skriver så här: Forskning och 
utvecklingsarbete har givetvis ett stort intresse och ger nytta till förvaltningarna under 
förutsättning att den är ”praktikeranpassad”. Socialtjänstens krav på kvalitetssäkring av 
de insatser som görs och att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad kräver forsknings-
baserad metodutveckling.

FoU-rådets verksamhet. 
Flera personer kommenterar här också sin egen roll och synen på 
Kommunförbundets FoU-verksamhet. Här framkommer också synpunkter på 
enkäten och svårigheten att besvara densamma. En uttrycker det så här: Jag
tycker det är viktigt även om jag inte kunde svara på denna enkät speciellt bra eftersom jag 
inte stött på denna FoU-verksamhet tidigare. Men till övervägande del lyfts FoU-
rådets verksamhet fram som nyttig och betydelsefull. Jag låter här några citat 
avsluta kommentarer kring FoU-rådets verksamhet.

För att kunna göra jämförelser, utnyttja resultat och kompetens krävs en samordning 
mellan kommunerna, inte minst för små eller medelstora kommuner. Uppgiften är därför 
mycket viktig för Kommunförbundet. 

Jag tror att all forskning ger resultat som, om de tillämpas i något sammanhang, gör det 
möjligt att göra verksamheten effektivare, säkrare eller bättre etc.. Jag tror också att den 
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forskning som bedrivs i samarbete med Kommunförbundet kommer fram till oss på fältet 
även om vi inte läser rapporterna direkt utan tar del av resultaten på kurser eller genom 
pressen.

Mina svar kan tydas som om vi inte är intresserade av och reagerar på forskningsresultat. 
Så är naturligtvis inte fallet, men vägen från forskningsresultat till kommunal utveckling 
och förändring är oftast diffus. Självklart kan FoU-rådets verksamhet vara till stor nytta 
för kommunerna även om vi inte känner till att det är den verksamheten som leder till ett 
positivt förändringsarbete.
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FALLSTUDIER/PRAKTIKERNIVÅN 

I det här avsnittet presenteras en delstudie som riktar sig till praktikernivån. 
Studien uppmärksammar fem kommuner som medverkat i projekt med stöd 
från FoU-rådet. Kommunerna valdes ut slumpmässigt och är: Borlänge, 
Linköping, Halmstad, Norrköping och Hällefors. Syftet med delstudien är att 
mer ingående spegla avtryck, upplevd nytta, relevans och effektivitet av 
projektverksamhet med stöd från FoU-rådet. Den konkreta frågeställning vi 
vill få besvarad är alltså: Har effektiviteten, i vid mening, i kommunal 
verksamhet ökat till följd av FoU-insatserna? Upplevs dessa som nyttiga av 
berörda intressenter och har de avsatt några avtryck i den kommunala 
verkligheten? Av de fall som presenteras kan tre projekt beskrivas som 
tillämpad forskning (Borlänge, Linköping och Halmstad), medan två projekt 
(Hällefors och Norrköping) är av grundforskningskaraktär, d.v.s. projekten 
varierar med avseende på sin omedelbara forskningsanvändning i 
kommunerna. Varje presentation inleds med en kort beskrivning av projektet 
följd av en sammanfattning av de resultat som kommit fram. Kursiverad text 
utgör exakta citat hämtat från våra intervjuer.

Projekt 1. Urinsortering i praktiken – ett försök i Borlänge 
För att bidra till kunskapsutvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle 
genomförde Svenska Kommunförbundets FoU-råd ett forskningsprogram 
åren 1995-1997 med inriktning mot: ”Kommunala insatsers betydelse för 
miljö och naturresurser”6. Forskningen har bedrivits i sju olika projekt. Ett av 
dessa projekt har valts ut för en fördjupningsstudie, det är: Urinsortering i 
praktiken – ett försök i Borlänge. Syftet med projektet är att öka kunskapen 
om kretsloppsmöjligheter i hyreshus samt att identifiera de viktigaste 
kunskapsluckorna i kedjan människa – hus – jordbruk7. Projektet innebar att 
urinsorterande toaletter installerades i ett bostadshus i Hushagen, ett 
tvåvåningshus med fyra enrumslägenheter på varje plan. Följande 
sammanfattning av erfarenheterna från Borlänge kommun bygger på 
intervjuer med miljöchefen, miljöinspektören, Agenda 21 samordnaren och 
tekniske chefen samt med en områdesvärd på Tunabyggen, kommunens 
byggbolag. Projekt ingår i ett större projekt kallat: ”Hållbar förnyelse av 
stadsbebyggelse”. Olika delar i projektet finansieras av Svenska 
Kommunförbundet, Byggforskningsrådet, VA-forsk, Dalarnas Forskningsråd, 
Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge kommun och Stora Tunabyggen AB.

6 Se bilaga 2. 
7 Klepke, Lothigius & Tydén (1998) På väg mot den hållbara kommunen. Kommuner och forskning i 
samverkan. Svenska Kommunförbundet, . Stockholm.  
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Borlänge kommun var tidigt ute i miljöarbetet för en hållbar utveckling och 
flera miljöprojekt har genomförts genom åren. Till exempel har kommunen 
utvecklat en avancerad modell för källsortering. I linje med detta beskrivs det 
som självklart att intresset för att testa urinsortering var stort. Man ville också 
källsortera avloppet. En projektdeltagare säger: Borlänge är känt för att ha modet 
att våga och här kommer urinsorteringsprojektet in. Det finns ett politiskt mod och en 
politisk vilja så vi fick stöd uppifrån. Att använda urin som gödning är en del i ett 
kretsloppstänkande, näringen skall tillbaka till jorden och urin innehåller bra 
näring för växtligheten. Kommunen ville därför hitta nya lösningar. När 
projektet startade skulle man byta rörsystem i en fastighet i bostadsområdet 
Hushagen. Kommunen ställde då upp och ville prova urinsortering som ett 
alternativ.

Projektet innebar att kommunen installerade nya toalettstolar och grävde ner 
tankar som skulle samla upp urinen. Meningen var sedan att bönderna skulle 
komma och tömma tankarna för att använda urinen som alternativ till 
konstgödning. Relativt snart efter det att installationerna var klara började 
emellertid problem att visa sig. Man försökte på olika sätt lösa dem men till 
slut var man tvungna att byta ut toalettstolarna och idag har man återgått till 
det befintliga kommunala avloppssystemet. En av projektdeltagarna menar: 
Det viktiga här är erfarenheterna efter projektet. Bara det inte skrämmer förvaltningar att 
inte våga prova igen. Man får inte säga ”aldrig igen”, det är inte bra. Vilka är då 
erfarenheterna av projektet?

Trots att försöket inte fick det resultat man hade önskat är samtliga deltagare 
som intervjuats eniga om att erfarenheterna av försöket är många och positiva. 
På sikt kommer erfarenheterna ändå kommunen tillgodo, som en 
projektdeltagare uttrycker det: Det behövs här, precis som när det gällde 
källsorteringen, en massa försök för att man ska lära sig. Det här kan ju komma tillbaka 
igen och det gör det säkert. Trots allt är försöket och forskningen i Borlänge mycket positiv. 
Andra har också lärt av våra erfarenheter. Det uppstod även en del problem för 
hyresgästerna som kan kopplas till att tekniken inte är fullt utvecklad. 
Tekniken är inte fulländad menar en annan projektdeltagare och tillägger: Det
viktiga var att vi ville pröva själva och vi ville ha forskning knuten till oss i försöket. 
Tekniken höll ju inte och en annan deltagare menar att det är klart de blev 
besvikna. Men så här måste man jobba, man måste pröva och lära sig själv. Många av 
de kommentarer som rör erfarenheterna från projektet framhåller projektets 
pedagogiska funktion. Effekterna för kommunen är ju av naturliga skäl svåra 
att se men som en deltagare säger: I de kommuner där det här fungerar, det är ju 
väldigt effektivt. Flera projektdeltagare poängterar att man har fått kunskaper 
även om projektet som sådant misslyckades.
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Ett annat problem var att man inte hade kontrollerat om det fanns någon 
avsättning för urinen i jordbruket och det beskrivs av en deltagare som en 
miss, något man borde ha tänkt på innan. Ingen lantbrukare var beredd eller 
intresserad av att tömma tankarna. Jo, de försökte men de ville ha betalt för att hämta 
och det fick dom inte. Det var ingen som ville hämta gratis. Det skulle ha varit 
förankrat med ett avtal innan man körde igång menar han. Sen var det EU:s 
regelsystem som kom i vägen: Kravodlare fick inte ta emot det här p.g.a. EU:s regler. 
Kravodlare ska bara ha naturprodukter, dock inte urin från människor. Det slog lite 
spiken i kistan för oss. EU är väldigt styrande, det motverkar ibland det här miljöarbetet. 
Rädslan för sjukdomar och smitta, t.ex. galna ko-sjukan, ligger också bakom 
diskussionerna om det är lämpligt med urin som gödningsmedel. 

Uppmärksamheten från media var stor och det var många studiebesök, bl.a. 
av utländska gäster, berättar en projektdeltagare: Vi var på seminarier och pratade 
och presenterade det här. Andra kommuner var här och tittade. De försökte på flera 
olika sätt att sprida erfarenheterna från projektet. En annan berättar att: Vid 
chefsträffarna på kommunförbundet (sektionerna) så lyfts erfarenheterna av olika projekt 
och verksamheter fram. Då sprids kunskaperna ganska väl sektorsvis. Detta kopplas inte 
alltid till att projekt kanske har stöd från FoU-rådet. Den kommunala relevansen av 
projektet är helt klar.  

Sammanfattningsvis menar informanterna att även om försöket inte satt några 
konkreta avtryck i form av fungerande urinsortering så har det haft sitt värde 
som försöksverksamhet. Utan tvekan beskriver man projektet som relevant, 
inte bara på den tillämpade nivån i kommunen utan också som exempel på ett 
framtidsprojekt inom ramen för ett samhälleligt kretsloppstänkande. Man har 
lärt mycket av det och menar att det var rätt att prova. Projektet har m.a.o. 
haft ett pedagogiskt värde. Man lär lika mycket av misstag som av framgångar. 
En hel del studiebesök utifrån förstärker bilden av ett projekt som väckt 
intresse. Däremot erkänner man att försöket kunde varit bättre riggat och att 
det brustit i effektivitet. Förr eller senare, menar man, kommer dock denna 
typ av verksamhet att behövas och i det läget står man, genom projektet, väl 
förberedda.

Projekt 2. Kompetens och IT inom äldreomsorgen 
Det andra projektet som studerats närmare ingår i FoU-rådets 
programområde: Kommunerna och IT. Aspekter på demokrati och 
kompetens, som genomfördes mellan åren 1998-2001. Det övergripande 
syftet med projektet är att genom kompetensutveckling för personalen och 
IT-utveckling förbättra omsorgskvaliteten för vårdtagarna inom äldreo-
msorgen. Studieobjekt är enheten Åkerbo omsorg, i Linköpings kommun. 
Projektet har bestått av tre delstudier. I den första studien har man utvärderat 
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det IT-system som redan används inom Åkerbo omsorg. I den andra studien 
har forskarna försökt kartlägga omsorgsarbetets vardag genom intervjuer, 
observationer mm. Man har studerat arbetsrutiner och dokumentationsformer 
för planering, genomförande och uppföljning av äldreomsorgen. Den tredje 
studien beskrivs som ett förändrings- och designarbete med syfte att förbättra 
verksamheten med hjälp av IT. I samarbete med föreståndare och 
vårdbiträden från Åkerbo omsorg har forskarna arbetat med utveckling av IT-
system, kunskapsöverföring, kunskapsutnyttjande och dokumentations-
hantering. Det är främst upplevda avtryck och nyttoaspekter av sistnämnda 
verksamhet som utvärderas i denna delstudie. Följande erfarenheter från 
Linköpings kommun bygger på intervjuer med två personer, biträdande 
enhetschefen samt ett vårdbiträde vid Åkerbo omsorg. Båda var engagerade 
och aktiva i projektet. Det speciella med detta projekt är att det fortsätter att 
utvecklas i samarbete med forskarna, trots att projektet som sådant är avslutat. 
Vilka är då de viktigaste erfarenheterna av försöket?

Åkerbo omsorg är en stor enhet med ungefär 350 - 400 vårdtagare. 
Personalkategorier som berörs av projektet är vårdare/vårdbiträden, 
personliga assistenter, undersköterskor samt cheferna i verksamheten, ungefär 
120 personal. Utgångspunkten för projektet var att de själva hade utvecklat ett 
journalsystem som de nu ville gå vidare med och idéer fanns om att kunna 
utveckla det till ett IT-system. Ett av de problem man ville lösa var att den 
nattpersonal som arbetar över alla områdena i verksamheten måste åka ut till 
alla verksamheterna för att läsa journalerna och få information om 
omsorgstagarna. Detta tar tid och är dessutom inte så kvalitetssäkert, berättar 
projektdeltagarna. Det fanns m.a.o. förväntningar om att projektet skulle 
kunna öka effektiviteten och kvaliteten i arbetsrutiner och dokumentation. 
Man fick kontakt med forskarna som genomförde en stor kartläggning av 
Åkerbo-omsorg. Därefter beslöt forskarna sig för att gå vidare i projektet. Det
bildades en styrgrupp bestående av cheferna  vid Åkerbo omsorg och 
forskarna. Senare bildades en arbetsgrupp där också vårdbiträdena blev 
inblandade. Kontakten mellan forskarna och praktikerna har varit tät och 
omfattande under hela projekttiden.

En kartläggning av vårdbiträdenas arbete i olika delar av verksamheten 
genomfördes. Forskarna filmade och följde vårdbiträdenas arbete. En 
projektdeltagare berättar: Jag trodde i min enfald att det här skulle gå fort med IT, så 
snabbt fick alla gå en datautbildning som vi på enheten betalade själva. Alla fick 
genomgå en grundutbildning. Verksamheten hade också sökt och fått pengar 
för kompetensuppbyggnad av EU. Sen växte tanken att vi behöver ha ett intranät 
och vi behövde köpa in datorer o.s.v. Hon berättar att det var en del 
begreppsförvirring i början: ..vad menar dom (forskarna) och vad menar vi. Det här 
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beskrivs som en process som tog lång tid i anspråk. Därefter tog man fram 
alla papper och rutiner som man arbetade med i verksamheten. Sammanlagt var 
det här 45 olika dokument som en vårdpersonal ska hålla reda på. Det var då vi enades 
om att vi skulle försöka få in alla dessa dokumenten som man måste känna till i en IT-
stad och slippa alla de där pappersgrejerna. Hon menar att detta skulle underlätta 
hanteringen för alla.

Nästa steg var att man gick över till det man benämner kärnpunkter, d.v.s. vad 
som är viktigast runt en vårdtagare och journalhanteringen, d.v.s. omsorgs-
journalen och fakta om de boende. Omsorgsplanen för varje boende var en 
annan del som man senare skulle ta tag i. Det är just rutinerna runt 
journalhanteringen som har förändrats genom projektet. Projektdeltagaren 
berättar om processen: Ibland var vi ense ibland inte om hur det skulle vara. Vi hade 
satt upp mål innan vi började att vi skulle säkerställa att vi jobbade efter gemensamma 
rutiner på enheten och att det skulle vara en kvalitetsgaranti gentemot vårdtagarna. 
Forskarna utarbetade ett program, en prototyp till hur dataskärmen skulle se 
ut. Del för del arbetade man sedan vidare med detta. Processen i det arbetet är 
inte slut än.  

Inledningsvis var man inriktad på att utveckla ett system för Åkerbos 
verksamhet: Från början tänkte vi att vi ska ju bara göra det här åt oss, sen mitt i detta 
kom att vi skulle ha omsorgsgemensamma rutiner i produktionen i Linköping. Vissa saker 
skulle alla enheter göra. Hon berättar att de lagt ner massor med arbete på att 
utveckla systemet. Det har varit roligt och stimulerande. Ingen hade när de 
startade projektet en aning om att processen skulle vara så lång. Systemet har 
testats mycket i verksamheten, t.ex. har nattpersonalen provat det för att se 
om det är användarvänligt.

Projektet tog slut vid årsskiftet 2001 men då var man ännu inte färdiga med 
systemet. Tillsammans med forskarna har arbetet fortsatt. Forskarna har också 
fått mer resurser för att de ska kunna driftställa det som ett IT-system. Det 
har också lett till en problematik som man inte var medveten om från början. 
Nu ställs man inför frågor som t.ex.: Vem ska äga det här? Någon måste vara 
ansvarig för systemet och avtal måste skrivas om detta. Arbetet med detta 
fortsätter. En av erfarenheterna har också baserats på de nödvändiga 
kontakter med jurister och den lagstiftning som finns. De ställdes inför frågan: 
Vad får vi egentligen göra? Inom Åkerbo omsorg var man från början inne på att 
systemet var något som man skulle ha nytta och användning av i Åkerbos 
verksamhet. Kommunledningen hade inte insett att det skulle leda till ett 
system som fler kunde ha nytta av, menar projektdeltagaren: Det ställdes en del 
andra krav på säkerhet och sånt när man ska göra ett system, och där befinner vi oss nu. 
Att driftsätta det här systemet. 
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Hela projektet betraktar projektdeltagarna som kompetenshöjande för 
personalen. Alla, även de som var lite rädda för datorer i början, har lärt sig 
arbeta med datorn. Systemet är unikt. Idag kallar man det SÅVA, System 
Åkerbo för verksamhetsadministration. Hon berättar också att intresset från 
andra kommuner har ökat, att det har spridits i landet. Verksamheten kan 
komma att få stå modell för andra kommuner i framtiden, menar hon.  

Andra nyttoaspekter som lyfts fram är ökad säkerhet, kvalitetskontroll och 
tidsvinster. Det är ju en väldig kvalitetssäkring när man kan gå långt tillbaka och se 
vem som har gjort vad runt en vårdtagare. Informationen är nu, till skillnad från vad 
fallet var med journaler, lättläst. Information om vårdtagarna finns samlad på 
lättillgängliga platser. Inga lösa papperslappar med information som förr låg i 
anslutning till journalerna och som lätt kunde missas. All information, från 
små men viktiga detaljer som rör vårdtagarna (t.ex. att om något händer kring 
en vårdtagare ska man ringa till sonen inte till dottern av speciella skäl) finns 
samlad på ett ställe. Störst tidsbesparing är det nog för nattpersonalen, menar 
en projektdeltagare. Alla journalerna kan nu läsas från ett ställe, man behöver 
inte åka runt till alla verksamheterna. Även på ledningsnivå ser man vinster: 
Vi har en bättre informationskälla via datorn nu och det handlar om kvalitetskontroll. 
Systemet går också att vidareutveckla hur mycket som helst menar 
intervjupersonen, t.ex. för schemaläggning. Att kunna ha en översikt över 
verksamheten, se topparna och nyttja personalen där och när de behövs som 
bäst.

Vi är väldigt stolta för det här, säger projektdeltagarna. Vårdbiträdet, som är med 
vid intervjun, lyfter också fram förhållandet att: Vi får jobba, inte bara i vården, 
utan får jobba med det här också och nu utbildar jag den andra personalen, det är roligt. 
Vi i personalen är alltid med och är delaktiga. Vi får reda på allt. 

Sammanfattningsvis kan detta projekt på alla plan beskrivas som lyckat. Man 
har i princip nått sina mål eller rentav nått längre än vad man siktade på i 
början. Projektet har lämnat tydliga avtryck inom äldreomsorgen och 
erfarenheterna sprider sig till andra verksamheter i och utom kommunen. 
Projektet har bidragit till en säkrare hantering och till en kvalitetskontroll/-
garanti av verksamheten. Det som kan sägas om projektets bidrag till ökad 
effektivitet är att projektet uppfattas ha fungerat väl men att det är för tidigt 
att dra några slutsatser om detta. Som process upplevs projektet som nyttigt. 
Verkligheten har ställt frågor som forskarna funnit svar på. Projektet har haft 
uttalad aktionsforskningskaraktär. Relevansen har ständigt prövats och visat 
sig gälla. Personalens deltagande har medfört kompetenshöjning. Nyttan visar 
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sig allt mer i form av tidsvinster samt ökad säkerhet och kvalitet i befintliga 
rutiner.

Projekt 3. Forskning och kommunalt utvecklingsarbete i samverkan  
Detta projekt ingår i FoU-rådets program: Kommunerna som FoU-miljö och 
deras förutsättningar att driva utvecklingsarbete och nyttiggöra 
forskningsresultat. Programmet genomfördes åren 1996-1998. I Halmstad har 
forskare och praktiker sedan länge haft ett framgångsrikt samarbete i olika 
utvecklingsprojekt. Dessa projekt har varit väldefinierade  och avgränsade 
med gott resultat. Fokusprojektet hade vittomfattande mål, bl.a. ville man 
verka för gränsöverskridande samverkan mellan förvaltningarna i kommunen. 
Fokus-forskarna, med hemvist vid Centrum för Arbetslivsforskning vid 
Högskolan i Halmstad, ville använda nya metoder. Man hade idéer om 
aktionsforskning och betonade dialogen som redskap i samarbetet mellan 
forskare och praktiker. Projektets kärntrupp har varit den referensgrupp som 
bildades där tre kommunala praktiker och tre forskare träffades regelbundet 
under en treårsperiod. I referensgruppen har en dialog förts kring de olika 
delprojekten inom Fokusprojektet.  

Fokusprojektet innebar att tre delprojekt startades upp: 1) Uppföljning av ett 
nytt sätt att rehabilitera långtidssjukskriven personal. 2) Uppföljning inom 
brandförsvaret, projektet gällde en omorganisering inom brandförsvaret8. 3) 
Samverkan mellan forskning och praktiskt utvecklingsarbete i kommunal 
förvaltning. Följande sammanfattning bygger på telefonintervjuer med fyra 
praktiker som aktivt medverkat i de olika projekten.

Det första delprojektet: ”Sjuka arbetar sig friska – ett rehabiliteringsprojekt i 
Halmstads kommun”, är ett projekt i samverkan mellan Kommunhälsan, Barn 
och ungdomsförvaltningen, Hemvårdsförvaltningen och Servicekontoret. 
Idén till projektet fick en anställd inom Kommunhälsan genom en artikel i en 
dagstidning 1995. Den handlade om en metod för rehabilitering av 
långtidssjukskrivna inom ”Gröna-Konsum” i Stockholm. Den företags-
sköterska som drivit detta projekt bjöds ner till Halmstad och presenterade sin 
modell för rehabilitering.  

Projektet gick ut på att etablera vad man kallar ”rehabiliteringsarbetsplatser” 
för långtidssjukskrivan anställda inom kommunens egna verksamheter. Syftet 
med rehabiliteringsarbetsplatserna var att få hjälp med att precisera diagnosen, 
göra funktionsbedömningar, ta ställning till fortsatt arbete alternativt pension, 
annat arbete eller utbildning. Dessutom skulle stor vikt läggas vid samordning, 

8 Ingrid Ljungberg van Beinum, 1999:4, Halmstads Brandförsvar. Från en organisation till två 
organisationer i en. Centrum för Arbetslivsforskning, Högskolan i Halmstad.  
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helhetssyn och kontinuitet. Ytterst ville man motverka, vilket är vanligt, att 
anställda i rehabiliteringsprocesser hamnar i en ”omplaceringskarusell” med 
allt vad det innebär av problem för både den enskilde och för kommunen. 
Projektet innebar i korthet att man utvecklade rehabiliteringsarbetsplatser 
inom olika verksamheter i kommunen. Handledare utbildades vid arbets-
platsen. Anställda skrev kontrakt med arbetsplatsen för sin vistelse där på 
mellan åtta och sex veckor. Rehabgästen och handledaren på arbetsplatsen 
tillsammans med Kommunhälsan, berörd förvaltning, Försäkringskassan och 
medicinskt ansvarig planerade sedan tillsammans de åtgärder som skulle vidtas 
efter placeringens slut9.

Projektet kom att innebära ett utökat samarbete både mellan stab och 
förvaltning liksom mellan och inom förvaltningar i Halmstads kommun 
liksom ett samarbete mellan forskning och praktik. Efter en förfrågan från 
Hemvårdsförvaltningen, ca. ett år efter det att projektet startat, blev Centrum 
för Arbetslivsutveckling (CAU), vid Högskolan i Halmstads engagerad i 
projektet. Man önskade få hjälp med en utvärdering av verksamheten. 
Halmstads kommun blev därmed involverade i det projekt som erhållit stöd 
av FoU-rådet. Vilka är då de viktigaste erfarenheterna av projektet?

En av de viktigaste erfarenheterna som en projektdeltagare lyfter fram är: 
Projektet lever ju vidare idag 5 år efter, och det måste väl visa att vi lyckades bra och att det 
är en hållbar modell. När verksamheten som projekt slutade 1998, redovisades 
många positiva effekter av projektet. Framförallt en ny användbar metod eller 
modell för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Många av de inblandade 
beskriver också positiva effekter av projektet, t.ex. att man i princip lyckats 
stoppa omplaceringskarusellen och att man utvecklat ett hållbart nätverk över 
yrkesgränser och mellan verksamheter och förvaltningar.  

Det projektdeltagarna i dag dessutom lyfter fram är, t.ex. 
kompetenshöjningen: Personalens kompetens har höjts genom den utbildning som 
genomförts och fortfarande pågår. När projektet startade genomförde man 
veckovisa utbildningar för handledare och verksamheter som skulle bli 
rehabiliteringsarbetsplatser. Idag har resurserna minskat och utbildning 
erbjuds endast under en dag. Intresset för att få handledare ute på 
arbetsplatserna har ökat, menar en projektdeltagare: Trots att man inte får betalt 
för att bli handledare är man positiv, det tycker jag är viktigt. Det visar att verksamheten 
engagerar: …”det kan ju vara jag själv nästa gång som behöver stöd och hjälp”. En annan 
projektdeltagare säger: Det har blivit lite status att vara rehabarbetsplats och det visar 
ju att verksamheten är väl förankrad och att man fått ett nytt sätt att tänka. Nyttan och 

9 En utförligare redovisning av projektet kan rekvireras från Halmstads kommun, BoU förvaltningen. 
”Sjuka arbetar sig friska”-ett rehabiliteringsprojekt i Halmstad.  
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de vinster man upplever att projektet har resulterat i beskrivs både som 
mänskliga och ekonomiska.

Kontakten forskare – fält upplevs och beskrivs som mycket positiva. 
Forskarna beskrivs som att de har funnits där, inte bara som utvärderare, utan 
som samtalspartners under hela projekttiden. Engagemanget från CAU 
beskrivs av Ingrid Ljungberg van Beinum10 så här: Projektet bör ses som orsakat av 
en sorts intentionalitet där avsikten med projektet är att sätta igång en process som 
uppfattas som utvecklande för de inblandade och som leder till ett ”lärande” kring hur man 
uppnår, som i det här fallet, ett mänskligare och effektivare rehabiliteringsförfarande. De
beskrivningar och synpunkter som projektdeltagarna förmedlar är att 
forskarna följde projektet och gav feed-back, fanns med ”utanför-ögon”, som 
tillförde mycket i projektet, inte bara nya kunskaper utan i hela processen. Vi
fick synas och vi fick nya kontakter, ibland när vi upplevde motvindar fick vi ”puffar” att 
hålla ut och det var bra. En annan informant lyfter fram känslan av delaktighet i 
samarbetet men CAU: …vi deltog också i skrivandet med våra erfarenheter.  Vi går 
nu vidare till ett annat delprojekt i samverkan CAU och brandförsvaret i 
Halmstad.

Det andra delprojektet: ”Halmstad Brandförsvar. Från en organisation till två 
organisationer i en”, handlar om en omorganisation inom brandförsvaret. 
1995 förberedde ledningsgruppen för brandförsvaret och facket inom 
brandförsvaret en omorganisering. Man hade problem med att motivera 
personalen på omkring 80 personer och kontaktade CAU. Man önskade få 
hjälp med att genomföra en ”sökkonferens” där syftet var att öka personalens 
motivation till att medverka i en omorganisering av verksamheten. Utgångs-
läget var att planeringsarbetet hade stagnerat och att personalen blev mindre 
och mindre motiverade att delta i arbetet. Efter det att sökkonferensen 
genomförts påbörjades samarbetet, d.v.s. det treåriga projekt som ligger inom 
ramen för FoU-rådets forskningsprogram. Samarbetet innebar olika 
verksamheter, bl.a. att en referensgrupp bildades som träffades åtta gånger om 
året. Man beslutade att CAU skulle genomföra en utvärdering av 
omorganiseringen i slutet av treårs- perioden. Däremellan deltog brand-
försvaret i ett antal konferenser där de i dialog med andra organisationer gavs 
tillfälle att diskutera och dela med sig av sina egna erfarenheter. En 
kontinuerlig kontakt etablerades mellan brandförsvaret och CAU. Resultatet 
av sökkonferensen blev att man enades om en organisation där 
ansvarsfördelningen gick lägre ned i organisationen än i det ursprungliga 
förslag som brandförsvaret själva utarbetat. 1996 sjösattes den nya 
organisationen.

10 Se: Rapporten: Sjuka arbetar sig friska, Halmstads kommun. 
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Vi har intervjuat chefen för brandförsvaret och han beskriver sina 
erfarenheter av samarbetet med CAU som positiva och upplever CAU:s 
insatser när det gäller omorganiseringen som: …de gjorde ett jättearbete med stort 
engagemang som pågick under ett och ett halvt år. De fick hjälp med delaktigheten 
och motivationsarbetet och det upplevde han positivt. Konferens-
verksamheten var ett led i detta arbete. Projektdeltagarens erfarenheter och 
upplevelsen av den nytta samarbetet men CAU inneburit beskrivs som att 
”verksamheten har fungerat”. Sedan menar han också att för 90 procent av 
personalen upplevdes omorganiseringen som positiv medan övriga inte 
upplevt att det blev som man tänkt sig. Som det är idag, menar han, är det 
dags för en ny omorganisering. Processen och erfarenheterna ur forskarnas 
perspektiv finns redovisade i den rapport från Högskolan i Halmstad som 
nämnts tidigare.

Det tredje delprojektet anknyter till Fokusprojektets övergripande syfte att 
verka för gränsöverskridande samverkan mellan förvaltningar i kommunen. I 
projektet betonas också dialogen som ett redskap i samarbetet mellan forskare 
och praktiker. En projektmedarbetare gavs utrymme (tid och resurser) att 
reflektera över kopplingen forskning – fält.

Projektdeltagaren har varit mycket delaktig i Fokusprojektet genom sin 
medverka i den referensgrupp som inrättades när Fokusprojektet startade. 
Denna grupp träffades regelbundet under en treårsperiod. Projektdeltagarens 
erfarenheterna finns redovisade i en rapport från Högskolan i Halmstad11.
Intervjun med projektdeltagaren kom i första hand att handla om 
problematiken; samarbete forskning – fält.

Projektdeltagarens upplevelser av samarbetet men CAU beskriver hon så här: 
Givande, det fanns ett genuint intresse från forskarna att överbrygga klyftan mellan praktik 
och forskning. Samarbetet med CAU pågick under flera år och kontakterna 
innebar att man träffades regelbundet och diskuterade problematiken. Hon 
beskriver sin egen roll som passiv och avvaktande till en början, att där fanns 
hinder som försvårade kontakten forskare - praktiker. Ett av dessa beskriver 
hon så här: Jag insåg, trots att jag anser mig forskningsintresserad, så hade jag inte själv 
tagit något ansvar för att kontakter knutits med forskare. Att jag själv inte varit tydlig mot 
forskarna. När jag började att engagera mig – då hände något. Det fanns också andra 
faktorer som kan hänföras till passiviteten, menar intervjupersonen, t.ex. att 
det kan finnas känslor av underlägsenhet, upplevd underlägsenhet 
(främlingskap) eller att forskning inte efterfrågas av arbetsgivarna. Hon menar 
att genom Fokusprojektet lärde hon sig att inte förlita sig på att andra skulle 

11 Ann-Margret Corsander, 1997:2, Samverkan mellan forskning och praktiskt utvecklingsarbete i 
kommunal förvaltning. Rapport från Centrum för Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad.  
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göra något. Istället tog hon ansvar själv och kände då en helt annan 
delaktighet. Hon kände att hennes tankar intresserade andra. Projektdeltagaren 
anser att mycket beror på praktikerna själva om klyftan forskning – fält ska 
överbryggas. Hon blev under projekttiden också intresserad av att reflektera 
över sina tidigare erfarenheter av forskning, vilket hon också fick utrymme för 
i projektet. När rapporten var klar, delades den ut på kommunförvaltningen, 
men ännu har inget intresse för den visats sig, trots att sex år förflutit. 
Informantens reflektioner över problematiken forskning - fält är värdefulla 
och intressanta. Hon ställer sig bl.a. frågan: Vilka orsaker finns till att 
forskningsprojekt och forskningsrapporter inte når de som berörs? I hennes 
fall handlar det om skolans värld. I rapporten förs ett resonemang om detta, 
men frågan är generell och kan lyftas till andra verksamhetsnivåer.

Sammanfattningsvis har även detta tredje av de projekt jag benämner 
tillämpade fungerat utmärkt. Halmstadsprojekten kan beskrivas som länkar i 
ett långsiktigt och pågående samarbete mellan högskolan och kommunen. 
Man vill skapa effektiva möten mellan forskning och praktik. Förutom vissa 
problem med informationsspridning kring projekten har de tre delprojekt som 
här beskrivits med råge gett förväntat resultat. De lever vidare och har avsatt 
positiva avtryck. De upplevs som nyttiga av sina intressenter. De har varit 
effektiva och som bonuseffekt har man kunnat iaktta en kompetenshöjning 
hos inblandad personal. Överhuvudtaget upplevs samspelet mellan forskare 
och praktiker som givande för båda parter.

Projekt 4. Politiker prioriterar – välfärdspolitik i spartider
Detta projekt ingår i FoU-rådets programområde: ”Att prioritera. Om 
behovet att tänka nytt, välja bort och effektivisera kommunal verksamhet”. 
Programmet genomfördes mellan åren 1997–1999. Projektet belyser olika 
aspekter på politiska prioriteringar och demokrati i kommunerna. En 
övergripande frågeställning i projektet avser hur ”fattiga” kommuner hanterar 
prioriteringar12. Den empiriska studien omfattar två delar: 1) En enkät som 
sändes ut till samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter i 28 av landets 
”fattigaste” kommuner, samt 2) en kvalitativ studie av tre kommuner 
(Hällefors, Karlskoga samt Upplands Väsby). Dessa fallstudier omfattar 
intervjuer med politiker och tjänstemän inom äldreomsorg och grundskola 
samt studier av relevanta dokument. Vi valde ut Hällefors kommun och 
fokuserade på den kvalitativa delen av studien för att belysa upplevd nytta och 
effekter av projektet.  

12 Projektet finns redovisat i rapporten: Granberg, Montin & Mörck (2000) Prioriteringspolitik och 
prioriteringspraktik i ett antal svenska kommuner. Novemus. 
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Resultatet från kontakterna med ett antal politiker och tjänstemän från 
Hällefors riskerar att vara missvisande. Det visar sig att av våra samtal med 
personer som borde ha varit inblandade i studien är det ingen som minns den. 
En tjänsteman menar: …det behöver inte betyda att jag inte blev intervjuad men det är 
så många som är och intervjuar oss att man kan blanda ihop, sen har det ju gått några år.
Ingen minns sig ha sett rapporten som dock är skriven: …för då skulle jag 
minnas det, säger en politiker. Som en kuriosadetalj kan nämnas att en av 
förvaltningscheferna, när vi samtalar om projektet, uttrycker följande: …det är 
ju lustigt att du ringer om detta just nu. Precis i går hade vi långa diskussioner om 
prioriteringar som måste göras i nämnden. Han menar att ämnet är högst aktuellt för 
verksamheten just nu och boken kommer nu att rekvireras som underlag för 
fortsatta prioriteringsdiskussioner inom verksamhetsnivån. Kanske nyttan av 
forskningen kommer Hällefors kommunen tillgodo genom den kontakt vår 
utvärdering skapade!

Projekt 5. Skoleffekter och skoleffektivitet, exemplet Navestad  
Projektet ingår i programmet: ”Skolkultur – en framgångsfaktor”? Projektet 
pågick mellan åren 1999 –2002. I programmet har sju delprojekt ingått. Ett av 
dessa blev föremål för vår studie, nämligen: ”Skoleffekter och skoleffektivitet: 
exemplet Navestad”. Navestadsskolan ligger i Norrköpings kommun. De 
olika projekten finns redovisade i en nyligen utgiven antologi med titeln: 
Skolkulturer13. Den fråga FoU-rådet sökte forskningserfarenhet kring var: 
Vilken avgörande betydelse har skolkulturen för en skolas innovationsförmåga 
och allmänna effektivitet?

Det projekt vi valde att följa är en studie av Navestadsskolan i Norrköping 
och sex andra så kallade lågstatusskolor i landet. Forskaren har belyst hur 
skolan blir innovativ och utgått från två frågeställningar: Vad kännetecknar 
framgångsrika skolor? Samt: Vilka förutsättningar är centrala för att dåliga och 
stagnerade skolor ska förändras och bli framgångsrika? Hon närmar sig 
skolkultur genom att identifiera framgångsrika förändringsprocesser, vad de 
består av och vad de leder till. Likaså har hon problematiserat demokratiska 
processer som grund för förändring. Resultatet av forskningen finns 
presenterat i hennes bok som utkom 200214.

Liksom i föregående projektbeskrivningar kontaktade vi berörda personer, i 
det här fallet rektorn för Navestadsskolan, för att samtala om avtryck och 
upplevd nytta av forskningsprojektet. De resultat som framkom var att 
projektet för skolan inneburit att lärare och andra verksamma vid skolan hade 

13 Person, A (red.) (2003) Skolkulturer. Studentlitteratur. 
14 Bennich-Björkman, Li (2002) Någonting har hänt. Förbättring och frustration i svenska lågstatusskolor. 
SNS Förlag.  
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blivit intervjuade om sina erfarenheter från ett annat projekt som bedrivits vid 
skolan: Albatross-projektet. Detta projekt var ett samarbetsprojekt som betytt 
mycket för skolan och som rönt stort intresse utifrån. Detta projekt beskrivs 
av informanten som mer aktionsinriktat. Forskningsprojektet som den här 
utvärderingen fokuserar, innebar för skolan att forskaren belyser 
erfarenheterna från Albatross-projekt. Navestadsskolan ingick i detta projekt 
mot bakgrund av att skolan, av egen kraft och på ett mycket lyckosamt vis, 
lyckats vända en negativ utveckling med, bl.a. hög frånvaro och konflikter, till 
att idag vara förebild för andra förortsskolor. Informanten menar att den nytta 
han upplever av Bennich-Björkmans forskningsprojekt är att man blivit 
”bekräftad”.

Sammanfattningsvis uppvisar de två sistnämnda projekten en helt annan bild 
än de tre som beskrevs inledningsvis. En avgörande skillnad tycks vara att 
projekt 4 och 5 snarare är av grundforskningskaraktär och därmed naturligen 
mindre tydligt kopplade till kommunerna än de mer tillämpade projekten 1-3. 
Nu har kommunernas tjänstemän och politiker inte ställt frågorna och därmed 
blivit mindre motiverade att ta del av forskarnas svar. Såväl relevansen som 
avtrycken har därmed blivit otydligare. Informanternas åsikter om nyttan och 
effektiviteten är också tämligen abstrakta och inte grundade i vad som faktiskt 
ägt rum. Här kan också antas att projekten av grundforskningskaraktär har 
längre förankringstid i den kommunala verkligheten jämfört med uttalat 
avnämarinriktade projekt. Deras funktionssätt är mer indirekt och det kan 
förväntas ta längre tid för ”ringarna på vattnet” att utvecklas. På sikt hindrar 
detta förhållande inte att de finner sitt värde även rent praktiskt. Kanske det 
t.o.m. visar sig att ”ringarna” bär längre än vad fallet blir för de mer praktiska 
projekten. Som speciellt lyckade framstår de projekt som inte fungerat 
isolerande utan varit länkar i ett pågående samspel mellan forskare och 
praktiker. Närheten till högskolor och universitet spelar här roll liksom om 
kommunerna byggt upp institutioner för sådan FoU-samverkan.  
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FORSKARSTUDIEN

Det övergripande syftet med utvärderingen är att belysa FoU-rådets 
programverksamhet med fokus på kommunal relevans och användning. För 
att belysa detta har vi valt flera olika metoder och datainsamlingar som 
tillsammans kan bidra till en bedömning av FoU-rådets satsning i sin helhet. 
Syftet med forskarstudien är att få forskarnas egen värdering av eller reflektion 
över projektet som sådant och vilka erfarenheter de har av samarbetet med 
berörda kommuner. Vi vill också belysa nyttan och spridningen av projekten 
genom interna och externa kontakter, d.v.s. vilka ”ringar på vattnet” som man 
upplever att projekten gett. Det är alltså inte forskarnas egna insatserna i 
projekten som står i fokus utan spridningseffekter och nyttiggörandet av 
resultaten i ett vidare perspektiv.

Tolkningen av de resultat som presenteras nedan bör göras under beaktande 
av att bortfallet är relativt stort och att endast ett fåtal av alla de som 
medverkat i rådets forskningsprogram kommit till tals. Enkäten skickades till 
en forskare i varje projekt som avslutats (44 personer), i praktiken är det alltså 
många fler som deltagit i projekten. Endast 27 personer besvarade enkäten 
trots fyra påminnelser. Då FoU-rådet initierat denna utvärdering och tilldelat 
forskningsresurser till forskarna förväntade vi oss en högre svarsfrekvens. 
Svarandegruppen kan trots allt, om än med viss tvekan, betraktas som 
representativ för de projektmedarbetare som tilldelats medel. 

Enkäten som forskarna uppmanades besvara inleddes med ett par 
bakgrundsfrågor, bl.a om projektet har inneburit att någon/några har 
disputerat. Ett resultat av 27 projekt är att nio personer har disputerat med 
projektet som bas och att ytterligare ett par avhandlingar är på gång. Åtta 
personer har tagit en licentiatexamen. I följande presentation sammanfattas 
svaren i enkätens olika delfrågor. Kursiverad text är direkta citat hämtade ur 
enkäten.

Kommunernas nytta av forskningen 
Vi försökt fånga in forskarnas egna upplevelser av projektens nytta för 
kommunerna, d.v.s. både för de beforskade i projekten och en mer allmän 
nytta och kunskapsutveckling. Av svaren framgår att till övervägande del 
upplever forskargruppen att deras arbete varit till nytta och haft betydelse för 
de kommuner som varit inblandade. En sådan nyttoaspekt är att vissa projekt 
knyter an till ett aktuellt förändringsarbete på den lokala nivån. En informant 
uttrycker sig så här: Nyttan av projektet har både varit direkt (lett till konkreta insatser 
i vissa kommuner) och indirekt i form av ökad kunskap, som bidrag till diskussioner om 
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området etc. Många beskriver och ger exempel på andra positiva effekter. 
Följande citat får exemplifiera några av dessa beskrivningar: 

Av responsen att bedöma så är intresset stort. Frågan har varit relevant och många aktörer 
i kommunerna bedömer det som ett lokalt problem, det vill säga något de behöver hjälp med. 
Men det har ibland varit svårt att omsätta forskningsresultat till praktiskt agerande i 
kommuner.

Ja, det gäller väl att inte överskatta sin roll, men nog tror jag att Novemus verksamhet har 
påverkat en del ”tänkande” kring kommunal demokrati och organisation runt om i landet.  

Jag tror att boken är skriven på ett sätt som gör den läsvärd och tänkvärd för politiker och 
tjänstemän som vill förstå mer om vad politisk påverkan är och att tolka ett fenomen som 
aktionsgrupper och deras roll i demokratin på ett mer övergripande plan. Jag har märkt på 
föreläsningar att det är just sådana tankar som väcks. 

Vissa projekt av mer grundforskningskaraktär, t.ex. historieforskning, är inte 
direkt tillämpbara för kommunerna men ändå nyttjas kunskaperna. Den 
indirekta nyttan av denna typ av forskning kan vara att den bidrar till att 
utveckla teori eller en ny begreppsapparat. En forskare uttrycker det så här: 
Historisk forskning kommer aldrig att kunna bli tillämpad forskning för kommuner. 
Dock skulle jag nämna tre övergripande områden där historisk forskning, och så även min, 
kan vara till nytta för kommuner och för andra (de områden som beskrivs är: 
Identitet och självförståelse, förståelse och kunskap om dagens situation samt 
nya lösningar och idéer, min not.). Ytterligare en forskare från projekt av 
grundforskningskaraktär skriver:

Som forskare är man väl knappast av annan åsikt än att det man själv producerat är 
hejdlöst viktigt och det största som hänt sedan byggandet av pyramiderna. Men, om jag 
skall vara lite objektiv så tror jag faktiskt att min bok nog kommit till användning i 
kommunerna. Detta är juridiskt snåriga saker och min bok har nog förmåga att kunna 
fungera som handbok på detta område. 

Sex av forskarna menar att det är svårt att bedöma värdet av deras forskning 
för kommunerna. Det handlar här både om spridningen av forsknings-
resultaten och om att man inte själv följt upp vad som hänt efter det att 
projektet avslutats. En uttrycker det så här: Rimligtvis stor om de bara kommit i 
kontakt med min rapport. Men jag tror det är få kommuner som känner till att den finns. 
En annan svarar: Boken skulle gå ut till alla kommuner, men jag har inte fått någon 
reaktion vare sig från kommuner eller FoU-rådet. Från rådet talade man om någon typ av 
utbildningssatsning hösten 2001 där boken skulle användas, men jag vet inte hur det gick.
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Kommunernas intresse för forskningsinformation 
Här avses kommunerna som intressenter av den forskning som genomförs. I 
vilken omfattning kommunerna själva bidrar till spridning och nyttogörandet 
av forskningsresultaten genom att bjuda in forskarna i olika sammanhang. Av 
svaren framgår att nära hälften av projekten har legat till grund för många 
kontakter och återkopplingar, både i de studerade kommunerna och i andra 
sammanhang. En utrycker det så här: Jag har medverkat i åtskilliga informations- 
och utbildningsdagar som ordnats med anledning av projektet, ibland på kommunens 
initiativ, ibland på mitt eget. En annan menar: Projektet har redovisats på olika sätt: I 
enlighet med ansökan direkt till de kommuner som ingått i projektet, i olika former, 
muntligt och skriftligt, till olika målgrupper, vid olika tillfällen. 

Andra forskare beskriver ett aktivt samarbete med kommunerna som deltagit i 
projekten både under projekttiden och efter avslutat projekt. En menar: Ja, i 
seminarier. Vet inte hur många. En eller två om man ser som en direkt följd av projektet, 
men det kan bli fler då den problematik och det område vi arbetade med fortfarande 
bearbetas av kommunen och är aktuellt inom forskning och undervisning. Flera uppger 
sig också ha deltagit i konferenser arrangerade av kommunala och regionala 
samverkansparter. Utbildningsdagar har också genomförts på kommunala 
initiativ.  

Tio av forskarna uppger att de aldrig blivit inbjudna till de kommuner som 
varit föremål för studien. Vissa av projekten har heller inte varit riktade mot 
kommunal verksamhet på lokal nivå och har av den anledningen inte varit 
föremål för en återkoppling till kommunerna: Nej, eftersom projektet riktade sig 
mot en EU-finansierad verksamhet är det främst den som vi arbetat mot. I alla dessa 
kontakter har det funnits politiker och tjänstemän med, men inte i första hand som 
kommunala aktörer utan som en del i EU-arbetet. Ett par av forskarna upplever 
dock att intresset för deras forskning varit lågt, en skriver: Nej, inte i de studerade 
kommunerna. Jag var nog för kritisk och gav inga konkreta råd. Samtidigt uppger han 
att han blivit inbjuden till andra nätverksmöten. Ytterligare en av forskarna 
menar att trots idoga försök att väcka intresse och erbjuda sig att komma har 
kommunerna inte visat något intresse:  

Från ingående kommuner har visats totalt ointresse för vår rapport och våra erbjudanden 
att komma dit och berätta för politiker, tjänstemän och personer som arbetar inom 
barnomsorg. Vi har erbjudit oss att föreläsa, att ha seminarier och att ställa upp och svara 
på frågor etc. Vi har skickat rapporten till flera personer på olika nivåer inom kommunen. 
Ingen reaktion, inga frågor. Det har förvånat oss mycket att man inte är intresserad att ta 
del av och ställa frågor till de som bedrivit forskning inom kommunens verksamhet.
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På vilket sätt har då FoU-rådets och Svenska Kommunförbundets intresse av 
projekten visat sig? Detta belyses i följande fråga.

Medverkan i arrangemang på uppdrag av FoU-rådet 
Den här frågan har besvaras av de tillfrågade så att forskarna kan delas in i tre 
grupper. I den första gruppen återfinns tio forskare som uppger att de deltagit 
i olika arrangemang vid många tillfällen på inbjudan av FoU-rådet och 
Svenska Kommunförbundet. Ett par av dessa svarar så här: 

Ja, 7 ggr. Konferenser, beredningar, utbildningsdagar. Till detta skall läggas ett antal årligt 
återkommande träffar där projekten inom programmet träffade FoU-rådet inklusive flera 
kommunpolitiker.

Jag har deltagit i ganska många arrangemang där både tjänstemän och politiker deltagit, 
bl.a. idéseminarium för kunskapsöversikter, programgrupp för FoU-programmet 
”Ledarskap i kommuner”, idéseminarium för FoU-programmet ”Innovativa kommuner”, 
referensgrupp för utvärdering av programmen mm.  

Den andra gruppen utgörs av sju personer som uppger att de deltagit i 
arrangemang vid ett eller ett par tillfällen. Under projektets gång hölls ett par 
konferenser om främst forskningsinformation. Där vill jag minnas att det deltog ett par 
politiker. Flera uppger också att de medverkat i en antologi som gavs ut av 
FoU-rådet samt i Kommun-Aktuellt och andra tidskrifter. Slutligen finns i en 
tredje grupp några personer som besvarat frågan med ”nej” eller att dom inte 
minns. Här kan man tänka sig att några av de som svarat nej tillhör de projekt 
som genomfördes före förra utvärderingen av FoU-rådets verksamhet 1995. 
Ett resultat av den utvärderingen  var att FoU-rådet intensifierade arbetet med 
att mer aktivt följa varje program från idé till färdig produkt. Relativt många 
av forskarna har alltså medverkat och deltagit i olika sammanhang på uppdrag 
av FoU-rådet eller Svenska Kommunförbundet. Hur har då projekten använts 
internt och externt? 

Nyttoaspekter ”internt” och ”externt”
För att ytterligare se spridningsmönster fick forskarna besvara frågan om vilka 
”ringar på vattnet” man bedömde projektet gett i form av både interna och 
externa verksamheter och kontakter. När det gäller den interna nyttan, d.v.s. 
nytta inom egen verksamhet, t.ex. i egen verksamhet vid universitet/högskola, 
besvaras frågan av så gott som alla forskare med att projekt-erfarenheterna/-
resultaten mycket ofta används i egen undervisning och vid interna seminarier. 
Här har man uppgett ett brett spektrum av utbildningar vid olika universitet 
och högskolor i Sverige. I några fall uppges rapporter användas som 
kurslitteratur. Några exempel på svar:
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Jag medverkar flitigt i undervisningen vid min institution, både i socionomutbildningen (med 
inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade) och i magisterkurser och har då 
redovisat material från projektet och från min avhandling. Handleder också C-uppsatser 
med temat kommunala olikheter.  

Viktigare är dock att det bidrog till ett utvecklat samarbete mellan forskare från ämnena 
informationssystemutveckling/informatik och pedagogik. Ett samarbete som sedan också 
har fortsatt i andra projekt.

Projektet har varit en del i en forsknings- och undervisningsverksamhet kring segregation 
som dels bedrivits vid vår institution, dels fortsatt vid andra institutioner i samband med att 
vissa forskare flytt till andra universitet. Sammantaget har denna forskning gett tydliga 
avtryck både i forskning och undervisning samt i samhället utanför.

Fem forskare uppger att de fortsatt skriva en eller flera artiklar utöver FoU-
rådets rapport och även medverkat i antologier, med projektet som bas. 
Någon anser att de publiceringar som skett har haft stor betydelse i kunskaps- 
och forskningsprocessen. Medverkan i form av offentliga föreläsningar och 
vid konferenser nämns också som exempel på aktiviteter med projekten som 
bas. Vissa av projekten har också lett till en bred allmän debatt i media. 

De ”externa” kontakterna, som avser spridningen utanför den egna 
verksamheten, visar sig mycket breda och omfattande i de flesta av projekten. 
Förutom medverkan i utbildningar, seminarier och konferenser beskrivs en 
rad olika aktiviteter. När det gäller ”ringar på vattnet” varierar de naturligtvis 
mellan de olika projekten, men sammantaget beskriver flertalet forskare 
aktiviteter, på såväl nationell som internationell nivå, där projekten legat till 
grund för ett stort antal artiklar, deltagande i forskningskonferenser etc.. 
Mediabevakningen har också varit stor i vissa av projekten. Vissa projekt har 
också legat till grund för formuleringen av nya forskningsprojekt som idag 
finansieras av andra anslagsgivare.

En forskare inom ramen för programmet: Medborgerligt deltagande och lokal 
demokrati, berättar att han deltagit i konferenser och utbildningsdagar med 
sitt projekt men upplever inte att projektet gett några ”ringar på vattnet”. Vi 
menar dock att så har skett i högre grad än han själv bedömer det när han 
skriver:

Förutom det som jag sagt ovan, så har det inte än gett så mycket ringar på vattnat. Det 
enda som publicerats är ju den lilla skriften "Medvind, motvind - åtta forskare om nya 
villkor i samspel mellan medborgerligt deltagande och lokala initiativ, Svenska 
Kommunförbundet, 1999". Det som är intressant med den det är att jag flera gånger har 
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sett den i olika politikers/tjänstemäns rum när jag intervjuar dem. De hänvisar dessutom 
till den ibland. Den är ju "lättläst" så den blir ju därför läst av stressade politiker!! 
Dessutom har jag intervjuats då och då av olika tidningar angående projektet. 

Övriga synpunkter på nyttan/värdet av projektet
Avslutningsvis lämnades utrymme för synpunkter på projektens nyttoaspekter 
utöver de som redan lämnats. Flertalet av forskarna värderar sitt arbete 
positivt och som viktig och relevant forskning på flera nivåer. Forskningen 
har också lett till att flera nya projekt utvecklats och startats upp i samarbete 
med kommunerna. Även i projekt av mer grundforskningskaraktär upplevs 
nyttoaspekten för kommunerna som positiv. Citaten som nu följer avser att 
visa bredden i forskarnas egna värderingar av sina projekts nyttoaspekter. 

Forskningsprojektet har varit en viktig del i utvecklingen av forskning runt lokal 
journalistik vid JMK och inom Demokratiinstitutet. Forskningen på området är dåligt 
utvecklad och därför är varje projekt viktigt. Särskilt kopplingen till ny medieteknologi 
hade inte undersökts tidigare. Och det behöver säkert göras om i framtiden med tanke på 
hastigheten i utvecklingen.

Ett angeläget kunskapsområde där vi fick bedriva forskning under en treårsperiod. Vi 
hade god kontakt med Kommunförbundets forskningsansvariga. Vi kände att vi ingick i 
ett nätverk. 

Aktionsgrupper var, förutom en avhandling från 1979 ett helt vitt fält inom 
statsvetenskaplig forskning. Nu vet vi mer om aktionsgrupper än vi visste tidigare.  

Resultaten har lett till nya forskningsprojekt och till fortsatt samarbete med såväl 
kommuner som handikapporganisationer.

Projektet har haft stor nytta som en del i den stads- och befolkningsgeografiska forskning 
som bedrivs vid vår institution och som hela tiden haft ett starkt inslag av tillämpad 
forskning.

Det främsta värdet för mig har varit kommunernas stora tillmötesgående vilket gett tillgång 
till empiriskt material som mina utländska forskarkolleger säger är ganska unikt.  

Erfarenheter och resultat från projektet har gett viktig input i andra projekt om kommunal 
verksamhet som miljö för lärande och kunskapsbildning. Det har också gett viktiga 
erfarenheter och möjligheter som denna typ av forskning kan erbjuda.

Trots att projektet varit av grundforskningskaraktär och inte utlovat eller åstadkommit 
renodlade policyrekommendationer har SK:s FoU-råd gett finansiellt stöd och många 
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avnämare har intresserat sig för projektet. Detta kan tolkas som att nyttan och värdet av 
projektet har varit att det lyckats formulera, genomföra och rapportera grundforskning.

Generellt tror jag att det finns ett stort värde i att Kommunförbundet stödjer 
kommunalrättslig forskning. Kommuner bedriver en enormt omfattande verksamhet och 
mycket av verksamheten har utvecklat stöd på delvis motsägelsefull praxis. Juridisk 
grundforskning kan därför spela en stor roll för att reda ut och klargöra en mängd centrala 
frågeställningar.

Till största delen värderar forskargruppen att deras forskning varit både 
relevant och kommit till nytta för inblandade kommuner, framförallt i de 
kommuner där man utgått från ett lokalt problem som kommunen behövt 
hjälp med. Även i de projekt som inte är direkt tillämpbara för kommunerna 
lyfts den allmänna kunskapsutvecklingen fram som en nyttoaspekt, t.ex. i form 
av begrepps- och teoriutveckling. Några forskare menar att det är svårt att 
värdera nyttan då man själva inte följt upp avslutade projekt. En fråga avses 
spegla forskarnas erfarenheter av kommunerna som intressenter och i vilken 
omfattning kommunerna bidragit till spridning och nyttiggörandet av 
forskningsresultaten, bl.a. genom att bjuda in forskarna till olika arrangemang. 
Hälften av forskargruppen anser att intresset från de beforskade kommunerna 
varit stort. Projekten har lett till att en rad aktiviteter genomförts i syfte att ta 
tillvara kunskaperna i de olika projekten. Inte bara i de beforskade kommun-
erna utan även i andra kommuner och sammanhang har man visat intresse. 
Lika många uppger att de aldrig har blivit inbjudna till de kommuner som varit 
föremål för deras forskning. I några få enstaka fall har man, trots idoga försök, 
dock misslyckats. Medverkan i olika arrangemang på initiativ av Svenska 
Kommunförbundet och FoU-rådet beskrivs av hälften av forskarna som 
relativt stort. Allt ifrån konferenser, utbildningar till medverkan i kunskaps-
översikter.

De avtryck eller ”ringar på vattnet” som forskargruppen beskriver indikerar 
effekter av forskningen. Den ”interna“ och den ”externa” användningen/-
nyttan framställs som stor. Internt används och sprids forskningen i 
undervisningssammanhang och vid interna seminarier. Projekten har genererat 
ny kunskap som sprids och nyttjas i utbildningar som utbildar inte minst 
riktade till verksamheter inom den kommunala sektorn, till presumtiva 
kommunanställda. ”Externt” beskrivs såväl nationell som internationell 
forskningssamverkan via konferenser och dylikt. Trots det höga bortfallet och 
att långt ifrån alla som deltagit i projekten kommit till tals uppfattas resultaten 
av insatserna från forskargruppen, då det gäller återkoppling och spridning av 
forskningsresultat och de upplevda ”ringarna på vattnet”, både internt och 
externt, som mycket positiva. 
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INTERVJUER MED ANSTÄLLDA VID FOU-RÅDET 

FoU-rådet har idag två anställda. Lars Roswall har en administrativ funktion 
vilken innebär att han förutom att vara FoU-rådets sekreterare har 
huvudansvaret för forskningsprogram, forskningsansökningar, konferens och 
seminarieverksamhet. Utöver detta är han den person som under 
programmens gång har kontakter med forskare som via anslag från rådet 
deltar i olika projekt. Lena Lundström är anställd som redaktör och är 
huvudansvarig för kunskapsöversikterna i serien Ájour. I arbetet finns också 
ett informations- och spridningsansvar. Båda poängterar att de arbetar mycket 
nära varandra, t.ex. läser båda alla ansökningar som inkommer till 
forskningsprogrammen, är närvarande vid samtliga seminarier och övriga 
aktiviteter. Lars har tidigare arbetat inom Kommunförbundet men knöts till 
FoU-rådet 1995, samma år anställdes Lena, alltså efter den utvärdering som 
genomfördes 1995. Utvärderingen pekade bl.a. på behovet av en ökad 
avnämaranknytning och ökade aktiviteter för för att följa programmen, samt 
att förmedla och främja användningen av forskningsresultat. Detta resulterade 
i att FoU-rådet fick en annan sammansättning, att flera nya satsningar 
startades upp, bl.a. en utökad seminarieverksamhet med inblandade forskare, 
samt att man startade upp kunskapsöversikterna i serien Ajour. I bilaga 2 finns 
FoU-rådets verksamhet och arbetsordning sammanfattad och det är denna 
och de förändringar i rådets verksamhet som genomfördes efter förra 
utvärderingen som intervjuerna utgår från. I den presentation som följer 
redovisas intervjuerna tillsammans. Exakta citat hämtade ur intervjuerna 
redovisas i kursiverad text.

FoU-rådets främsta uppgift är att arbeta med frågor som rör forskning. Att 
vetenskapligt granska kvalitet och relevans i de ansökningar som inkommer. 
Till varje nytt program knyts en programgrupp som bistår rådet i det 
urvalsarbete som sker i anslutning till att ett program startas upp. Rådet 
bedömer och lägger därefter förslag till förbundsstyrelsen om nya 
forskningsprojekt vid starten av programmen. Rådets uppgift är också att vara 
strateg, att identifiera viktiga forskningsområden och verka för att stärka 
kommunforskningen i landet. Det är också till forskningsprogrammen som 
det mesta av anslagen avsätts. Kunskapsöversikterna utgör en mindre del av 
verksamheten och är avskiljd forskningsprogrammen, d.v.s. kunskaps-
översikternas teman är inte kopplade till forskningsprogrammen, även om de 
kan korsa varandra ibland. De medel som avsätts är också betydligt mindre.
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En av Lars uppgifter är att, efter beslut i förbundsstyrelsen om ett nytt 
programområde, administrera de dokument som går ut i inbjudan till 
kommuner, forskningsinstitutioner och andra intressenter. Därefter följer han 
arbetet med att läsa igenom alla idéskisser som inkommer (vanligen ett 50-tal, 
men något program har genererat närmare 150) och förbereder beslut. 
Programgrupperna bistår, som nämnts, i detta arbete. Efter första 
urvalsprocessen uppmanas sökande att inkomma med en fullständig ansökan. 
Sökande har då också möjlighet att söka ett extra anslag från rådet för att 
avsätta tid för att skriva ansökan. Samma urvalsprocess vidtar igen varefter 
förslag till beslut fattas av rådet som därefter ställs till förbundsstyrelsen.

En av de förändringar som skett i verksamheten efter förra utvärderingen är 
att rådet bjuder in forskarna under programtiden till ett flertal seminarier. 
Programgruppernas uppgift är också att aktivt följa varje program från ide till 
färdig produkt. Vid tre seminarietillfällen under programtiden träffas 
forskarna och programgruppen, tillsammans med bl.a. en vetenskaps-
journalist. Ytterst syftar seminarieserien till att stärka återkopplingen av 
forskningsresultat. Att få forskarna själva, med stöd från rådet, att arbeta för 
att forskningen nyttogörs i den kommunala praktiken. Materialet som arbetas 
fram under seminarierna bearbetas sedan av journalisten och läggs ut på 
Kommunförbundets hemsida. Den här verksamheten har varit mycket lyckad, 
menar Lars. Alla forskarna har deltagit vid seminarierna och det blir en bättre 
uppföljning idag genom att alla deltar. Både Lena och Lars anser att 
”informationspaketet” är viktigt, men att det kanske finns mer att utveckla: 
Det har inte förändrats så mycket sen vi startade, menar Lena, behovet av att utveckla det 
kanske bör diskuteras. Vi har utgått från att media är en kommunikationspartner, 
kanske ska vi arbeta mer mot kommunerna och målgrupperna ska finnas med här. Båda 
anser att Kommunförbundet gör mer när det gäller att bidra till 
återkopplingen än vad många andra anslagsgivare gör. När ett projekt pågår så 
finns det här hos oss och det pågår olika aktiviteter under programmens gång. När
programmen är avslutade är det svårare att bevaka vad som händer: då hamnar 
de i en allmän ”forskningspott”, kanske skulle någon form av återredovisning finnas. Men 
rådet bedriver ingen uppföljning och i vilken utsträckning ska Kommunförbundet vara med i 
ansvaret för informationsspridning? Att avnämaranknytningen är viktig och 
behöver förstärkas är man klart medvetna om i FoU-rådet. 

Arbetsordningen då det gäller kunskapsöversikterna har ungefär samma 
upplägg som i forskningsprogrammen. Temana inför en ny kunskapsöversikt 
kan initieras av FoU-rådet, men det kan också komma idéer internt från 
Kommunförbundet, eller i samband med att ett nytt programområde startas 
upp. När ideer till ämnen eller teman för en kunskapsöversikt väcks är Lena 
den som arbetar vidare i den processen tills kunskapsöversikten är klar. Det 
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har också genomförts en kommuninventering där behoven av fördjupade 
kunskaper kunde konstateras. Denna metod vara lite tungrodd, anser Lena: 
”när man ber mer brett om förslag får man mycket men allt är inte relevant, det kan vara 
svårsorterat, inte alltid forskningsfrågor. Temana ska utgå från kunskapsbehovet, 
varför det finns och behövs. En annan metod som prövats är att man bjöd in 
ett antal kommunrepresentanter till en 1,5 dagars ”hearing” där man 
diskuterade olika ämnen, dess innehåll och inriktning. Detta resulterade i tre 
kunskapsöversikter: ”Frivilligarbetets kön”, ”Att sörja för äldre” samt 
”Integration, en samtidsspegling”. Svenska Kommunförbundets sektioner borde 
kunna vara idé-förmedlare, det hade varit idealt, menar Lena.

När en idé till ett tema för en kunskapsöversikt är väckt förs en dialog i FoU-
rådet där beslutet om kunskapsöversikten sedan tas. Därefter följer ett arbete 
med att mer detaljerat diskutera temat/ämnets innehåll och utformning, detta 
presenteras sedan för tilltänkta författare. Det tillsätts också en referensgrupp 
för varje kunskapsöversikt. Gruppen består av en politiker, en tjänsteman, en 
representant från Kommunförbundet som arbetar med dessa frågor, 
författarna till rapporten samt Lena själv. Gruppen träffas tre gånger under 
resans gång. Under den period, ungefär ett år, som varje kunskapsöversikt tar 
innan den är helt klar, bistår Lena med manusläsning samt med att ge respons 
på de texter som skrivits.

Det finns inget krav på att kunskapsöversikterna ska vara vinstgivande. De 
trycks upp i en upplaga på 2 000 exemplar, ungefär hälften av dessa delas ut 
gratis. Vissa rapporter har tryckts om då efterfrågan varit stor, t.ex. för 
kunskapsöversikten: ”Utvärdering – mer än metod”, som bl.a. har använts i 
utbildningssammanhang. Ibland arrangeras också seminarier kring olika 
rapporter samt presskonferenser. Då det gäller marknadsföringen av en ny 
kunskapsöversikt vänder sig Lena till de som är målgrupper för 
kunskapsöversikten. Ämnena/temana är olika varför också målgrupperna är 
det. Möjligen, menar Lena, finns det vissa som  kanske alltid skulle kunna vara 
aktuella, t.ex. kommundirektörer med ett övergripande ansvar. Men det är inte 
alltid de tillskickas ett exemplar. Varje kunskapsöversikt annonseras i 
Kommunaktuellt. Sen har vi sändlistor, men de är inte fullständiga, de borde utvecklas 
mer, typ konferenslistor. T.ex. om det varit en konferens ”ett tema som vi har i 
kunskapsöversikten”, då skickar jag till dem. Det är lite beroende av vad det finns för 
grupperingar dit jag skickar. Vissa rapporter skulle behöva lyftas fram lite mer, 
marknadsföringen går lite på intuition idag, menar Lena. Därför är det inte 
självklart att alla, t.ex. de beslutsfattare som finns med i föreliggande 
utvärdering, känner till kunskapsöversikterna.
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När det gäller kunskapsöversikterna så kan organisationen upplevas lite 
bräcklig. Lena är för tillfället föräldraledig och endast en kort period fanns en 
vikarie på tjänsten. Nu är tre nya kunskapsöversikter på gång, två av dessa var 
utlagda av Lena före föräldraledigheten, d.v.s. redaktörerna var utsedda, så det 
rullar på. Arbetet med översikten om ”Folkhälsa” genomförs av vikarien. 
Marknadsföringen och spridningen av rapporterna blir lidande av att ingen 
ersättare finns på tjänsten, t.ex. för den senaste översikten ”Integration, en 
samtidsspegling”.  

Seminarieverksamheten och kunskapsöversikterna har bidragit till att rådet 
idag arbetar mer mot avnämarna. Frågan är hur praktiknära arbetet ska 
bedrivas? Avtrycksfrågan kan knappast förbättras om man inte satsar resurser 
på det. Man måste fundera över hur vi ska arbeta med målgruppsarbetet. Lena har 
ambitionen att fortsätta utveckla avnämaranknytningen ännu mer och att det 
då handlar om information och kommunikation. Bygga upp ett 
målgruppstänkande, sprida information och för det borde ytterligare en 
anställd rekryteras. Målgruppstänkandet och marknadsföringen, då borde det finnas 
någon som är anställd och har den kompetensen och tiden att sköta om detta. Det finns 
behov av detta. De kunde t.ex. upparbeta ett kontaktnät med regionala 
kommunförbunden. Om en informatör fanns kunde mer tid avsättas för t.ex. 
seminarieverksamhet både på Svenska Kommunförbundet och lokalt. Om 
kansliet utökas kan man jobba mer med närheten till kommunerna. Det skulle 
komplettera Lars och Lenas arbete och öka avnämaranknytningen.  
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

För att kunna förstå och bedöma Kommunförbundets FoU-verksamhet 
kommer vi inledningsvis att sätta in verksamheten i sitt forskningspolitiska 
sammanhang. Därefter sammanfattar vi och tolkar de fyra delstudiernas 
huvudresultat. Avslutningsvis presenterar vi kortfattat våra rekommenda-
tioner.

Det forskningspolitiska sammanhanget 
Under den period som Svenska Kommunförbundets FoU-verksamhet har 
pågått har svensk forskningspolitik varit föremål för utredning (SOU 
1998:128) och omfattande debatt. Forskningsdebatten har bland annat visat 
att det finns olika måttstockar mot vilken forskningen kan bedömas och olika 
intressen kopplade till olika typer av forskning. Få ifrågasätter värdet av 
grundforskning, men samtidigt har forskningens nytta och effekter börjat 
diskuteras alltmer. Ur ett tillväxtperspektiv har högre utbildning, forskning 
och utvecklingsverksamhet (FoU-verksamhet) börjat betraktas som ”medel 
för innovation” och motorer för ekonomisk utveckling. Flera av forsknings-
politikens aktörer har anammat innovationstänkandet i bedömningen av 
värdet av olika former av FoU-verksamhet. Mats Ekermo (2002) och Thomas 
Tydén (1995) menar t.ex. att institutioner av Kommunförbundets FoU-råds 
typ kan ses som ”redskap” för att tillgodose ett kommunalt verksamhetsnära 
kunskapsbehov.15 Svenska Kommunförbundet tillhör, enligt Ekermo, 
tillsammans med Landstingsförbundet och Socialstyrelsen de aktörer som 
verkat för att FoU-tänkandet vunnit spridning under 1990-talet.16 Trots att 
man i debatten understrukit behovet av praktiknära FoU har verkligheten ofta 
varit en annan. Resurser för praktiknära FoU har minskat på t.ex. arbetslivs-
området.

FRN sponsrade i mitten av 1990-talet framtagandet av rapporten The New 
Production of Knowledge (Gibbons, 1994). I rapporten, som kom att bli 
inflytelserik, påvisar forskarna begränsningar i de etablerade institutionernas 
kunskapsproduktion och efterlyser en bättre integration mellan kunskaps-
produktion och ekonomisk utveckling. För att stimulera en sådan integration 
föreslås bland annat att mer uppmärksamhet riktas mot problem och 

15 Lokala FoU-enheter är en växande verksamhet med kort historia. Som Mats Ekermo 
(2002) beskriver saken i en aktuell avhandling från 2002 såg man mycket lite av sådana 
enheter före 1980-talet.  
16 Ekermo sammanfattar denna utveckling som genomslaget för ett organisationskoncept 
som handlar om praktiknära kunskapsutveckling, samspel mellan forskning och praktik 
samt aktivt deltagande från praktikerna (Bergström m.fl. 2000). 
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problemlösande i kunskapsproduktionen. I detta perspektiv läggs mindre vikt 
vid kunskapsspridning (som utgår från en tydlig producent och konsument) 
och större vikt vid kunskapsgenerering och effektivitet.17 Det är mot bakgrund 
av dessa diskussioner och förändringstendenser inom svensk och 
internationell forskningspolicy som FoU-rådets verksamhet kan förstås. Det 
forskningspolitiska sammanhang som FoU-rådets verksamhet är en del av 
kännetecknas av att det finns en mängd aktörer med skilda intressen och där 
olika framgångskriterier för forskning och utvecklingsverksamhet existerar. 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) brukar förstås som 
grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Grundforskning 
brukar skiljas från tillämpad forskning i det att sökandet efter ny kunskap och 
nya idéer sker utan en direkt tillämpning i sikte (se t.ex. Arvidsson m.fl. 1995). 
Riktad grundforskning, i betydelsen grundforskning som inriktas mot ett 
något vidare problem- eller användningsområde, kan ses som en mellanform 
mellan grundforskning och tillämpad forskning. I olika former av utvecklings-
arbete används forskningsresultat till att utveckla nya produkter, processer 
eller till att förbättra en organisation, policy eller ett program. I utvärderingen 
av FoU-rådets verksamhet och dess kommunala avtryck kan det vara 
motiverat att också göra en distinktion mellan forskarstyrd och interaktiv 
forskning. Med forskarstyrd forskning avses att forskarna själva svarar för 
kunskapsproduktionen, medan kommunerna och andra målgrupper är 
mottagare och konsumenter av kunskapen. Olika forskningsstrategier skiljer 
sig åt när det gäller i vilken utsträckning de ”beforskades” erfarenheter och 
problemuppfattningar tillvaratas. Forskare som använder en interaktiv 
forskningsstrategi beaktar också de involverade aktörernas erfarenheter och 
det sammanhang som omgärdar det som utforskas. Kunskapsproduktionen är 
i det senare fallet inte en enkelriktad utan dubbelriktad och interaktiv process. 
Tillämpad forskning är vanligtvis mer interaktiv, men också (riktad) 
grundforskning kan vara mer eller mindre interaktiv. 

Svenska Kommunförbundets FoU-verksamhet har förändrats sedan starten 
1991. Från början användes stödet främst till programinriktad grundforskning. 
Forskarna ägde problemformuleringsmakten och forskningsprocessen var 
forskarstyrd. Den styrning som FoU-rådet svarade för gällde val av teman och 
programområden. Jämfört med de norska och danska Kommunförbundens 
forskningsstöd beskrevs Svenska Kommunförbundets forskningsstöd, i 
början av 1990-talet, som det stöd som låg närmast grundforskning 
(Arvidsson m.f.l. 1995).  

17 Författarna till The New Production of Knowledge menar att deras teser är spekulativa. Icke 
desto mindre har de haft stort inflytande över svensk forskningspolitik i slutet av 1990-
talet.
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Men den ”svenska modellen” har efterhand förändrats i riktning mot mer 
tillämpad forskning och likaså har interaktiva forskningsprocesser börjat 
stimuleras. I linje med detta har FoU-rådets sammansättning ändrats och 
numera består rådet av en blandning av forskare och kommunala företrädare. 
Dessutom har en ny verksamhetsuppgift tillkommit. Med satsningen på 
kunskapsöversikter (Àjour) har tillgängligheten, spridningen och nyttig-
görandet av existerande kunskap blivit ett nytt verksamhetsområde. 
Resursmässigt är detta område avsevärt mycket mindre än forskningsstödet. 
Kunskapsspridningen har också stärkts på andra sätt. Seminarier och 
konferenser anordnas i anslutning till forskningsprojekt i syfte att sprida ny
kunskap, men också för att erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Under 
senare år anordnas årliga möten med forskare som deltar i samma 
forskningsprogram. Vidare har en journalist knutits till 
forskningsprogrammen i syfte att stödja forskarnas informationsspridning. 
Förändringen av FoU-rådets verksamhet kan sägas följa en allmän trend under 
1990-talet.  

Sammanfattande resultat 
Utvärderingens uppdrag har gällt att undersöka kommunala avtryck och nytta 
av FoU-rådets verksamhet, en verksamhet som idag framförallt omfattar 
programinriktat forskningsstöd och kunskapsöversikter. Utvärderingen har 
med andra ord fokus på en viss aspekt av FoU-stödet, kommunala avtryck. Vi 
vill betona att syftet inte har varit att ge en heltäckande bild av FoU-
verksamhetens betydelse.18 I utvärderingen av om och hur kommunerna fått 
nytta av forskningen framkom att forskningen också kommit kommunerna till 
del indirekt, dels via studenter som i utbildning tillgodogjort sig forsknings-
resultat, dels via andra indirekta vägar. Att följa kunskapsspridningen 
och/eller situationer där erfarenhetsutbyte på FoU-området sker är tids-
krävande och svårt.

Vår utvärdering av Kommunförbundets FoU-verksamhet visar att den har 
satt olika former av avtryck och att vissa avtryck är tydligare än andra. 
Avtrycken skiljer sig med avseende på vilken typ av forskningsstöd det gäller 
(riktad grundforskning, tillämpad forskning eller kunskapsöversikter), vilken 
forskningsstrategi (forskarstyrd eller interaktiv) som använts och om 
kommunerna har haft direkt eller indirekt nytta av stödet/satsningarna. Àjour-
seriens kunskapsöversikter har satt störst avtryck i landet som helhet, detta 

18 I forskarstudien och till viss del i övriga delstudier framkom att forskningsstödet stärkt 
kommunforskningen i Sverige. Detta var också en av slutsatserna som drogs i den förra 
utvärderingen (Arvidsson m.fl., 1995). Men att närmare utvärdera i vilken utsträckning 
FoU-rådet stimulerat kommunforskningen i Sverige har inte varit utvärderingens uppdrag. 
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trots att marknadsföringen varit riktad mot olika målgrupper och att 
spridningen av kunskapsöversikterna varit begränsad. Forskningsprojekten 
och konferenser/seminarier kopplade till dessa har inte nått ut i lika hög grad 
till alla kommuner. Däremot har forskningsprojekten satt tydliga avtryck och 
upplevts nyttig i de kommuner som medverkat i projekten. Som också 
framkommit kommer resultaten av forskningen så småningom att sippra ut på 
olika sätt i många kommuner, men då framstår kopplingen till just FoU-rådets 
stöd som svag. FoU-projekt kan också, som utvärderingen visat, fortsätta att 
utvecklas efter att projekten avslutats för FoU-rådets del. Tilläggas kan att det 
finns andra aktörer som initierar, stödjer och utvecklar FoU-arbete på delvis 
samma problemområde som FoU-rådet är verksamt. Det gör att de indirekta 
spridningsvägarna och användningsformerna av FoU-rådets verksamhet är 
svåra att följa och bedöma. Men det är möjligt att det är här den största nyttan 
av FoU-rådets forskningsstöd bör sökas.  

I tabell 18 har vi sammanfattat resultaten av utvärderingens fyra delstudier 
med avseende på avtryck och nytta för kommunerna. I den sammanfattande 
bedömningen har vi utgått från de definitioner av riktad grundforskning, 
tillämpad forskning respektive forskarstyrd och interaktiv forskning som 
redovisats ovan. I några fall har avtrycken och nyttan varierat mellan olika 
forskningsprojekt respektive kunskapsöversikter. I dessa fall har det 
dominerande resultatet redovisats först.

Ren grundforskning finns inte medtaget i tabellen eftersom samtliga 
forskningsprogram har varit inriktade på ett bestämt problem- eller 
temaområde. Som framgår av tabellen har ”interaktiv tillämpad forskning” 
visat stora avtryck jämfört med helt forskarstyrd riktad grundforskning (som 
visat små avtryck). Forskningsprojekt 1, 2 och 3 (se sidorna 40-49) är exempel 
på ”interaktiva tillämpade forskningsprojekt”. Pilotstudien förstärker också 
den ”interaktiva” betydelsen i forskningsverksamheten. Den direkta nyttan har 
också varit något mer märkbar när forskningen varit mer interaktiv. I 
tillämpade forskningsprojekt har avtrycken som regel varit begränsade till de 
kommuner som varit involverade. I de forskarstyrda projekten 4 och 5 (se 
sidorna 50-52) och inom forskningsområdena historia och juridik har den 
indirekta nyttan varit störst för kommunerna. 
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Tabell 18 FoU-verksamhetens kommunala avtryck och nytta 

Forskningsstöd Kommunala 
avtryck

Direkt nytta Indirekt nytta

riktad grundforskning
a. forskarstyrd
b. interaktiv 

a. 2 
b. - 

a. 2 
b. - 

a. 2 (3) 
b. - 

tillämpad forskning 
a. forskarstyrd
b. interaktiv 

a.-
b. 3 (2) 

a. - 
b. 3 (2) 

a. - 
b. 2 

spridning av befintlig
kunskap: Àjour 

2 (3) 2 2 

spridning av ny kunskap:
seminarier/konferenser  

1  1 2 

Anm. 4 skalsteg används: 0=inga/ingen, 1=små/liten, 2=måttliga/viss, 3=stora/stor. Inom 
parentes anges resultat som inte varit dominerande men ändå förekommit. ”- ” indikerar att 
empiriska exempel saknas i utvärderingen. 

När det gäller frågan om FoU-insatserna bidragit till ökad effektivitet i 
kommunal verksamhet är det framförallt i enskilda forskningsprojekt och 
företrädesvis i de tillämpade och interaktiva forskningsprojekten som en sådan 
effekt framträder. Det bör understrykas att det är potentiella effektivitets-
vinster som utvärderingen har visat att det finns. Vissa av de 
kommunförbundsfinansierade projekten har fortsatt att utvecklas med hjälp 
av andra finansiärer (IT och äldrevård i Linköping, projekt 2) och 
effektivitetsvinsterna framträder inte direkt utan förväntas komma på längre 
sikt. I något projekt uppvisas direkta effektivitetsvinster (projekt 3), men i 
allmänhet är det osäkert om FoU-insatserna bidragit till ökad effektivitet i 
kommunal verksamhet. För att effektiviteten ska kunna öka krävs en rad 
kompletterande insatser som innebär att etablerade institutioner, handlings-
mönster och vardagsrutiner förändras. Det är väl känt att förändringar som 
kan vara motiverade av effektivitetsskäl inte låter sig genomföras i 
sammanhang där några aktörer har intresse av att hålla fast vid dagens 
problemlösningar och andra är beredda att anpassa eller byta ut dessa. Att 
förändra institutioner och rutiner är tröga processer. Där finns också politiska 
och ideologiska hänsyn rörande effektivitetsvinster och vilka problem-
lösningar som kommunerna kan tänka sig att genomföra som begränsar 
möjliga effektivitetsvinster. Alla forskningsprojekt och kunskapsöversikter har 
heller inte haft ett uttalat effektivitetssyfte. Det kan mot bakgrund av 
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utvärderingens resultat också finnas skäl att fråga sig om ett övergripande 
effektivitetsmål är realistiskt för denna typ av verksamhet. 

Avtryck av forskningsstödet och kunskapsöversikter 
Hur ska man kunna förklara och tolka utvärderingens resultat? När det gäller 
FoU-rådets stöd till olika typer av forskningsprojekt visar sig kännedomen om 
projekten vara tämligen begränsad. 4 procent av beslutsfattarna känner till 
forskningsprojekt finansierade av FoU-rådet. Det är vanligare att besluts-
fattare känner till andra centrala Kommunförbundsprojekt. Att FoU-rådets 
forskningsprojekt inte är väl kända kan dels bero på att övriga projekt är 
betydligt fler, dels att det kan vara svårt att koppla ihop ett forskningsprojekt 
med FoU-rådet. Den fråga som ställdes var om beslutsfattaren kände till något 
forskningsprojekt som fått stöd av Svenska Kommunförbundets FoU-råd. 
Hade frågan formulerats på ett annat sätt, där fler associationspunkter 
presenterats, är det möjligt att andelen som känt till forskningsprojekt stigit. 
Om det sammanhang/forum som forskningsprojektet presenterades i och om 
forskarna presenterats i frågan skulle andelen som känt till forskningsprojektet 
sannolikt ha ökat. Inom parentes kan sägas att en sådan frågekonstruktion 
övervägdes men valdes bort eftersom den blev alltför detaljerad och lång. 
Risken att många inte skulle ta sig tid och svara på frågan bedömdes vara stor.

I kommuner som deltagit i något Kommunförbundsfinansierat forsknings-
projekt har detta ofta inte varit allmänt känt inom kommunen. Det kan 
förklaras med att projekten i vissa fall berör en mindre del av kommunens 
verksamhet och att projekten har varit forskarstyrda och därmed begränsat 
kommunens engagemang. Våra fallstudier, där vi följt avtrycken av ett antal 
forskningsprojekt i kommunerna, tyder på att i kommuner som deltagit aktivt 
och där forskningsprocessen varit mer interaktiv har delaktigheten också varit 
störst. De medverkande är som regel mycket positiva och tycker att de har 
fått ut mycket av projekten. Interaktiv forskning med kommunal delaktighet 
visar de tydligaste avtrycken och den största direkta nyttan.  I andra projekt av 
mer grundforskningskaraktär har forskarna ägt frågeställningarna. I dessa fall 
bedöms den indirekt nyttan har varit störst. Kunskap och erfarenheter från 
projekten har spritts på olika vägar, t. ex. via studenter i utbildning som burit 
kunskaper med sig till kommunerna när det senare anställts, via kommuner 
som deltagit på olika typer av möten och på andra mer udda vägar.  Nyttan av 
projekten kan också handla om bättre insikter i en viss problematik. Begrepp, 
tankefigurer eller argument som förts fram i något forskningsprojekt kan ha 
fångats upp och börjat användas. Spåren blir oftast ganska otydliga vilket inte 
behöver indikera ett negativt resultat. 
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Den FoU-verksamhet som flest beslutsfattare känner till är Àjour-seriens 
rapporter. Det är också den verksamhet som har lett till störst avtryck i alla 
kommuner. Två av tre beslutsfattare (68 procent) känner till en eller fler 
rapporter, medan 16 procent känner till minst hälften av rapporterna. 
Marknadsföringen och framförallt spridningen av rapporterna har riktats till 
de målgrupper som berörts av respektive rapports innehåll. Detta förklarar till 
en del varför kännedomen varierar mellan olika beslutsfattare. Trots att 
miljöcheferna inte har varit målgrupp för någon rapport visar sig några 
miljöchefer känna till vissa rapporter. 

De rapporter som nått ut till flest beslutsfattare är ”Lokal demokrati i 
förändring” och ”Konkurrens på kommunala villkor”.  Dessa rapporter berör 
generella teman och problemställningar. Kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefer är de beslutsfattare som bäst känner till dessa rapporter. Som 
kontrast är det relativt få miljö- och socialchefer som känner till samma 
rapporter. Upplevda demokratiproblem kan förklara varför sju av tio KS-
ordförande uppmärksammat demokratirapporten.19 Ansvaret att bevaka 
frågor kring kommunal ekonomi kan förklara att fler kommunchefer känner 
till konkurrensrapporten. Men att inte fler än sex av tio kommunchefer 
känner till konkurrensrapporten kan bero på att förväntningarna på att ökad 
konkurrens leder till förbättrad ekonomin minskat i kombination med att 
kommunernas ekonomi varit relativt stabil under senare år. Det har därmed 
saknats ett trängande behov av mer kunskap om konkurrensproblematiken.

”IT och kommunerna” är den tredje mest kända rapporten. Den 
kunskapsöversikten berör också ett generellt tema och något fler 
kommunchefer och KS-ordföranden, jämfört med miljö- och socialchefer, 
känner till IT-rapporten. Att den rapporten inte fått ett större genomslag (26 
procent känner till den) kan tänkas bero på att IT-frågorna hamnar mellan 
stolarna. Alla tillfrågade beslutsfattare har ett allmänt ansvar för IT, men 
ingen har ett uttalat eller mer specifikt ansvar för IT-frågorna. I kommuner 
som inrättat tjänster som ”IT-chef”, ”kommunstrateg” eller liknande kan man 
tänka sig att dessa chefer/tjänsteman bättre känner till IT-rapporten.

Två rapporter som förhållandevis få beslutsfattare känner till är 
”Frivillighetsarbetets kön” och ”Integration, en samtidsspegling”. Knappt tio 
procent av beslutsfattarna känner till dessa båda rapporter. En del av 
förklaringen kan sökas i att marknadsföringen inte fungerat kring den sista 
rapporten. I media ägnas stort utrymme åt frågor om jämställdhet och 
integration och kring jämställdhets- och integrationsproblem sker också ett 

19 Argumentet stärks av att rapporten ”Politikerförakt och mogen misstro” är den rapport 
efter demokratirapporten som flest KS-ordföranden (55 procent) känner till. 
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mål- och handlingsplanarbete. Till viss del kan man beskriva dessa områden 
som moraliska ”pliktområden”. Kommunerna är skyldiga att ha en jämställd-
hetsplan och ett jämställdhetsarbete, men många beslutsfattare efterfrågar inte 
mer kunskap om detta. 70 procent som besvarat enkäten är män vilket kan 
förklara en del av den begränsade kännedomen om ”Frivillighetsarbetets 
kön”.

”Att sörja för äldre” är den rapport som flest socialchefer känner till (knappt 
hälften känner till den), medan övriga beslutsfattare inte känner till rapporten 
i samma utsträckning. Det kan förklaras med att rapporten berör social-
chefernas ansvarsområde och att det är deras uppgift att bevaka kunskap på 
området. Att inte fler socialchefer känner till den kan bero på att deras 
ansvarsområde är stort. Möjligtvis kan den ha nått ut bättre på lägre nivåer i 
organisationen.

Ytterligare en förklaring till att vissa rapporter inte nått ut kan vara att 
”timingen” inte blev rätt. Även om avsikten var att kunskapsöversikten skulle 
var aktuell och beröra ett angeläget och eftersatt kunskapsområde kan den tid 
som gått från initiativ till färdig rapport visat sig ha varit för lång. När 
rapporten väl presenterades kan andra frågor ha hamnat i fokus. Argumentet 
är också giltigt beträffande de 3-åriga forskningsprogrammen. 

Utvärderingen visar också att en rapport kan efterfrågas och plockas fram när 
behovet finns. Det betyder att en rapport kan vara okänd i ett antal år och 
först när kunskap på området börjar sökas blir den känd. Det förklarar också 
att information om nya rapporter har svårt att nå fram om inte behovet finns 
just då. Kännedom om rapporten, liksom om innehållet, kan som 
utvärderingen visat nå ut till kommunerna på olika och udda vägar. I möten 
med andra beslutsfattare, på konferenser eller när någon medarbetare eller 
extern aktör aktualiserar en fråga kan en rapport bli uppmärksammad och 
komma till användning. Följaktligen kan den indirekta nyttan och värdet av 
kunskapsöversikterna bli lika stora eller större än den direkta nyttan.  

Resultat kontra resursinsats 
Är avtrycken och nyttan för kommunerna rimliga i förhållande till satsade 
resurser? Jämfört med forskningsrådens stöd och olika typer av sektors-
forskningsstöd som har relevans för kommunerna kan FoU-rådets stöd 
beskrivas som ett litet men riktat forskningsstöd. Det är av flera skäl svårt att 
uppskatta hur mycket forskningsresurser som satsas på ”kommunforskning” 
totalt sett. Om all forskning om skola, social omsorg och sjukvård räknas är 
den omfattande men den är bara till en del inriktad på kommunerna. Oavsett 
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hur brett eller smalt ”kommunforskning” definieras så framstår dock FoU-
rådets stöd som litet. Om avtrycken är rimliga i jämförelse med annat 
nationellt stöd till kommunerna har inte undersökts. En jämförelse med 
motsvarande forskningsstöd i Norge visar att en mångdubbelt högre 
resursinsats och en ökad kommunal delaktighet (bl.a. med kommunerna som 
medfinansiärer) inte har lett till att de kommunala avtrycken eller nyttan blivit 
påtagligt större. Detta tyder dels på att det är svårt att sprida kunskaper och 
erfarenheter från denna typ av forskning till alla kommuner, dels att en ökad 
resursinsats inte säkert leder till större avtryck och nytta. 

Den lokala FoU-miljön 
Resultatet av utvärderingen kan också tolkas i förhållande till den lokala FoU-
miljön och de förutsättningar som där finns att tillgodogöra sig FoU-
information och forskningsresultat. Det är få kommuner som har utvecklat 
egna strategier och verksamhet på FoU-området. Utvärderingen visar att 13 
procent av beslutsfattarna har en uttalad FoU-strategi och att 34 procent 
avsätter resurser för FoU på sin verksamhetsnivå. Det är beslutsfattarna som 
själva har fått definiera vad de menar med ”FoU-strategi” och att ”avsätta 
resurser för FoU”. I kommentarer till svaren anger flera kommuner att 
medverkan i regionala FoU-enheter är en kommunal FoU-strategi. Svaren 
tyder på att FoU-området är relativt outvecklat i de flesta kommuner. I 
jämförelser med kommunal näringslivspolitik, en annan frivillig kommunal 
uppgift som också den syftar till att utveckla kommunen, har kommunal FoU-
verksamhet inte utvecklats särskilt långt. Utvärderingen visar också att 
kommuner som avsatt egna resurser för FoU-verksamhet oftare har deltagit i 
forskningsprojekt som finansierats av Kommunförbundet. Närmare tre av 
fyra kommuner som medverkat i något forskningsprojekt finansierat av 
Kommunförbundet har avsatt egna resurser för FoU-frågorna. Detta tyder på 
att kommuner som har ett mer utvecklat FoU-arbete också deltagit i 
forskningsprojekt och omvänt att kommuner som saknar tidigare erfarenhet 
av FoU-arbete inte haft en handlingsberedskap för forskningsprojekt av denna 
typ.

Den lokala FoU-miljön ser också olika ut. I större kommuner kan det finnas 
en eller flera FoU-enheter inom kommunen, men i de flesta kommuner saknas 
sådana. Där det finns personer med FoU-ansvar som mottagare av FoU-
information är mottagningskapaciteten självklart högre. Men i de flesta 
kommuner, framförallt mindre kommuner, saknas politiker eller tjänstemän 
med specifikt uppdrag att bevaka FoU-frågorna, inräknat att aktivt söka och 
tillvarata forskningsresultat och annan FoU-information. 
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Som utvärderingen visat används Kommunförbundets informationskanaler 
Forskning Pågår och KommunAktuellt i mycket begränsad utsträckning i 
kommunernas förändrings- och utvecklingsarbete. Annonsbladet ”Forskning 
Pågår” har bara getts ut tre gånger vilket förklarar att det inte har nått ut till så 
många. Kunskapsöversikterna annonseras i KommunAktuellt, men andra 
nyheter uppmärksammas sannolikt i högre utsträckning i den tidningen. De 
kanaler som främst används för att hämta information och kunskaper i 
kommunernas utvecklingsarbete kan beskrivas som näraliggande och inter-
aktiva. FoU-rådets stöd har haft en tendens att smälta samman med andra 
satsningar som Kommunförbundet gjort centralt och likaså med annat 
forskningsstöd. För kommunerna och forskarna är det av mindre intresse vem 
som finansierar forskningen. Finansieringen är självklart viktig (utan 
forskningsstöd ingen forskning) men vem som är finansiär är av underordnad 
betydelse för forskarna och kommunerna.  

Beslutsfattarna vittnar om att FoU-rådets verksamhet är värdefull för 
kommunerna samtidigt som de inte har särskilt god kännedom om den. 
Många beslutsfattare är inte nöjda med den information som de fått om FoU-
rådets verksamhet. Samtidigt framförs att de har svårt att hinna läsa 
rapporter. Det tyder på att det inte enbart handlar om mer och bättre 
information. Mottagningskapaciteten för generell FoU-information (som t.ex. 
forskningsrapporter) visar sig begränsad bland beslutsfattare. 

Slutsatser och rekommendationer 
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Svenska Kommunförbundets 
FoU-verksamhet har varit nyttig för kommunsektorn generellt. De 
kommunala avtrycken och nyttan har varierat med avseende på forsknings-
projektens och kunskapsöversikternas innehåll, inriktning och form. Den 
direkta nyttan har varit störst i kommuner som medverkat i tillämpade 
interaktiva forskningsprojekt och som själva sökt kunskap. Nyttiggörande av 
forskningsresultat, inkl. kunskapsöversikter, har skett på många och olika sätt.

- FoU-rådets verksamhet har i någon form nått ut till en majoritet av 
landets kommuner, men upplevts direkt nyttig och tillämpbar i ett 
begränsat antal kommuner. 

- Forskare och medverkande kommuner upplever som regel ett stort 
värde och nytta med forskningsprojekten, framförallt de interaktiva.  

- Kunskapsöversikterna i Àjour-serien har satt störst avtryck, medan 
forskningsprojekten och tillhörande konferenser/seminarier i 
begränsad omfattning nått ut till kommuner utanför de som direkt 
medverkat.
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- Nyttan av FoU-rådets verksamhet är framförallt indirekt i kommuner 
som inte deltagit i forskningsprojekt. Kunskaper och erfarenheter från 
FoU-verksamheten sprids på olika vägar och i olika sammanhang. 

Rekommendationer
FoU-rådets verksamhet bör fortsätta och utvecklas eftersom den fyller en 
viktig funktion. Beträffande forskningens kvalitet konstaterades i den förra 
utvärderingen att kvaliteten antogs vara jämförbar med annan forskning. Det 
finns ingen anledning att anta något annat idag.

Beslutsfattare är i allmänhet positiva till Kommunförbundets FoU-stöd, men 
anser att stödet skulle kunna användas bättre och göra mera nytta. Någon klar 
bild över hur verksamheten skulle kunna förändras och utvecklas så att 
kommunerna får mer nytta av forskningen framträder dock inte. Det går ändå 
att resonera sig fram till hur FoU-verksamheten skulle kunna utvecklas så att 
kommunerna kan få ut mer av den.

Bättre information efterlyses. Samtidigt är mottagningskapaciteten för FoU-
information begränsad. Som utvärderingen visat söker kommuner kunskaper 
och erfarenheter interaktivt och när behov finns i det egna utvecklingsarbetet. 
Behoven följer också det engagemang som läggs ner på FoU-frågorna i 
allmänhet; kommuner som är aktiva på FoU-området deltar oftare i 
forskningsprojekt och har ett större informationsbehov. Det finns också 
kommuner som vill ha lättillgänglig information t.ex. om vad forskningen 
visat på ett visst område. Andra vill veta mer om annan kommunforskning 
och FoU-verksamhet. Informationsbehovet är med andra ord varierande och 
sammansatt. Vi bedömer att det endast finns begränsade möjligheter att inom 
en bibehållen resursram förstärka informationsspridningen och erfarenhets-
utbytet i anslutning till forskningsprojekt och kunskapsöversikter. Den 
möjlighet som står till buds är att minska forskningsstödet alternativt att öka 
anslaget. Våra rekommendationer är: 

1. Forskningsprojekten och resultaten presenteras lättillgängligt på FoU-
rådets hemsida 

a. delrapporter, forskningsrapporter, avhandlingar och kunskaps-
översikter introduceras och görs mer lättillgängliga 

b. kontaktinformation lämnas till forskare och deltagande kommuner 
c. länkar till rapporter, avhandlingar och projektens hemsidor upp-

rättas och underhålls 
2. Nya och/eller existerande mötesplatser/forum för forskningsinformation 

och erfarenhetsutbyte inrättas eller börja användas 
a. de regionala FoU-enheterna 
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b. Kommunförbundets länsförbund 
c. FoU-rådet kan medverka till att organiserar lokala eller regional 

föreningar för kommunalt FoU-intresserade (Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälles lokalgrupper är en modell)  

3. En forskningsinformatör anställs med uppgift att förstärka informations-
spridningen om pågående och avslutade FoU-projekt, informera om vad 
som händer på FoU-området samt hjälpa till att utveckla seminarie-
verksamheten.

a. uppgifterna under punkterna 1 och 2 ovan 
b. upprätta ett kalendarium över kommunalt intressanta FoU-

konferenser och seminarier
4. En elektronisk FoU-databas skulle kunna byggas upp tillsammans med en 

eller flera andra aktörer 
a. en databas med sammanfattningar av lokala FoU-projekt (jfr 

Socialstyrelsens REHAB-databas) 
b. en referensdatabas med kommunrelevant forskning baserad på ett 

urval av tidskrifter 
c. länkar till svenska och internationella forskningsinstitutioner och 

institut

Att bygga upp en ny kunskaps- och erfarenhetsbank där modern 
informationsteknik används är ett långsiktigt projekt. Innan steg tas i den 
riktningen bör en eller fler samarbetspartners identifieras och en förstudie 
genomföras som närmare identifierar behovsbilden. Det finns också mycket 
att lära av andra projekt som utnyttjar nya informationskanaler. 

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma ett behov som vi menar att 
utvärderingen aktualiserar men som ligger utanför uppdraget. Det är behovet 
att närmare undersöka hur den samlade kommunforskningen i Sverige 
fungerar. Kommunförbundets forskningsstöd är en del av ett finansierings-
system och det finns ett allmänt intresse att få veta vilken direkt och indirekt 
nytta forskarvärlden och kommunerna har haft av olika former av forsknings- 
och utvecklingsstöd. Detta fordrar emellertid att de olika forsknings-
finansiärerna ser att det finns ett gemensamt behov av att kritiskt granska 
värdet, effekterna och eventuella systemfel av den samlade kommun-
forskningen i Sverige. Först med bättre kännedom om hur hela kommun-
forskningsfältet ser ut och fungerar blir det möjligt att ta ställning till hur olika 
forskningsstöd bör utformas så att de kan komplettera varandra på bästa sätt 
och göra mest (direkt och indirekt) nytta. 
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BILAGOR:

Bilaga 1 Sammanfattning av utvärdering av FoU-rådet, genomförd 1995  

I en tidigare genomförd utvärdering20 av Svenska Kommunförbundets FoU-
satsning, var huvudfrågan: Har man med den valda ansatsen fått en inriktning 
på forskningen som uppfyller de mål som angavs i det forskningspolitiska 
beslutet i Svenska Kommunförbundets styrelse? Utvärderingen lades upp i tre 
analysnivåer. Inledningsvis gavs i utvärderingen en beskrivning av vad som 
hänt inom FoU-programmet och i fokus stod då både verksamheten, d.v.s. 
FoU-programmet, och organisationen, i första hand det s.k. FoU-rådet. 
Därefter gjordes en analys och bedömning av de resonemang, syften, 
organisationslösningar och arbetsformer som präglat FoU-programmet. 
Utvärderingen avslutades med ett antal rekommendationer inför framtida 
överväganden i fråga om satsningar på forskning och utveckling. 
Utvärderingen baserades på den verksamhet som bedrivits mellan åren 1991-
1995. Sammanfattningsvis fann man följande:

FoU-programmet har fått en bred spridning inom universitet och högskolor. 
Antalet projektansökningar har successivt ökat. Utvärderingsgruppen gör 
bedömningen att en hel del av den forskning som fått stöd inte hade kommit 
till stånd utan FoU-programmet. Inte  p.g.a. bristande konkurrenskraft hos de 
inlämnade ansökningarna utan på grund av den ökade uppmärksamhet för 
kommunala frågor som FoU-programmet väckt hos forskarna. Projekten 
håller också god kvalitet enligt utvärderingsgruppens bedömning. 

FoU-rådets sammansättning och det sätt på vilket verksamheten har bedrivits 
har inneburit en prioritering av de vetenskapliga kriterierna.  Relevanskriteriet 
synes ha prioriterats lägre än de vetenskapliga kvalitetskraven. Utredarna 
menar också att de projekt som erhållit medel i stor utsträckning kan 
karaktäriseras som grundforskning, i meningen att forskningsfrågorna 
formulerats av forskare och inte av potentiella forskningsanvändare. Vad man 
mer konstaterar är att verksamheten i FoU-programmet har inneburit en 
genomlysning av den offentliga sektorns problem och utifrån detta har sedan 
fördelningen av forskningsanslag skett. Vad utvärderingsgruppen dessutom 
påpekar är att FoU-programmet saknar en genomtänkt metod för att föra ut 
forskningsresultat från de projekt som erhållit stöd.  

20 Arvidsson, G., Christoffersen, H. & Norrving, B. (1995) Forskning för kommunerna. Utvärdering av 
Svenska Kommunförbundets FoU-program. Svenska Kommunförbundet. Stockholm.  
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När det gäller forskningsresultat har utvärderingsgruppen avstått från en 
bedömning av dessa. Däremot påtalas det påtagliga utbildningsmomentet i 
FoU-satsningen. Många yngre forskare på doktorandnivå har inriktat sin 
forskning mot den kommunala sektorns problemställningar vilket också utgör 
FoU-programmets ämnesmässiga inriktning. Denna satsning bedöms positivt 
och kan bli bestående om förbundet är berett att fortsätta engagemanget. 
Enligt utvärderingsgruppen finns det inget som så långt talar för att satsningen 
på FoU-programmet inte varit framgångsrik. Målet att öka forskningen inom 
den kommunala sektorns verksamhet och organisation genom ekonomiskt 
stöd har infriats.

Slutligen menar utvärderarna att om förbundet i framtiden beslutar sig för att 
fortsätta avsätta resurser för FoU-verksamhet bör inriktningen av 
verksamheten göras till föremål för ett antal strategiska överväganden. Tre 
principiellt olika prioriteringar av inriktningen lyfts fram: forskningsstöd till 
universitet och högskolor med fokus på kommunsektorn, betoningen av de 
enskilda kommunernas behov av FoU eller en koncentration av 
kunskapsbehovet till Svenska Kommunförbundets egna uppgifter. För var 
och en av dessa inriktningar behöver ambitionen både när det gäller 
resursinsats och nyttiggörande av forskningen noga övervägas och fastläggas.

Utredarna konstaterar att Svenska Kommunförbundet satsar på att stödja 
grundläggande forskning bedriven vid universitet och högskolor. Trots egna 
programformuleringar ligger initiativet i forskarvärlden, här inräknat 
forskarmajoriteten i FoU-rådet. Kommunal relevans utgör grunden för urvalet 
av ansökningar, men detta har knappast någon avgörande betydelse. Utifrån 
utvärderingsuppdraget skisserar utredningsgruppen på några möjliga 
handlingsvägar som en utgångspunkt för överväganden då det gäller FoU-
verksamheten inom förbundet. Detta görs utifrån tre strategiska val: 
fortsättning eller avslutning, det primära syftet med FoU-satsningen samt 
ambitionsnivån för forskningssatsningen.

1. Fortsätta/avsluta
Att inte fortsätta FoU-programmet innebär att avbryta de kontakter som 
under flera år byggts upp med de forskningsmiljöer som engagerats i 
kommunforskningen. Denna forskning har stimulerats, menar utredarna, bl.a. 
genom att nya kvalificerade forskare har tillkommit. Om detta avbryts finns en 
risk för uttunning av forskningsområdet. Det finns inget i den utvärdering 
som genomförts som talar för att Kommunförbundet bör avbryta 
forskningsinsatserna skriver utredarna.
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2. Syftet med FoU-satsningen
Den första handlingsväg som lyfts fram är: att allmänt stödja den basala 
kommunforskningen vid universitet och högskolor. Detta innebär i praktiken 
att man fortsätter med den forskningsrådsmodell som hittills varit rådande. 
Här menar utredarna att en del förändringar i arbetssätt kan vara befogade. 
Hit hör t.ex. att om ett kriterium på kommunrelevant forskning ställs upp så 
måste medverkan av praktiker i FoU-rådet öka. Vidare bör anslagsgivarna, 
tillsammans med forskarna, ta ett större ansvar för arbetet med att 
transformera om resultat till den kommunala mottagarens behov och att även 
sprida dem dit. Samtidigt bör man verka för att knyta forskare och praktiker 
närmare varandra. Dessutom anser utredarna att programgrupperna kan 
utvecklas till starkare förmedlingsorgan samt att förbundets forskningsbas bör 
förstärkas för att öka förutsättningarna att tillgodogöra sig resultaten av FoU-
satsningen.

Den andra handlingsvägen som är möjlig är att inrikta forskningen mot den 
praktiska verksamheten i kommunerna. En sådan satsning har ambitionen att 
forskningsresultat ska kunna tillämpas ganska direkt. Här menar utredarna att 
med denna ambition bör förmedlingsfunktionen stärkas och att detta kan ske 
genom en särskild forskningsförmedlingsenhet i Kommunförbundet. Det kan 
också ske genom att skärpa kraven på forskarnas egna förmedlingsinsatser och 
att styrningen av FoU-insatserna omprövas.

En tredje handlingsväg som diskuteras är att koncentrera FoU-satsningen på 
uppgiften att tillgodose Svenska Kommunförbundets egna kunskapsbehov i 
arbetet med att främja kommunernas intressen. Här talar utredarna om 
generell, policy- och strategirelevant kommunforskning. Detta handlings-
alternativ bygger på en väsentligt starkare bas för forskningsverksamheten än 
rådande FoU-råd.

3. Ambitionsnivån för forskningssatsningen
För det första menar utredarna att det kan göras insatser för att mer direkt 
nyttiggöra den existerande kommunforskningen i kommunerna men att det då 
krävs en utbyggnad av förmedlingsinsatserna.   

För det andra kan de ekonomiska ramarna ökas och om så sker öppnas nya 
möjligheter i strukturellt avseende. Om syftet är att säkra den 
universitetsbaserade kommunforskningen kan t.ex. samarbetsavtal tecknas 
med intressanta forskningsinstitut och forskargrupper. Om istället det primära 
syftet är att stödja kommunerna skulle det kunna övervägas olika former för 
decentralisering av FoU-satsningen. Enligt utvärderingsgruppen förutsätter en 
sådan satsning ökade FoU-medel, annars finns risk för uttunning av medlen.
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Riktas FoU-satsningen mot att stärka Kommunförbundets egen forskningsbas 
är en möjlighet att inrätta ett eget forskningsinstitut. En annan möjlighet, som 
kan realiseras på nuvarande resursnivå, är att inrätta en egen 
forskningsinitierande- och administrerande institution.

Avslutningsvis menar utvärderingsgruppen att många av de problem som har 
lyfts fram i rapporten kan knytas till förhållandet att Kommunförbundet inte 
har gjort tillräckligt klara och uttryckliga val beträffande FoU-satsningens 
syften och former. 
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Bilaga 2 FoU-rådets verksamhet 

Svenska Kommunförbundets FoU-råd inrättades i januari 1991 som 
förbundsstyrelsens rådgivande organ i forsknings- och utvecklingsfrågor. 
Utgångspunkten för Kommunförbundets engagemang på FoU-området är att 
insatserna ska riktas mot utvecklingsarbete och forskning som är av värde för 
kommunala verksamheter. Kommunförbundets styrelse fastställde de 
forskningspolitiska riktlinjerna för förbundets FoU-engagemang till följande: 
Huvudmålet på sikt är breddning och fördjupning av sådan utvecklingsverksamhet som 
syftar till att göra kommunala verksamheter effektivare i vidaste mening21.

I den utvärdering som gjordes 1995 konstateras att FoU-rådets verksamheten 
lyckats väl med att stärka intresset för kommunbaserad forskning och att 
forskningen var vetenskapligt relevant, men att det bör övervägas en ökad 
avnämaranknytning. Utvärderarna påpekar även behovet av ökade aktiviteter 
för att följa programmen samt förmedla och främja användningen av 
forskningsresultat. Med utgångspunkt från utvärderingen och FoU-rådets 
egna erfarenheter genomfördes därefter flera förändringar i FoU-rådets 
arbetsformer, både vad som avser rådets sammansättning och insatser för att 
öka spridningen av den projektverksamhet som FoU-rådet initierar. FoU-
rådets medlemmar utökades och består idag av två politiker, varav en 
ordförande, två kommunala praktiker och sex forskare. I den beskrivning av 
Rådets verksamhet och arbetsformer som nu presenteras utgår vi från Rådets 
verksamhet som den utformades efter utvärderingen 1995.  

Ett övergripande syfte med FoU-verksamheten är att forskning och 
kommunal praktik ska mötas och befrukta varandra och detta återspeglas 
också i sammansättningen av FoU-rådet och i de programgrupper som 
etableras i anslutning till att ett nytt program startas upp samt i 
referensgrupperna i kunskapsöversikterna i serien Ájour. FoU-rådets 
övergripande arbetsuppgifter sammanfattas enligt följande:

att identifiera för de kommunala verksamheterna viktiga FoU-områden 
och initiera nya program/projekt inom dessa, 

att som beredande organ till förbundsstyrelsen granska vetenskaplig 
kvalitet och relevans hos projektansökningar,

21 KF:s Forskningspolitiska riktlinjer, 1993.  
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att verka för att förbättra kontakterna mellan kommunerna och 
forskarvärlden, samt: 

att verka för att de resultat som genomförda program/projekt frambringar 
nyttiggörs i den kommunala praktiken22.

FoU-rådet har två huvudverksamheter, stöd till kommunforskning samt sedan 
1998 publicering av ett antal kunskapsöversikter i serien Àjour. Arbetsformen 
med sammanhållna tematiska programområden, som pågått sedan 1993, 
fortsätter med start av ett nytt programområde varje år. Förslag till nya 
programområden utarbetas inom FoU-rådet. För att bredda underlaget i det 
arbetet sändes 1999 ett upprop till kommunerna med uppmaning att beskriva 
sådana områden i den kommunala verksamheten som var i behov av 
kunskapsutveckling. Samma upprop riktades också till Kommunförbudet, till 
företrädare för olika sektioner. Uppropet resulterade i att ett hundratal förslag 
inkom vilket ledde till att flera programområden startades upp23. Varje 
programperiod omfattar tre år och för varje nytt program avsätts det 5 mkr 
årligen i anslag samt kostnader för forskningsinformation och seminarie-
verksamhet.

Sedan starten 1991 har förbundets satsningar resulterat i att 11 
forskningsprogram igångsatts. Sju av dessa är avslutade program medan fyra 
fortfarande pågår. Tabell a visar en sammanställning över de program-
områden som igångsatts samt de rapporter som producerats.

Totalt har dessa programsatsningar genererat 73 olika delprojekt, varav 44 är 
avslutade. De belyser i vid mening olika områden i kommunal verksamhet. 
Det senaste programområdet: Innovativa kommuner, landsting och regioner, 
startade 2003.

Arbetsordningen efter beslut i förbundsstyrelsen om ett nytt program och den 
inbjudan till medverkan i forskningsprogram som skickas ut till samtliga 
kommuner, forskningsinstitutioner och andra intressenter finns presenterad 
på Svenska Kommunförbundets hemsida24. I anslutning till varje nytt program 
skapas en programgrupp som biträder FoU-rådet i det urvalsarbete som följer 
inbjudan. Vanligen utgör inkommande idéskisser ett 50-tal men något 
program har genererat närmare 150 skisser. Programgruppen består av 
ledamöter ur rådet, andra sakkunniga samt representanter för kommuner, 
både politiker och tjänstemän. Det urval rådet slutligen väljer ut uppmanas att 

22 Förslag till utveckling av FoU-rådets arbetsformer. MEMORIAL 1996:1591.  
23 Hit hör ”Ledarskap i kommuner” samt ”Kommungranskande aktörer”. 
24 http://www.svekom.se/skorg/fou 
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inkomma med en fullständig ansökan. När dessa inkommit vidtar samma 
urvalsprocess varefter rådet lägger ett förslag till beslut till förbundsstyrelsen. 
För varje nytt programområde är planeringsprocessen ca. ett år.  

Tabell a Programområden, antal delprojekt samt producerade rapporter. 

Programområden Del-
projekt

Rapporter

Den kommunala självstyrelsen, politikens 
och politikernas roll, 1994 – 1997. 
(Avslutat)

4 Kommunal självstyrelse och lokal 
demokrati.  FoU-rådet. Jupiter 
Reklam AB/SKF 095/Tryckeri i 
Balder AB, Stockholm 1996.

Kommunala insatsers betydelse för 
människors situation, med särskild 
inriktning på konsekvenser av pågående 
förändringsprocesser, 1994 – 1996. 
(Avslutat)

7 Välfärd i förändring. FoU-rådet.  
Jupiter Reklam AB/SKF 
095/Tryckeri i Balder AB, 
Stockholm 1996. 

Kommunala insatsers betydelse för miljö 
och naturresurser. 1995-1997. 
(Avslutat)

7 På väg mot den hållbara 
kommunen. Svenska Kommun-
förbundet, 1998. Stockholm.  

Kommunerna som FoU-miljö och deras 
förutsättningar att driva 
utvecklingsarbete och nyttiggöra 
forskningsresultat, 1996 – 1998. 
(Avslutat)

9 Den reflekterande kommunen – 
kommuner och forskning i sam-
verkan. Thomas Tydén,(red.), 
1997. HLS Förlag, Stockholm. 

Spännande möten. U B, Strömberg 
& T, Tydén, 1999. Svenska 
Kommunförbundet, Stockholm. 

Medborgerligt deltagande och lokala 
initiativ, 1997 – 1999.  
 (Avslutat) 

7 Medvind, motvind. Svenska 
Kommunförbundet, 1999. 
Stockholm.
”Forskning pågår” (Annonsbilaga) 

Att prioritera – om behovet av tänka 
nytt, välja bort och effektivisera 
kommunal verksamhet, 1997- 1999.
(Avslutat)

5 ”Forskning pågår” (Annonsbilaga) 

Kommunerna och IT, aspekter på 
demokrati och kompetens, 1998-2001.  
(Avslutat)

5 ”Forskning pågår” (Annonsbilaga) 
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Programområden (forts.) Del-
projekt

Rapporter

Skolkultur – en framgångsfaktor? 1999-
2002.
(Avslutad)

7 Skolkulturer. A, Persson, 2002, 
(red). Studentlitteratur 

Kommunerna och regionaliseringen, 
2000-2003. 
(Pågår)

5

Ledarskap i kommuner, 2001 – 2003.
(Pågår)

10

Kommungranskande aktörer, 2002 – 
2004.
(Pågår)

7

Ett av FoU-rådets syfte med verksamheten är att forskning och kommunal 
praktik ska mötas och befrukta varandra. Rådet lägger därför stor vikt vid 
betydelsen av att den kunskap som genereras i projekten/programmen 
nyttiggörs i den kommunala praktiken. I programgruppernas arbete ingår 
också uppgiften att mer aktivt följa varje program. Det innebär att man aktivt 
följer respektive program/projekt från ”idé till färdig produkt”. Under 
programtiden arrangerar rådet i regel tre seminarier med de inblandade 
projekten. Vid dessa träffar är programgruppen med. Inledningsvis klargörs då 
Svenska Kommunförbundets motiv till att satsa på forskning, d.v.s. vikten av 
att resultaten av forskningen nyttiggörs den kommunala praktiken. Anslaget är 
att projekten själva, tillsammans med det stöd rådet erbjuder, ska nå den 
kommunala praktiken. Seminarierna har därför ett praktiskt inriktat anslag, 
t.ex. får projektdeltagarna i uppgift att skriva pressmeddelanden och att 
presentera sina projekt. Parallellt med detta intervjuas projektdeltagarna av en 
journalist som också skriver ett pressmeddelande/artikel. De två olika 
produkterna presenteras och diskuteras sedan gemensamt. Materialet 
bearbetas sedan av den informationsexpert som kopplas till varje program och 
läggs därefter ut på Kommunförbundets hemsida. Samtidigt använder 
projekten sitt material lokalt/regionalt. Informationsexpertens uppgift är helt 
enkelt att stödja projekten i utformande och genomförande av sina informa-
tionsstrategier.

Som ytterligare ett led i FoU-rådets insatser att göra forskningsresultat 
tillgängliga för den kommunala verksamheten har det sedan 1998 publicerat 
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ett antal kunskapsöversikter. Dessa genomförs av forskare inom respektive 
områden. Deras uppdrag är att samla in befintlig forskning på ett givet tema, 
kommentera och problematisera den utifrån ett kommunalt perspektiv. 
Forskarnas resultat och manus bearbetas av en redaktör för ökad tillgänglighet 
hos den kommunala målgruppen när rapporterna skrivs. I tabell b redovisas 
publicerade kunskapsöversikter inom tidskriften Àjour: 

Tabell b Àjour- En serie kunskapsöversikter25

1. IT och kommunerna.
Författare: Joachim Åström & Göran Goldkuhl m.fl., 1998.  

2. Politikerförakt eller mogen misstro.
Författare: Tommy Möller, 1998.

3. Utvärdering - mer än metod.
Författare: Ove Karlsson, 1999.

4. Att sörja för äldre.
Författare: Ingrid Runesson & Rosmarie Eliasson-
Lappalainen, 2000. 

5. Frivilligarbetets kön.
Författare: Agneta Stark & Robert Hamrén, 2000.

6. Lokal demokrati i förändring.
Författare: Jessika Wide & Gunnel Gustavsson, 2001.

7. Konkurrens på kommunala villkor.
Författare: Fredrik Andersson, 2002.  

8. Integration, en samtidsspegling.
Författare: Margareta Popoola, 2002. 

Utöver stödet till forskningsprojekt och produktion av kunskapsöversikter 
genomför rådet, ofta tillsammans med andra samarbetsparter som kommuner 
och landsting, konferens- och seminarieverksamhet i anslutning till de olika 
programområdena och kunskapsöversikterna.  

25 FoU-rådet har sedan dess start 1991 publicerat fler kunskapsöversikter. Dessa ingår dock inte i serien 
Àjour. Här kan nämnas: Thomas Tydén, 1995, Kommunerna och forskningen. Gotab, Stockholm.  
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Bilaga 3 Svenska kommunförbundets kommungruppsindelning 

Storstad (3) kommun med folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

Förortskommun (36) mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en 
storstad.

Större stad (26) kommuner med 50 000-200 000 invånare samt med mindre 
än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn.  

Medelstor stad (40) kommuner med 20 000-50 000 invånare samt med 
mindre än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. 

Glesbygdskommun (29) kommuner med mindre än 5 invånare per 
kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

Industrikommun (53) kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen 
sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. 

Landsbygdskommun ( 30) kommun med mer än 6,4 procent av 
nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn, en tätortsgrad 
under 70 procent och som inte är glesbygdskommun. 

Övrig större kommun (31) övriga kommuner med 15 000-50 000 invånare.  

Övrig mindre kommun (41) övriga kommuner med mindre än 15 000 
invånare.

Folkmängdsuppgifterna och befolkningstäthet avser förhållandena den 31 
december 1997. Tätortsgrad och pendling avser förhållanden 1995. Närings-
livsstruktur avser förhållandena 1996.  
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1. Hanberger, Anders (1999) www.infomedica.nu. Slutrapport från
utvärderingen av det medicinska informationssystemet InfoMedica.
(www.infomedica.nu. Final report from the evaluation of the medical
information system InfoMedica. In Swedish.) Evaluation Reports No 1,
September 1999. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation
Research.

2. Björklund, Jan (1999) Förstudie inför utvärderingen av Svenska
institutets Östeuropa verksamhet. (Prestudy for the evaluation of the
Eastern Europe activities carried out by the Swedish Institute. In Swedish.)
Evaluation Reports No 2, October 1999. Umeå: UmeåUniversity, Umeå
Centre for Evaluation Research.

3. Segerholm, Christina (1999) Utvärdering—att styra och styras. En
granskning av Högskoleverkets utvärdering 1996 av de medellånga
vårdutbildningarna. (Evaluation—to govern and to be governed. An
examination of the evaluation in 1996 of the care and nursing programs in
higher education carried out by The National Agency for Higher Education.
In Swedish.) Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation
Research.

4. Hanberger, Anders et al. (2000) Korttidsvårdens framtid - Slutrapport
från utvärdering av försök med korttidsvård i Luleå. (The future for short-
term care - Final report from the evaluation of experimental work with
short-term care in Luleå.) Evaluation Reports No 4, March 2000. Umeå:
Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research.

5. Hanberger Anders et al. (2000) Rehabilitering i hemmet – Slutrapport
från utvärderingen av primärvårdens försök med ’hemrehab’ i Luleå.
(Rehabilitation at home – Final report from the evaluation of experimental
work with rehabilitation at home in Luleå.) Evaluation Reports No 5, March
2000. Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research.



6. Schild Ingrid and Hanberger Anders (2000) Industrial research schools –
a real-time evaluation of the Swedish Knowledge Foundation’s research
school programme - Evaluation reports No 6 May 2000. Umeå: Umeå
University, Umeå Centre for Evaluation Research.

7. Hanberger A., Schild I. & Hamilton D. (2001) Academy – Industry
collaboration. A mid-term evaluation of the KK-Foundation’s knowledge
exchange programme. Evaluation Reports No 7, April 2001. Umeå: Umeå
University, Umeå Centre for Evaluation Research.

8. Lindqvist, Rafael and Nylén, Ulrica (2002) Bassjukvårdsförsöket –
Slutrapport från utvärdering av försöksverksamhet med lokal vård, omsorg
och social service i fem
Västerbottenskommuner. (Final report from the evaluation concerning the
development of locally based health care and social services. In Swedish.)
Evaluation Reports No 8, January 2002. Umeå. Umeå university, Umeå
Centre for Evaluation Research.

9. Segerholm, Christina (2002) Kunskapslyft och vuxenutbildning.
Slutrapport av en treårig utvärdering i Umeå kommun. (The national adult
education initiative. Final report from an evaluation in the Municipality of
Umeå. In Swedish.) Evaluation Reports No 9, January 2002. Umeå: Umeå
University, Umeå Center for Evaluation Research.

10. Hanberger, Anders et al. (2002) Lokala investeringsprogram – in
förstudie inför utvärderingen. (Pre-study for the evaluation of Local
investmentprogram.) Evaluation Reports No 10, February 2002. Umeå:
Umeå University, Umeå Center for Evaluation Research.

11. Wågman, Leif & Strangert, Bo (2002) Utvärdering av försök med
arbetstidsförkortning och ökad sysselsättningsgrad. (Evaluation of an Effort
with Reduced Working Hours and with Increased Level of Employment)
Evaluation Report No 11, Umeå Centre for Evaluation Research.

12. Berglund, Elisabet och Hanberger, Anders (2003) LIP och lokalt
miljöarbete. En jämförande studie mellan kommuner som fått och inte fått
statligt investeringsstöd. (Evaluation of a national investment-program for
local sustainable development with focus on environmental work.)
Evaluation Report No 12, Umeå Centre for Evaluation Research.

13. Dahlgren, Lena och Hanberger, Anders (2003) Kommunala avtryck
- En utvärdering av Svenska Kommunförbundets FoU-råds forsknings- och
utvecklingsverksamhet (Evaluation of the Swedish Association of Local
Authorities R&D activities). Evaluation Report No 13, Umeå Centre for
Evaluation Research.
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Kommunala avtryck
– en utvärdering av Svenska Kommunförbundets
FoU-Råds forskning- och utvecklingsverksamhet

Lena Dahlgren
Anders Hanberger

I rapporten redovisas resultatet av en utvärdering av Svenska
Kommunförbundets FoU-råds (Forsknings och Utvecklings)
verksamhet med fokus på dess kommunala avtryck och nytta.

Utvärderingen visar bl.a. att rådets stöd till programinriktad
kommunforskning och kunskapsöversikter i allmänhet upplevs
värdefull för kommunerna. Samtidigt varierar kommunnyttan
med avseende på forskningens och översikternas innehåll,
inriktning och form. Kännedomen om rådets forskningsprojekt
är begränsad. Den direkta nyttan har varit störst i de kommuner
som själva medverkat i forskningsprojekt och där man arbetat
nära fältet och interaktivt. Kommuner som har utvecklat ett
eget FoU-arbete och som har avsatt egna resurser för detta deltar
oftare än andra kommuner i FoU-rådets forskningsprojekt.
Mottagningskapaciteten för FoU-information visar sig begränsad
i de flesta kommuner.

Utvärderarna menar att rådets verksamhet fyller en viktig funktion
och når ut till kommunerna på direkta och indirekta vägar och att den
därför bör fortsätta att utvecklas. I rapporten lämnas också flera förslag
på hur informationsspridningen ska kunna utvecklas så att den gör
mer nytta i kommunerna.

Utvärderingen har genomförts vid Centrum för utvärderings-
forskning (UCER), Umeå universitet, av fil.dr. Lena Dahlgren,
institutionen för Socialt arbete, och fil.dr. Anders Hanberger, UCER.

Kommunala avtryck
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