
Välkommen till en presentation 

av FoU Södertörn 



FOU-enheter i Sverige 

http://www.fouvalfard.se/


FOU-Södertörn 

Praktiknära 

Till nytta för socialtjänstens 

medarbetare 

Projekt i nära samverkan med 

fältet 

 



Vad gör FoU-Södertörn? 

Studier 

 

Utvärdering 

 

Handledning 

 

Bollplank 



Metodstöd 

BBIC-samordnare 

 

Utvecklingsledare UBU 

 

Utvecklingsledare ”Trygg och säker 

vård” 



FOU-Södertörns 
verksamhetsområden 

Individ- och familjeomsorg 

 

Funktionshinder 

 

Socialpsykiatri 

 



Ägarkommuner 

1997 Botkyrka, Södertälje, Huddinge 

2007 Nynäshamn, Haninge och 
Värmdö 

2008 Tyresö 

2010 Nacka 

2011 Salem 

2013 Gotland  

 



Styrning av FoU 

Avtal fem år 

Styrgrupp 

 

Verksamhetsplanering 

Flexibilitet 



Bemanning 

 1 Chef/forskningsledare 
 2 forskningsledare 
 4 forskningsassistenter 
 1 fou-assistent 

 
 Just nu: 
 2 utvecklingsledare, BBIC-

samordnare, 7 fou-assistenter, 
forskningsledare 

 



Varför FoU? 

Evidensbaserad praktik: 

 

Brukarens kunskap 

Professionell erfarenhet  

Vetenskaplig kunskap 

 



Vetenskap? 

Tolka, sammanfatta och förmedla 

forskningsresultat 

Bidra med vetenskapligt stöd i 

egna och kommuners projekt 

Producera forskning 



Professionell erfarenhet? 

Dokumentera  

Problematisera och diskutera  

Teoretisera  

Sätta in i ett forskningsmässigt 

sammanhang 



Brukarens kunskap 

Viktig fråga för FoU 

Internt utvecklingsarbete 2013 

Grad av inflytande/medverkan? 

Viktigt perspektiv att förse 

socialtjänsten med 



Varför FoU? 

Evidensbaserad praktik: 

 

Brukarens kunskap 

Professionell erfarenhet  

Vetenskaplig kunskap 

 

GRANSKANDE PERSPEKTIV! 
 



Uppsökande och förebyggande 
arbete med ungdomar 

• Projektets tillkomst 

  

• Polarna Nacka hör av sig till FoU 
och vill ha sin verksamhet 
utvärderad 

 



• Perspektivet vidgas till uppsökande 
och förebyggande arbete med 
ungdomar 

 

• Projektidén presenteras för 
styrgruppen och fler kommuner 
ansluter sig till projektet 

 



Deltagande kommuner 
och verksamheter 

• Haninge: Unga Inspiratörer 

 

• Nacka: Polarna Nacka 

 

• Södertälje: Fältassistenter 

 

• Värmdö: Polarna Värmdö 



Forskningsfrågor 

• Vad betyder den förebyggande 
verksamheten för de deltagande 
ungdomarna? 

 

• Hur ser organisationen ut i jämförelse 
mellan kommunerna? Vilken betydelse 
kan det tänkas ha? 



Trygg och säker vård 

 Framkommit missförhållanden inom 
social barn- och ungdomsvården 

 Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram 
ett program för trygg och säker vård i 
familjehem och jourhem. 

 Lagändringar 2013 för att stärka barn 
och ungas  skydd 

Bakgrund 



Projektets innehåll 

Handbok, föreskrifter och allmänna råd 

 

Vägledning om placerade barns hälsa och  
utbildning 

 

Grundutbildning för jour- och familjehem 

 

 



Projektet Ensamkommande 
flyktingbarn i Stockholms län 

 

- ett länsövergripande forskningsprojekt om 
ensamkommande barn och ungdomars 
livsvillkor   

 



Tre kännetecken för projektet 

FoU- projekt med extern 
finansiering   
 

FoU – projekt i samverkan 
 

Ett med FoU-mått mätt långt 
projekt 

 



Forskningsparterna – tre 
kommunala FoU-miljöer  

FoU- Södertörn  

 

FoU-Nordost 

 

FoU- Nordväst   

 

Vi representerar tillsammans 26 kommuner i länet  

 



Varför ett forskningsprojekt i 
samverkan?  

Större forskningsmaterial 

 

Större variation   

 

Större spridning 



Egeninitierad forskning & 
brukarmedverkan 

Vardagsliv och boendestöd – 

 

En studie om unga vuxna med 
psykiska funktionsnedsättningar  

 



Utgångspunkt: 

Utveckla kunskap inom eget 
”specialitetsområde”  

 



Metod 

Tidsgeografiska dagböcker 
författade av brukare 

 

Intervjuer med dagboken som 
utgångspunkt 

 



Ny kunskap: 

Vad gäller typer av vardagsliv 

 

Vad gäller socialtjänstens insats 
boendestöd 

 



Ulla Gurner , ulla.gurner@telia.com, 076-762 50 39 

 

Vård & omsorg enligt Taylor 

Vårdval 

Kundval 

mailto:ulla.gurner@telia.com



