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Ansökan om medel för metodutveckling av uppsökande arbete genom forskningscirklar med 250 tkr
Bakgrund
Uppsökande socialt arbete innebär att vara kontaktlänk mellan grupper som hjälpsystemet inte når på traditionellt sätt genom att söka upp målgrupper där de befinner
sig, etablera kontakt och tillit och förmedla vidare till adekvata hjälpinsatser1. Målgrupper för uppsökande arbete med vuxna är personer med missbruksproblem, psykiska problem och inte minst hemlösa.
En första nationella konferensen om uppsökande arbete riktat mot narkotikamissbrukare ägde rum i Uppsala den 13-14 september 2004. Konferensen avslutades
med att Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad, tog på sig ansvaret för att utveckla ett nationellt nätverk för uppsökare.
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har under 2005 och 2006 genom sin Uppsökarenhet för vuxna, med finansiellt stöd från Mobilisering mot Narkotika, anordnat
nätverksmöten för uppsökare på både regional och nationell nivå. Ett nationellt nätverk Svenska uppsökare i Samverkan (SUS) bildades i november 2005. Nätverket
genomförde ett andra möte i Göteborg i september 2006. Våren 2007 anordnades en
uppföljningskonferens i Stockholm och i anslutning till den konferensen också ett nationellt nätverksmöte.
Uppföljningskonferensen i maj 2007 hade som syfte att dels stimulera fler kommuner att tillhandahålla uppsökande verksamhet bland narkotikamissbrukare,
dels att ge impulser till nätverkets vidare utveckling. SUS-mötet hade 51 deltagare
från bl.a. Malmö, Göteborg, Västerås, Jönköping, Haninge, Södertälje och Stockholm.
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På mötet redovisades arbetet som gjorts i de tre grupper som arbetat vidare sedan
Göteborgsmötet i september 2006. Arbetsgrupperna hade koncentrerat sig på fyra
överenskomna teman: mål/syften, sekretess och samarbete med andra myndigheter,
kontakt och samtalsmetoder samt dokumentation, utvärdering och forskning. Deltagarna i nätverksmötet beslöt att på nästa nätverksmöte utveckla temat dokumentation, utvärdering och forskning.
Slutsatserna var också att nätverket vill försöka följa kriminalvårdens uppsökares
exempel att skriva en handbok/ metodbok/vägledning för uppsökande arbete.
Nätverksmötet avslutades med att Malmös två uppsökandeteam tog på sig att anordna nästa nätverksmöte sen vår eller tidig höst 2008. Anna Mattsson, enhetschef
på Uppsökarenheten för vuxna i Stockholm, tog på sig att höra med Mobilisering
mot narkotika om finansiering för nätverksmötet. Resultatet blev ett bidrag på
55 000 kr. En ansökan har också skickats in för att få överföra kvarvarande medel
118 000 kr från föregående konferens 2007.
Personal på Uppsökarenheten i Stockholm har under 2007 gått en forskningscirkel
om beskrivning och utveckling av uppsökande arbete med ledning av FoU-enheten
i Stockholm. Resultatet av cirkeln blir en dokumentation om Uppsökarenhetens arbete. Detta arbete kan ses som en provomgång av projektidén, vilket utfallit väl.
Cirkelarbetet har synliggjort olika delar av och metoder i det uppsökande arbetet
samt lagt grunden för att utveckla ett uppföljningssystem.

Syfte
Syftet med projektet är att parallellt genomföra fyra forskningscirklar med uppsökare i olika delar av landet. Syftet är att beskriva uppsökande arbete utifrån olika
förutsättningar som storstad/ landet och att synliggöra styrkor och svagheter i arbetet. Arbetet i cirklarna dokumenteras och samlas i en gemensam rapport som forskningsanknyts. Rapporten ska kunna användas av uppsökare som en vägledning i arbetet. Erfarenheter visar att cirkelformen med reflektion och dokumentation av
gemensam erfarenhetskunskap och forskning innebär möjligheter till att kunskapsfördjupning och forskning implementeras och omsätts i praktiskt arbete i verksamheterna 2.

Genomförande av projektet
Forskningscirklar
Forskningscirklar är en form av studiecirklar som kan användas för att synlig-göra
arbetssätt och metoder, reflektera över och dokumentera erfarenheterna så att
kunskap om en verksamhets arbete kan fördjupas och delas med andra.
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I detta projekt deltar fyra arbetsgrupper på uppsökarenheter i olika delar av landet
samtidigt i forskningscirklar under hösten 2008 – våren 2009. Cirklarna pågår under
6 halvdagar för varje arbetsgrupp. Syftet är att beskriva och dokumentera uppsökande arbete utifrån klienternas behov och de arbetssätt, tekniker och metoder som
används. Dokumentationen från varje cirkel presenteras och diskuteras sedan på ett
Nätverksmöte för uppsökare. Resultatet kopplas till forskning och samlas i en
erfarenhetsrapport för att utgöra en grund och inspirationskälla för en utveckling för
uppsökande arbete i landet. Målsättningen är att medvetenheten om arbetssätt,
målgrupper, resurser och dilemman i uppsökande arbete blir tydligare, att
erfarenheter byts och att kunskaper fördjupas.
Cirkelledarna får utbildning och handledning i arbetssättet för att arbetet ska utgå
från samma grund i alla cirklar.
I projektet ingår samverkan med FoU-enheter i landet. Där finns nätverk för att hitta
cirkelledare som antingen har erfarenhet av forskningscirklar eller har kunskap om
forskningsbaserat utvecklingsarbete och kan sprida resultatet.
Erfarenhetsrapport
Dokumentationen från respektive cirkel3 sammanställs och forskningsanknyts i en
erfarenhetsrapport av en forskare. Erfarenhetsrapporten kan också användas av Socialstyrelsen exempelvis vid den redovisning av uppdragen i regeringens strategi för
att motverka hemlöshet som ska göras 2010.
På Nätverksmötena för uppsökare - där uppsökare från hela landet deltar - hålls
workshop där materialet presenteras och diskuteras. Det arbetet ingår i materialet
till en handbok/metodbok/vägledning i uppsökande socialt arbete.
Förebilden för arbetssättet med flera forskningscirklar där träffarna dokumenteras
för att samlas i en rapport är projektet ”Könsperspektiv på den sociala barnavården”
som nu genomförs på initiativ av Allmänna Barnhuset i samverkan med fem FoUenheter.
Tidsplan
mars-april 2008
augusti
2008
september 2008
sept. – maj 2009
maj – sept. 2009
sept.
2009
november 2009

3

förberedelser: kontakt med uppsökare och FOU-enheter
utbildning av cirkelledare
Nätverksmöte – presentation av projektet
forskningscirklar genomförs
dokumentation och sammanställning av cirklarna
Nätverksmöte - presentation av resultatet
Rapporten klar och distribueras

Inklusive den redan genomförda cirkeln i Stockholm.
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Kostnader
Förberedelse för projektet – personalkostnad

80 000

Utbildning för cirkelledare
(utbildning för 2 dagar 20 000, resor 6 000, mat 4 000)

30 000

Nätverksmöte 2008

90 000

Cirkelledarkostnader

10 000 / cirkel

Forskare
Dokumentatör av erfarenhetsrapport/handbok (2 mån.)
Handledare
2 tim/vecka 8 v.

40 000
100 000
( 80 000+
20 000)

Tryckkostnader och distribution av rapporten

20 000

Nätverksträff 2009

90 000

Övrigt

3 000

Summa:
453 000
55 000 kr från Mobilisering mot narkotika, 30 000 kr egna medel Svenska uppsökare i samverkan (SUS), 118 000 kr kvarvarande medel = summa 203 000 kr)
Ansökan hos Socialstyrelsen avser 250 000 kr för metodutveckling av uppsökande arbete under 2008-2009.
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