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Nätverkets syfte  

 • Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för 

identifiering av problemställningar, kunskapsläge och behov av teoriutveckling rörande det 

moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den 

internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till 

nätverket för att möjliggöra internationella jämförande studier. Nätverket ska vara 

multidisciplinärt och ha som ambition att inkludera forskare från en stor andel av Sveriges 

universitet och högskolor, och därigenom möjliggöra nya och fruktbara konstellationer av 

forskare och forskningsprojekt över ämnes- och lärosätesgränserna. Nätverket ska fokusera 

på forskning med hög grad av samhällsrelevans och kommer därför att ha stadigvarande 

samverkan även med aktörer som är praktiskt verksamma inom välfärdssektorn.  

 

• Nätverkets verksamhet ska konkret manifesteras i 

sammanställningar av genomförd forskning, pågående 

forskningsprojekt, samt aktuella och relevanta 

vetenskapliga konferenser, vilka kommer att publiceras på 

en webbplats som administreras av nätverket. 
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Inventeringens upplägg 

Inventeringskategorier: 

 

•Projektnamn 

•Ansvarig, samt ev medarbetare/medsökande 

•Hemmainstitution 

•Projektets syfte 

•Samverkansobjekt/målgrupp 

•Finansiering 

•Tidplan/Läge/resultat 

•Publikationer 
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Antal pågående projekt per universitet/högskola: 

 
• GU  10 

• KI   3 

• LU   10 

• SU   1 

• UmU  2 

• ÖU  5-10? 

• H Borås  3 

• H Jönk  1 

• H Krstd  2 

• Malmö H 8 

• H Väst  7 

 

Summa ca 52 (därav 19 doktorandprojekt) Uppgifter saknas för övr lärosäten 
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Angivna specifika målgrupper för samverkan 

• Barn och unga       10 

• Äldre          4 

• Funktionshindrade (i regel psyk funkh) 4 

• Övriga eller ospecificerade    32 
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Inblandade samverkande organisationer  

• Inom socialtjänsten    2 

• Inom hälso- och sjukvården  5 

• Socialtjänst + hälso- och sjukvård 10    

• Socialtjänst + skolan    2 

• Off sektor och civilsamhälle  5 

• Samordningsförbund o dyl   3 

• ”Blåljusorganisationer”    4 

• Övriga (t ex även FK, AF, polis) 19 
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Fokus på operativ vs strategisk samverkan? 

• Operativ samverkan    22 

• Strategisk samverkan    5 

• Både operativ och strategisk  23 
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Forskningsprojektens finansiering 

• Forskningsråd 

• Doktorandprojekt (fakultetsmedel) 

• Övrig finansiering 


