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Innehåll
Forskning om valårets frågor 

av Hans Swärd

Du och jag får se till att de viktiga valfrågorna kommer upp på 
dagordningen, inte minst genom sociala medier.

Samverkansråd inom det 
psykiatriska fältet 

- Gynnande och gränsande -
av Linda Mossberg, Gunilla Cruce, 

Monica Nordström
Den psykiatriska vården: Hur ser samverkan ut i praktiken? Hur 
organiseras den och vilken funktion har strategisk samverkan?

Lekmän inom den 
sociala barnavården

av Staff an Höjer, Anders Liljegren 
och Torbjörn Forkby

Författarna har vänt sig med enkäter till lekmän i olika 
kommuntyper i Sverige och ställt frågor. 
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Vem har rätt 
till välfärd?

Antologin Pengar i handen. Sociala trygghetssystem som metod 
för att bekämpa fattigdom och hunger (2011) är en läsvärd 
skrift för alla som är intresserade av frågor om fattigdom 
och välfärd. I skriften visar de 12 författarna att fattig-

dom inte är något olösligt problem, vare sig i världens fattiga el-
ler rika länder. Forskningsresultat och erfarenheter från olika för-
söksprojekt visar att ”pengar i handen”, det vill säga icke villkorade 
sociala skyddssystem, är viktiga instrument inte bara för att utrota 
hunger och fattigdom, utan också för att stimulera den ekonomiska 
utvecklingen i alla länder.

En av skribenterna i antologin är den brittiska samhällsvetaren 
Joseph Hanlon som är verksam som forskare och lärare vid Open 
University i Storbritannien. Hans senaste bok Just Give Money to the 
Poor från 2010 har fått internationell uppmärksamhet. Han menar 
att den nyliberala modellen med marknadslösningar har fått ett 
starkt inslag i biståndspolitiken under senare decennier. Tanken 
bakom detta är tron på att ekonomisk utveckling skall åstadkom-
mas om den privata sektorn får agera ostört och att länderna däri-
genom får bättre förutsättningar att locka till sig utländska inves-
terare. Tanken har varit att effekterna av en ekonomisk expansion 
skall sippra ner till de fattiga. Men så har inte skett. Utvecklingslän-
derna har med detta koncept fått göra stora nedskärningar i den 
offentliga sektorn för att inte störa marknaden. Mottagarländerna 
har fått följa olika villkorade program dikterade av Internationella 
valutafonden och Världsbanken vilket inneburit att de fått dra ner 
utgifterna för sjukvård, utbildningar och subventionering av jord-
bruket. 

Hanlon konstaterar att mikrokrediter har varit populärt bland 
biståndsgivare under senare år för att få igång det egna företagan-
det. Det innebär att de fattiga på landsbygden till exempel kan låna 
pengar till gödsel och utsäde. Men om skörden slår fel har inte bara 
låntagarna förlorat sin inkomst utan de måste också betala tillba-
ka sina lån. Det gör att fattiga blir mindre benägna att ta risker. 
Studier visar istället enligt Hanlon att det är effektivare med kon-
tantunderstöd i form av folkpensioner, barnbidrag och familjebi-
drag. Erfarenheter visar att människor använder kontantbidragen 
till gödsel och utsäden eller för att söka utbildningar eller arbeten 
på andra orter. Ofta är inte kontantunderstöden så höga i utveck-
lingsländerna, men den lilla extrainkomsten leder till att mottagar-
familjen inte behöver riskera barnens försörjning om skördarna 
skulle slå fel.

Hanlon menar att Sverige med bakgrund av sin långa tradition 
av icke villkorade trygghetssystem, som allmänna pensioner och 
barnbidrag, skulle kunna spela en viktig roll för att främja globala 
rättigheter. Hanlon visar att situationen i Sverige för 100 år sedan 
liknar den som råder i många utvecklingsländer i dag med utbredd 
fattigdom, hög barnadödlighet, låg utbildningsnivå och svaga so-
ciala skyddssystem. En av världens ledande fattigdomsforskare, brit-
ten Peter Townsend, lanserade strax innan sin död år 2009 ett för-
slag om att ett världsomfattande barnbidrag skulle kunna införas 
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för alla världens barn. Det skulle kunna finansieras med en global 
koloxidskatt på flygresor och valutahandel. En sådan reform skulle 
ge snabba resultat för barnfattigdomen i världen. Varför skulle inte 
Sverige kunna driva denna idé internationellt gärna kompletterat 
med en global folkpenison för alla över 70 år, frågar Hanlon? 

Det är onekligen ett intressant förslag som Hanlon lanserar. Ef-
tersom det finns skäl att ta krafttag mot fattigdom i både fattiga och 
rika länder, skulle Sverige förutom att sprida kunskaper om våra er-
farenheter av att bygga upp generella trygghetssystem också kunna 
gå ett steg vidare genom att visa för omvärden att vi kan se till så alla 

medborgare i vårt land får tillgång till anständiga levnadsvillkor. 
Även om vältståndet spridits i världen under de senaste 40 åren, 

och levnadsstandarden har ökat för de flesta, lever fortfarande en 
mycket stor grupp människor i djup misär. En miljard människor 
på jorden lider av undernäring. nio miljoner barn under fem år 
dör varje år av sjukdomar som i de flesta fall skulle vara lätta att 
bota. En stor grupp människor saknar tillgång till sjukvård och rent 
dricksvatten.  

Vad vi också kan konstatera är att klyftorna ökat mellan dem som 
har och dem som inte har. En typisk fattig i världen i dag är en kvin-

Hans Swärd



Under supervalåret 2014 behövs forskningen. Bakom aktuella 
områden som skola, vård, arbetslöshet och utanförskap 
finns orsakssamband som forskningen kan berätta mer om. 
Kunskapen är nödvändig för att vi ska komma närmare en 
lösning. Följ Socionomen under valåret 2014: Forskningen  
är ständigt närvarande.

F orskning behövs för att problemati-
sera verkligheten, förstå bakgrunden 
till de sociala problem som uppstår 
i en allt mer globaliserad värld där 
människor rör sig över gränserna på 
flykt från orättvisor och förtryck. 

Forskning behövs också för att 
fånga upp generella utvecklingstendenser i samhäl-
let och för att beskriva den oro och de upplevelser 
som finns hos grupper som befinner sig längst ner på 
samhällsstegen och har svårt att göra sin röst hörd. 
Ska yrkesgrupper inom det sociala området kunna 
arbeta förändringsinriktat krävs dels kritisk gran-
skning av verksamheter, dels möjligheter att väga 
samman praktiskt och teoretiskt tillägnad profes-
sionell kompetens med aktuella forskningsresultat 
och kunskaper från civilsamhällets organisationer 
och brukare.

Men för att forskning ska kunna fylla sin uppgift 
måste den nå ut, bli läst, bli ifrågasatt och diskuterad. 
Därför måste det finnas publikationer för socialarbe-
tare, socialchefer och andra högre tjänstemän, poli-
tiker, centrala myndighetsföreträdare, representanter 
för frivilligorganisationer och brukare. 

Det är inte helt lätt att nå ut till dessa grupper i dag. 
Mycket av den svenska forskningen publiceras i ett 
växande antal internationella tidskrifter och vissa 
forskningsråd har blivit njuggare i sin inställning till 

att ge stöd till svenskspråkiga tidskrifter. Därför är 
det glädjande att så många forskare vill publicera sina 
forskningsresultat i Socionomens forskningssupple-
ment just för att nå ut med sin forskning till ett stort 
yrkesfält, till dem som verkar för att människor ska få 
ett anständigt liv i dagens samhälle. 

I år är det valår. Av medierna har det utnämnts till 
supervalåret 2014. Skolan, vården, arbetslösheten och 
utanförskapet väntas bli viktiga frågor. I dessa ämnen 
ryms brännande sociala frågor som många socialarbe-
tare och kommunalpolitiker kommer i kontakt med i 
sina närområden. 

Vi hoppas under valåret kunna presentera forskning 
som tillför kunskaper om dessa frågor. Förhoppnings-
vis lyfts de fram och diskuteras. Annars får du och jag 
se till att de kommer 
upp på dagordningen, 
inte minst genom 
sociala medier som 
sannolikt kommer att 
få större betydelse än 
i tidigare val.

Väl mött!

» Forskning  
om valårets frågor «

Hans Swärd
Redaktör

Forskningssupplement

2 . 2 0 1 4   s o c i o n o m e n    27



S amverkan för tankarna till ömsesidig-
het, tillit och konsensus men samver-
kan medför även motsättningar, 
misstänksamhet och konfl ikt. Denna 

artikel fokuserar på strategiska samverkans-
råd inom det psykiatriska fältet. Syftet är att 
öka kunskaperna om företeelsen samverkan, 
hur samverkan organiseras samt hur involve-
rade aktörer interagerar med varandra.

BAKGRUND

Liksom i många andra länder har det svenska 
psykiatriska fältet genomgått omfattande 
förändringar med inriktning mot samhälls-
baserad vård och omsorg för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Stödet till 
dessa personer ges idag i öppna former med 
fl era olika verksamheter involverade och med 
ett brett utbud av insatser samtidigt som 
de medicinska insatserna har specialiserats 
(Lindqvist 1998). Samverkan inom det psyki-
atriska fältet lagstadgades redan 1982 och i 
början av 2000-talet förtydligades lagtex-
ten vid fl era tillfällen (se SOL 5 kap 8a§ och 
HSL 8a§). I och med detta har en stor del av 
ansvaret fl yttats från landstingen till kommu-
nerna. Socialtjänsten och öppenpsykiatrin är 
de två stora aktörerna, vilka historiskt varit 

under starkast tryck att samverka då de i den 
dagliga verksamheten är beroende av varan-
dra. Kraven på samverkan har medfört att den 
ständigt aktuella ansvarsfördelningen dem 
emellan har intensifi erats (Markström 2003; 
Meeuwisse, Sunesson et al. 2005; Hörnemalm 
2008; Johansson 1997; Hjern 2007; Provan, 
Fish et al. 2007). 

Samverkan har blivit ett mantra inom 
de svenska välfärdsorganisationerna (se 
SOU 2000:114; SOU 2004:68). Den positiva 
normen knuten till samverkan är tydlig och 
uppmuntras samstämmigt av myndigheter, 
professionella och brukare. Samverkan ses 
om inte som den enda, så i alla fall som den 
bästa lösningen för en helhetssyn och för att 
tillhandahålla en god vård och omsorg till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Betydelsen av att samverkansråd utvecklas 
och att brukare involveras framhålls och 
en ökad samverkan har också skett (SOU 
2006:100). Trots detta har inte behandlings- 
och stödinsatserna bildat en samverkande 
helhet utifrån behoven hos personer med 
psykiska funktionsnedsättningar (Social-
styrelsen 2005). Inte heller har forskningen 
funnit belägg för att samverkan är av godo 
för brukarna (Danermark och Kullberg 1999; 

Här studeras samverkan, där tjänstemän från skilda verksamheter 
på en strategisk position med ansvar och befogenheter samt brukare 

ingår i samverkansråd.  Samverkan har länge varit det arbetssätt 
som förespråkats för en sammanhängande vård inom psykiatrin. 

Forskning kring den operativa samverkan mellan personalgrupper 
har inte visat entydigt goda resultat. Därför är det särskilt angeläget 

att uppmärksamma den strategiska samverkan. 

Samverkansråd inom 
det psykiatriska fältet 

- GYNNANDE OCH GRÄNSANDE -

LINDA MOSSBERG 
TITEL: Doktorand vid Insti-
tutionen för Socialt Arbe te, 
Göteborgs universitet. 
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Markström 2003; Axelsson och Bihari Axels-
son 2007b; Jensen och Kuosmanen 2008). 

Samverkan äger rum på operativ nivå, 
exempelvis i form av team, och på strategisk 
nivå, bland annat genom samverkansråd 
mellan berörda verksamheter. Den operativa 
samverkan har studerats i flertalet studier, 
vilka ofta påvisat den strategiska samver-
kans betydelse för ett lyckat operativt arbete 
(Huxham och Vangen 2000; Willumsen 
2006; Lindqvist, Hanberger et al. 2008; 
Andersson, Ahgren et al. 2011). Den strategis-
ka samverkansforskningen är dock fortfa-
rande mycket begränsad. Hur samverkan på 
strategisk nivå sker och vad den innebär är 
således en öppen fråga.

Willumsen (2006) påvisar betydelsen av 
strategisk samverkan i en norsk studie kring 
ledarskap för LVU- eller HVB-boenden. Infor-
manterna uppgav att de enligt lag var tvungna 
att samverka, att en fungerande verksamhet 
krävde detta samt att ledarskap och professi-
onell teamsamverkan var sammanlänkade. 
Att upprätthålla och underlätta samverkan 
var därmed en del av ledarskapet (se även 
Huxham och Vangen 2000; Hill och Hupe 
2002). Holmberg och Rudenstam (2010) fann 
att ledningen ansåg att samverkan mellan 
sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och 
arbetsförmedling var positiv i sig själv och den 
operativa personalen menade att det struk-
turerade ”pratet” under mötena var menings-
fullt och gav en känsla av att ha åstadkommit 
något. 

Hörnemalm (2008) visar att deltagare 
som formar en samverkan i samsyn får en 
stabilare, gemensam grund. I en studie 
visar Nylén (2007) att tillit och konsensus 
mellan deltagarna ger starkare nätverk och 
en effektivare samverkan. Andra forskare 
har kritiserat tanken om samverkan som 
en universallösning och poängterat att då 
samverkan medför stora ansträngningar bör 
man bara gå in i samverkan då man absolut 
behöver det (Huxham & Vangen 2005; Meads 
och Ashcroft 2005).

Inom det psykiatriska fältet krävs förutom 
samverkan mellan kommun och landsting 
även samverkan med brukarorganisationer, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, utbild-
ningsinstitutioner och kriminalvård för att 

personens hela livssituation skall kunna 
bemötas (SOU 2006:100). Hur samverkan 
mellan dessa utformas styrs av normativa 
strömningar i det omgivande samhället 
(Abrahamsson och Andersen 2000; Löfström 
2010a). Nationell psykiatrisamordning 
förordar nätverk framför tydligare ansvars-
fördelning för att åstadkomma ett gemen-
samt ansvarstagande för den enskilde (SOU 
2006:100). Att bygga nätverk är med andra 
ord ett medel för att stimulera samverkan 
mellan berörda verksamheter, samtidigt som 
det används för att sprida kunskap och utbyta 
erfarenheter (Lindqvist, Hanberger et al. 
2008). 

SYFTE

Artikelns övergripande syfte är att bidra med 
ökade kunskaper om fenomenet samverkan på 
strategisk nivå, genom att undersöka hur den 
organiseras samt hur aktörer som represen-
terar skilda verksamheter interagerar i avsikt 
att samarbeta och samordna sig. Mer specifikt 
studeras följande frågor:

• Hur organiseras strategisk samverkan inom 
det psykiatriska fältet?
• Hur sker samarbete och samordning i strate-
gisk samverkan?
• Vilken funktion har strategisk samverkan?

TEORETISK RAM

Ett ömsesidigt beroende för ett väl funge-
rande arbete ligger till grund för all samver-
kan, vilket är av särskild betydelse inom det 
psykiatriska fältet (Johansson 1997). Att 
samverka står som symbol och garant för 
att samhälleliga förväntningar på att männ-
iskobehandlande organisationer utför ett 
gott arbete uppfylls, vilket ger samverkande 
verksamheter legitimitet (Hörnemalm 2008). 
Varje aktör tolkar dock samverkansvillkoren 
utifrån sin verksamhets perspektiv, vilket 
innebär att kunskap om och respekt för andra 
aktörers perspektiv är av vikt då man samver-
kar (Hjern 2007). 

Deltagarna i samverkan har att förhålla sig 
till organisatoriska gränser, både i meningen 
att bevaka den egna verksamhetens grän-
ser och att överskrida dem (Grape 2006). I 
detta krävs att relationer mellan både den 

MONICA NORDSTRÖM 
TITEL:  Docent och 
universitetslektor, Institutionen 
för socialt arbete, Göteborgs 
universitet.

GUNILLA CRUCE 

TITEL: Socionom 
BAKGRUND: Disputerade 
i november 2008 med en 
avhandling om missbruk hos 
personer med svår psykisk 
sjukdom. Hon forskar vid 
Vårdalinstitutet.
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samverkande och den egna organisationen 
upprätthålls. Deltagarna strävar å ena sidan 
efter autonomi gentemot andra verksamheter, 
vilket innebär att de samverkande bevakar 
den egna organisationens värderingar och 
kultur (Provan, Fish et al. 2007). Å andra 
sidan krävs ömsesidig anpassning och därmed 
uppkommer en likformighet mellan organisa-
tionerna (DiMaggio och Powell 1983). Detta 
innebär att spänningar uppstår – individen 
har en dubbel roll i att tillgodose både samver-
kansgruppens och den egna organisationens 
behov (Ahrne 1990; Johansson 1997; Thom-
son och Perry 2006; Hörnemalm 2008).

Det i praktiken rådande synsättet att 
samverkan alltid är av godo för brukaren och 
forskningens betoning på tillit och respekt 
bidrar till att samverkande parter strävar 
efter konsensus. Det normativa trycket att 
samverka innebär också att samverkan i sig 
ger legitimitet åt de verksamheter som ingår 
(Hörnemalm 2008; DiMaggio och Powell 
1983). Det betyder att deltagarna måste 
balansera konflikter som kan uppstå i gräns-
dragningarna mot den konsensus som är 
nödvändig för att samverkan ska kunna fortgå 
(Nylén 2007; Mandell och Keast 2008). En 
konsekvens av detta kan bli att motsättningar 
och skillnader i grundläggande värderingar 
samt verksamheters ibland oförenliga mål 
förblir outtalade och att potentiella konflikter 
undantrycks. 

I sin enklaste form definieras samverkan 
som att arbeta tillsammans mot ett bestämt 
mål (Meads och Ashcroft 2005; Dychawy 

Rosner 2010). Samverkan används ofta som 
ett paraplybegrepp innefattande närliggan-
de begrepp som samordning och samarbete 
(se Leutz 1999; Hörnemalm 2008). Dessa 
begrepp används också som olika grader av 
samverkan (Lindberg 2009) på en skala från 
konsultation via samordning till samverkan 
och integration (Westrin 1986). 

Modellen nedan är som alla modeller en 
förenkling, men vi menar att den kan vara ett 
stöd i analys av samverkan som fenomen. Vi 
har här valt att se samverkan som en arena där 
processer som samarbete, samordning och 
samspel sker. I nedanstående figur åskådlig-
görs vilka aspekter som berörs. 

När aktörer går samman skapas nätverk – 
en social situation där deltagarna bildar rela-
tioner (Borell och Johansson 1996; Mitchell 
1969;2012). Deltagare har med sig värdegrun-
der, värderingar och etik utifrån sin organisa-
tion och profession på samverkansarenan. 

En av uppgifterna på samverkansarenan är 
samordning, dvs. att fördela och koordinera 
arbetsuppgifter samt att kommunicera för 
att göra detta möjligt (Abrahamsson och 
Andersen 2000; Håkansson och Isidorsson 
2006). Samordna kräver samarbete  – inter-
aktion mellan människor (Warren 1967; 
DiMaggio och Powell 1983; Hjelte 2005). Det 
finns även ett samspel mellan skeenden i 
samarbete och samordning. I detta finns en 
maktkamp mellan aktörer från olika organi-
sationer kring vems synsätt och regelverk som 
ska vara rådande (Huxham och Vangen 2000; 
Hörnemalm 2008; Jensen och Kuosmanen 

FIGUR 1: SAMVERKANSMODELL (SOCIALSTYRELSEN 2008 S 31) 
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2008). Hörnemalm (2008), liksom Mandell 
och Keast (2008), menar att hur samverkan 
fungerar lämpligast studeras genom aktörer-
nas egna uppfattningar särskilt om avsikten 
är att belysa dolda eller oavsiktliga eff ekter.

METOD 

Denna artikel är en av fl era som kommer att 
presenteras inom ramen för studien Strate-
gisk samverkan (www.Vardalinstitutet.net). 
Studien innefattar såväl kvantitativa data 
som kvalitativt material, detta för att fånga 
fenomenet samverkan genom det empiriska 
exemplet samverkansråd.

DESIGN OCH URVAL

Urvalskriterier var att råden skulle behand-
la allmänpsykiatriska frågor och att fl era 
verksamheter med olika huvudmannaskap 
samt brukare skulle vara representerade. 
Vidare skulle de deltagande ledamöterna ha 
en strategisk position i sin hemverksamhet, 
med ansvar och befogenheter att fatta och 
genomföra beslut. 

Nyckelpersoner i tre regioner från norra 
till södra Sverige kontaktades för tillträde till 
fältet. Dessa kontaktade i sin tur ordföran-
dena i råden vilka informerade ledamöterna. 
Därefter informerades om studien vid ett 
rådsmöte. Samtliga åtta tillfrågade råd tacka-
de ja. Studien pågick mellan 2008 och 2011 då 
rådens möten observerades under ett års tid. 
I anslutning till observationerna besvarade 
ledamöterna en enkät för att senare intervju-
as enskilt. 

MATERIAL

Samtliga samverkansråd hade representanter 
från socialtjänsten, socialpsykiatrin och den 
psykiatriska vården och de hade en relativt 
lång historia. Bland råden var såväl glesbygd, 
mellanstora städer som storstad represen-
terade. De skilde sig åt i huruvida de hade en 
processledare, dvs. en person med ansvar för 
att driva rådet och dess arbete, i antalet repre-
senterade kommuner och verksamheter samt 
om rådet var en del av en samverkanshierarki 
med över- och/eller underråd. Sammanlagt 
ingick 18 kommuner i de 8 regionerna. I hela 
materialet var ledamöterna fördelade på följan-
de huvudmän: kommun 53 %, landsting 32 %, 

statliga verk 8 %, brukarorganisationer 4 % och 
privata entreprenörer 3 %. Av deltagarna var 
47 kvinnor och 26 män. Vidare var 41 chefer, 10 
samordnare, 19 personal och 3 brukare.

Totalt 38 möten om två till sex timmar 
observerades. 72 intervjuer genomfördes, vilket 
gav ett bortfall på sju ledamöter. Intervjuerna 
var tematiskt strukturerade utifrån ledamo-
tens situation, intern och extern samverkan, 
implementering, beslut och styrning. Samtliga 
möten liksom intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 66 ledamöter besvarade enkä-
ten med sammanlagt 35 frågor kring sociode-
mografi ska data, rådets struktur och innehåll, 
implementering av beslut samt bedömning av 
samverkan kring personer med psykiska funk-
tionsnedsättningar. Bortfallet på tretton leda-
möter kunde justeras då vissa deltagare enbart 
blev intervjuade utan att lämna in enkäten. 
Sju enkäter kompletterades utifrån intervjuer, 
dessa fi ck dock ett stort internt bortfall. 

ANALYS

Kvantitativa data registrerades och bearbeta-
des i SPSS, i huvudsak i form av frekvensana-
lyser. Analyserna gav en bild av rådens kontext 
och samlade svaren på öppna frågor i enkäten 
(Greasley 2008). För att uppnå en högre relia-
bilitet bearbetades det kvalitativa materialet 
i ett första skede av samtliga involverade fors-
kare (Kvale 1997). Genom att läsa igenom och 
lyssna på varsin del gjordes en tematisk grova-
nalys av observationer och intervjuer. Grova-
nalysen gav följande teman: uppdragen/frågor, 
rollen/rollerna, samordning kring frågor/
uppgifter, nyttan av samordning/samverkan 
samt beslut och beslutsprocess. Dessa matades 
in i materialhanteringsprogrammet NVivo 
där materialet kunde bearbetas vidare utifrån 
artikelns syfte, vilket innebar att analysen gick 
från att vara förhållandevis öppen till att bli 
mer fokuserad (Yin 2003; Silverman 2006). 
I resultatdelen presenteras de uppkomna tema-
na; sammansättning, ämnen, aktörer, interak-
tion samt funktion genom modellens begrepp 
(fi gur 1). Resultaten analyserades och tolkades 
sedan med hjälp av teori och tidigare forskning.

Metoderna belyser olika delar av fenomenet 
samverkan; i direkt interaktion genom obser-
vationerna, i refl ektion i intervjuerna och i mer 
anonym kontext genom enkäterna. Det ska 
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framhållas att varken de analytiska redska-
pen eller de empiriska temana är uteslutande 
varandra utan de är överlappande.

Deltagarna informerades skriftligen och 
muntligen kring studien och lämnade infor-
merat samtycke (Helsingforsdeklarationen, 
WMA 2008). Materialet har behandlats konfi-
dentiellt och enbart av involverade forskare. 
Någon etisk prövning har inte skett.

RESULTAT 

Genomgående talade informanterna om 
samverkan som något gott och nödvändigt för 
en fungerande verksamhet. Empirin visade 
även att rådens syfte var oklart för många 
ledamöter. De åtta råden skilde sig åt vad 
gäller struktur, arbetssätt och arbetsupp-
gifter men det fanns också tydliga likheter. 
Följande resultatpresentation innefattar 
ledamöterna i samtliga råd, ingen jämförelse 
mellan råden kommer att göras. Resultaten 
presenteras utifrån samordning, samarbete 
och samspel tillsammans med belysande citat 
vilka av anonymitetsskäl enbart kopplas till 
organisationstillhörighet.

SAMORDNING

Sammansättningen i råden vad gäller delta-
gare och verksamheter såg relativt olika ut. 
Gemensamt var dock att socialpsykiatri 
och öppenpsykiatri hade det mest frekventa 
deltagandet vid mötena. Dessa framstod 
också som centrala aktörer i såväl intervjuer 
som observationer och representerade något 
mer än tre fjärdedelar av ledamöterna. Trots 
premissen i urvalet att ledamöterna skulle ha 
befogenheter att fatta beslut i den egna verk-
samheten var det inte alltid fallet. Det hände 
att verksamheterna representerades av en 
lägre tjänsteman eller att hemverksamheten 

var så organiserad att det inte var möjligt för 
alla chefer att delta (t.ex. primärvården). 

Såväl under samverkansrådens möten som 
i intervjuerna framhöll ledamöterna vikten av 
att samtliga verksamheter deltog. 

”Så att det måste vara, såvida det inte kommer 
något annat som säger emot det, så är det vårt 
mål att vårdcentralerna är representerade även 
fortsättningsvis”.
Ledamot från socialtjänsten, observation 

För vissa verksamheter var deltagandet en 
självklarhet medan andra inte gav det samma 
prioritet. Därmed användes en stor del av 
mötestiden till att diskutera vilka som borde 
vara medlemmar, hur man skulle få dem att 
komma till möten alternativt stanna kvar 
samt hur de kunde bemötas. De två verksam-
heter som ofta var frånvarande och som i 
intervjuerna lyftes fram som särskilt viktiga 
var primärvården och brukarorganisationer-
na. Primärvården var representerad i samtliga 
råd men de deltog sällan. I såväl intervjuer-
na som observationerna framkom att man 
önskade ett närmare och bättre samarbete 
med dem, vilket även framkommer i cita-
tet ovan. Ledamöterna från primärvården 
menade dock att det handlade om priorite-
ringar och att de hade svårt att komma ifrån. 

Brukarorganisationer var representerade 
i fyra av de åtta råden. Synen på brukaror-
ganisationernas deltagande var av norma-
tiv karaktär – de borde vara med. Flera av 
ledamöterna menade dock att det var proble-
matiskt med brukare i råden och att brukar-
medverkan var lämpligare på operativ nivå. 
Brukarorganisationernas ledamöter påpeka-
de däremot att det var bra att de fått möjlighet 
till inflytande. 

»Genomgående talade 
informanterna om samverkan  
som något gott.«
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Arbetsförmedlingen deltog endast i ett råd 
och Försäkringskassan i två. I intervjuerna 
framkom skilda uppfattningar kring detta. 
Vissa ledamöter ansåg att det räckte med att 
dessa verksamheter kallades till råden för 
konsultation och andra att de var värdefulla 
deltagare i diskussionerna. I de råd där dessa 
var representerade såg de som sin uppgift att 
sprida kunskap om sin verksamhet. 

Samordningen skedde oftast genom bildan-
de av arbetsgrupper, genom att slå samman 
medel man fått för vissa satsningar eller att 
besluta kring implementering i hemverksam-
heter. I arbetsgrupperna ingick ledamöter-
na själva eller personal från ledamöternas 
hemverksamheter där processledaren eller en 
av ledamöterna höll i gruppen och fördelade 
uppdrag mellan ledamöterna. 

SAMARBETE

I intervjuer och observationer framkom inter-
aktionen mellan ledamöterna i återkomman-
de punkter som de behandlade på mötena. I de 
frågor som de i stort sett var överens om, grep 
de sig an uppdrag och kommunicerade öppet 
och informellt. Citatet nedan exemplifierar 
detta när ledamöterna talar om att de borde 
ha en uttalad målsättning med en gemensamt 
anordnad temadag. Här visas en konsensus 
kring samverkan som en positiv, nödvändig 
och gemensam angelägenhet. Dock preciseras 
inte målsättningen eller vilka processer som 
förväntas sättas igång. 

(Ledamot, socialtjänst) ”Ja och det är vi väl alla 
överens om att vi vill ju att det ska leda vidare till 
någon form av processer. Som vi tar gemensamt 
ansvar för.” 
(Processledare) ”Och där tänker jag ju också att 
jag menar där har vi ju dels samverkansgrupper-
na som också kan fortsätta diskussionen efter den 
här dagen och vi i [samverkansrådet] också. För 
det är ju klart på den dagen kommer man ju inte 
fram till någonting.” 
(Ledamot, psykiatri) ”Nej.” 
(Ledamot, socialtjänst) ”Nej men man startar 
en viktig process va.”

Främst ägnade ledamöterna mötestiden åt 
ämnen av det övergripande slaget där rådets 
syfte, ledamöter, organisering och uppgifter 

diskuterades. Detta överensstämmer med 
enkätsvaren där den vanligaste diskussions-
frågan på rådets möten var samverkansfor-
mer (n:20 av 55) och den viktigaste frågan att 
diskutera var samverkan (n:26 av 52). Häri 
ligger även att diskutera rådets organisering 
– hur uppdraget som ordförande och sekre-
terare fördelas, mandat för olika frågor etc. 
Vidare hanterade samverkansrådet ämnen 
på andra sätt, exempelvis genom att bolla 
frågor mellan nivåer i den egna verksamheten 
tills man i praktiken nådde ett beslut även 
om det inte dokumenterades. Det fanns även 
en informell uppföljning i att deltagarna 
kontrollerade varandra huruvida överens-
kommelser följdes. 

Från intervjuer och observationer fram-
kom tre typer av uppdrag som ålåg samver-
kansråden. Det första var att genomföra 
nationella och regionala beslut såsom imple-
mentering av lagar, riktlinjer och policyer. 
Här diskuterades själva genomförandet mer 
än innehållet, då detta var ofrånkomliga 
uppgifter. Andra exempel var att fullfölja 
fattade beslut kring rutiner och författande av 
samverkansavtal. Avtal och rutiner behand-
lades ofta i arbetsgrupper. Ett andra uppdrag 
för samverkansråden var att behandla frågor 
kring brukargruppen. I de råd där personligt 
ombud var representerade hade de en stor 
roll i att konkretisera diskussionen kring 
bemötande och verksamheternas respektive 
ansvarsområden för brukarna. I de råd dessa 
inte var närvarande rådde en retorisk konsen-
sus kring brukarnas bästa och en gemensam 
helhetssyn. Det tredje uppdraget var att 
starta, genomföra och följa upp gemensamma 
projekt. I detta ingick att besluta om vilka som 
skulle vara med och vilka som skulle finansie-
ra uppdrag som psykiatrins dag, utbildningar, 
utformande av verksamhetsplaner, samver-
kansavtal och rutinavvikelser. Projekten 
genomfördes på den operativa nivån.

SAMSPEL

”Jaa, går lite kring gröten på nåt sätt. /…/ Jag vet 
inte vad gröten är.”
Ledamot från psykiatrin, intervju

Brister i samspelet mellan samarbete och 
samordning framkom då ledamöterna inte 



var självklart överens. I citatet ovan fråg-
ar intervjuaren vad som diskuteras under 
mötena och ledamoten menar att vissa 
frågor undviks, men har svårt att preci-
sera vilka. I intervjuer och observationer 
fi nns exempel på implicita strategier för att 
hantera vissa ämnen. Ledamöterna kunde 
undvika att föra fram frågor om ekonomi 
och begreppsdefi nitioner på agendan eller 
hänvisa till en verksamhet som inte var 
närvarande. Känsliga eller besvärliga 
ämnen kunde även hänskjutas till en 
arbetsgrupp eller en enskild hemverksam-
het genom tips och råd för hur detta kunde 
hanteras där. I andra fall glömdes ämnet 
helt enkelt bort, både i hemverksamheterna 
och i rådet. 

I observationerna framkom hur ledamö-
terna hanterade gränsfrågor mellan sina 
verksamheter. Information från de delta-

gande verksamheterna, vilket i samtliga 
samverkansråd var en stående punkt på 
dagordningen, var en stor del i gränsdrag-
ningen. I intervjuerna framkom även att 
gränsdragningen bland annat skedde genom 
att bygga relationer och lära känna varandras 
verksamheter. Stöd, råd och tips som ledamö-
terna kunde komma med som svar på infor-
mationen var även en del av relationsbyggan-
det. Sammantaget gav detta vad ledamöterna 
kallade mer realistiska förväntningar, då de 
fi ck kunskap om de andra verksamheternas 
regler och var gränserna för deras ansvar och 
uppdrag gick. 

I detta sammanhang påpekades i fl ertalet 
intervjuer samverkan som en norm det inte 
går att sätta sig emot. I citatet nedan menar en 
ledamot att rådet blir självuppfyllande:
”Vi rättfärdigar mycket för att vi har [samver-
kansrådet] men jag tror att det skulle fi nnas 

36   s o c i o n o m e n   2 . 2 0 1 4



Forskningssupplement

2 . 2 0 1 4   s o c i o n o m e n    37

mycket mer /…/ som skulle behövas.”
Ledamot från socialpsykiatrin, intervju

DISKUSSION 

Resultaten visar att de strategiska samver-
kansråden skiljer sig i sammansättning, 
men har en gemensam bas i närvaron av 
socialtjänst, socialpsykiatri och psykiatri. 
Dock är just sammansättningen en återkom-
mande diskussion som bottnar i den funk-
tion samverkansråden har. Den strategiska 
samverkans funktion ligger i att upprätthålla 
legitimiteten för den egna verksamheten 
såväl som för samverkansrådet. Detta skedde 
genom nätverkande och därpå följande 
konsensus och konfliktundvikande. Vidare 
ses gynnande och gränsande faktorer i form 
av nätverksförmåner i informations- och 
kunskapsutbytet ledamöterna deltar i samt 
möjligheten att samtidigt bevaka och  
markera sin egen verksamhets gränser. Detta 
utvecklas nedan i termer av samverkansrå-
dens legitimerande och nätverkande aspekter, 
de gynnande och gränsande sidorna samt 
hantering av konflikt och konsensus i samver-
kansråden.

LEGITIMERANDE OCH NÄTVERKANDE

Samverkansrådens sammansättning är ett svar 
på ett omgivningsberoende och ett sätt att följa 
med i omvärldens strömningar. Som visats i 
tidigare forskning befinner sig verksamheterna 
i en omgivning som är starkt uppmuntrande till 
samverkan, en omgivning man är starkt bero-
ende av för legitimitet och fortsatt uppdrags-
förtroende (DiMaggio och Powell 1983; 
Hörnemalm 2008). Det är därför av stor vikt att 
följa omgivningens uppfattning kring vad som 
är ett effektivt och gott arbete (se bl.a. Daner-
mark och Kullberg 1999; Markström 2003; 
Axelsson och Bihari Axelsson 2007a). Ur den 
synvinkeln fyller den återkommande diskussio-
nen kring rådens sammansättning en funktion, 
att samordna sig med många verksamheter ger 
legitimitet. Det framkommer också i resultaten 
att om inte rådet lyckats attrahera samtliga 
verksamheter påverkar de ändå råden genom 
att mötestid upptas till att diskutera hur man 
skall få dem att delta och hur de skall bemö-
tas. Att ha ”rätt” aktörer i råden ökar rådets 
legitimitet genom anpassning till det samhäl-

leliga trycket om samverkan inom psykiatrin 
(DMaggio och Powell 1983; Abrahamsson och 
Andersen 2000; Löfström 2010b).

Nationell psykiatrisamordning (SOU 
2006:100) förordar nätverksarbete före 
samordnat ansvar. Samverkansråden uppfyl-
ler dessa rekommendationer mer än väl. 
De är en formaliserad arena för informellt 
nätverkande där det finns ett erkänt ömsesi-
digt beroende mellan ledamöternas verk-
samheter (Lindqvist, Hanberger et al. 2008). 
Ledamöterna stödjer, informerar och tipsar 
varandra samtidigt som hemverksamhetens 
gränser och legitimitet bevakas och bearbe-
tas (Huxham och Vangen 2000; Nylén 2007; 
Hörnemalm 2008; Holmberg och Rudenstam 
2010). Våra resultat visar att samordning  
av deltagande verksamheter genom en  
tydligare ansvarsfördelning av resurser  
och gränsöverskridande verksamhet sällan 
sker inom rådens arbete. Vi förespråkar 
därför till skillnad från nationell psykiatri-
samordning att strukturellt samordnings-
arbete prioriteras i samma omfattning som 
nätverksarbete.   

GYNNANDE OCH GRÄNSANDE

Samspelet på samverkansarenan har följder 
för samverkansrådens funktion. Resulta-
ten visar att samverkansråden upplevs som 
gynnande och gränsande – både för ledamo-
ten som individ och för ledamotens hemverk-
samhet. 

De individuella ledamöterna och deras 
hemverksamheter interagerar både inom 
och utanför råden, vilket indikerar att råden 
har undkommit samverkansprojektets fälla 
i vilken den reella samverkan ofta fastnar 
(Löfström 2010). Projekten som genomförs 
blir ytterligare en arena för de ingående 
verksamheterna att mötas och legitimera 
rådens existens. Statliga medel är således 
klara incitament för samverkan. Dock visar 
resultaten att projekten och det gemensamma 
handlandet rör sig på en operativ nivå. Det 
nätverk ledamöterna bygger har behållningar 
för ledamöternas vardagliga arbete genom 
bättre kännedom om kringliggande verksam-
heter och personliga kontakter. De strategiska 
samverkansråden rör sig mer sällan kring att 
strategiskt planera den psykiatriska vården.



För den individuella ledamoten är de 
strukturerade mötena i samverkansrådet i sig 
meningsfulla (se Holmberg och Rudenstam 
2010) där en av de positiva aspekterna är till-
gången till andra ledamöters stöd och kompe-
tens (Hörnemalm 2008; Mandell och Keast 
2008). Särskilt tydligt är detta kommunchefer 
emellan och för ledamöter med beslutsman-
dat (se även Hörnemalm 2008; Holmberg 
och Rudenstam 2010). I informationsutbytet 
nyttjas dels övriga ledamöternas kunskap, 
kompetens och information kring rutiner för 
deras verksamheter. Dels är informationsut-
bytet ett led i att få övriga ledamöter att förstå 
hur den egna verksamheten fungerar, vilket 
uppdrag man har och vilka regelverk, rutiner 
och värderingar hemverksamheten arbetar 
efter (Huxham och Vangen 2000; Hjern 2007; 
Jensen och Kuosmanen 2008). Ledamöterna 
är ambassadörer för sin egen verksamhet 

eller, annorlunda uttryckt, gränsbevakande 
gränsöverskridare (Grape 2006; Provan, Fish 
et al. 2007).

KONFLIKT OCH KONSENSUS

För att upprätthålla en fungerande verksam-
het krävs samverkan, poängterar samtliga 
ledamöter (se även Willumsen 2006). Många 
ledamöter menar att just informella, goda 
kontakter över verksamhetsgränserna är 
vad som är givande med samverkansråden, 
att man har format en konsensus som gör att 
det vardagliga arbetet fungerar (Nylén 2007; 
Mandell och Keast 2008). Att upprätthålla 
konsensus och undvika konfl ikt styr även 
hur man behandlar de uppdrag och frågor 
råden arbetar med (se Johansson 1997; Abra-
hamsson och Andersen 2000; Nylén 2007; 
Hörnemalm 2008; Mandell och Keast 2008). 
Ledamöterna står inför dilemmat att bevaka 

Plats för anknytning.

Det är här det kan börja. Anknytning handlar om att få vara med, att omfamnas av en social gemen-
skap tidigt i livet. Bristande anknytning är en grogrund för psykosociala problem och det är därför vi 
jobbar så hårt med att bygga upp tilliten hos de som kommer till oss. Utan tilltro saknas grundför-
utsättningen för den mest elementära behandling. Vi tror helt enkelt inte på att låsa in, utan arbetar 
med att låsa upp tilliten och tron på den egna förmågan att klara livet. Vårt mål är att varje barn och 
ungdom som vi arbetar med ska kunna göra de nya val som är grunden i ett självständigt liv.

www.cean.se
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sin egen verksamhets intressen medan det 
vardagliga arbetet kräver gränsöverskridande 
för att tillgodose klienternas behov. Prioritet 
ges till säkra områden t.ex. brukarmedver-
kan, utbildningar och gemensamma projekt i 
motsats till känsliga frågor och andra poten-
tiella konfliktområden som undviks. Trots 
en öppen diskussion nedprioriteras känsliga 
frågor som ansvarsområden (Nylén 2007) 
vilka istället bemöts informellt och implicit, 
t.ex. genom att skapa relationer och gräns-
dragning i form av informationsutbyte. 

Vad som sker i samverkansrådet kan 
belysas genom samspelet mellan samarbe-
te och samordning (se figur 1) och därmed 
genom både relationella och organisatoriska 
aspekter. Att organisera sig samt planera och 
administrera sina åtaganden är en strategisk 
samordningsfråga som kräver samarbete och 
hänsynstagande till personliga relationer. 
Bakomliggande finns det ömsesidiga bero-
endet mellan deltagarnas verksamheter 
vilket ger en ömsesidig anpassning där man 
strävar efter konsensus (Johansson 1997). 
Den maktkamp som ledamöterna befinner sig 
i är därmed bemött implicit i interaktionen 
(Huxham och Vangen 2000; Hörnemalm 
2008; Jensen och Kuosmanen 2008). En följd 
kan då bli att ledamöterna hjälper varandra 
bevaka och upprätthålla sina gränser istället 
för att uppmuntra till gränsöverskridande.

SLUTSATS 

Samverkansråden fungerar som en legitime-
rande verksamhet, ett svar på omgivnings-
beroendet och ett medel för att upprätthålla 
retoriken kring normen om samverkan för 
brukarens bästa. De är en arena för ledamö-
ternas nätverkande på vilken relationsska-
pande snarare än samordning av verksam-
heternas resurser sker. Både den enskilde 
ledamoten och hemverksamheten gynnas 
genom informations- och kunskapsutbytet 
vilket även medför att organisationsgränser 
kan markeras och bevakas. Ledamoten blir 
en gränsbevakande gränsöverskridare, både 
i egenskap av organisationsrepresentant 
och som yrkesperson. Ledamöterna utnytt-
jar därmed inte sina möjligheter att fatta 
gemensamma strategiska beslut för personer 
med psykiska funktionsnedsättningars bästa. 

Fokus flyttas istället till den egna hemverk-
samhetens arbete och till rådens organise-
ring. Vi menar att strävan efter konsensus 
och ett gemensamt synsätt inte bör vara en 
självklarhet i sig, däremot är det nödvändigt 
att i diskussionerna synliggöra och medvetan-
degöra skillnader i olika förhållningssätt. Att 
bevara samverkansrådens legitimitet priori-
teras före strategisk samverkan och konflikt-
fyllda frågor såsom ekonomi och begrepps-
definitioner undviks. Annorlunda uttryckt är 
samarbete överordnat samordning. •
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En central idé i den svenska välfärds-
politiken är att den formuleras av 
politiker och sedan realiseras till 
operativ verksamhet av anställda 

i den off entliga förvaltningen. Den politiska 
nivån fattar i huvudsak beslut om förvalt-
ningens inriktning och ramar och enbart i 
undantagsfall i individärenden. Myndighets-
utövningen inom socialtjänsten utgör ett av 
få särfall där en mängd individbeslut tas av 
förtroendevalda, vilket implicerar att ideolo-
gier och lekmannaprincipen har en betydande 
roll (Johansson 2005). Dessa lekmannabe-
slut kan vara av de mest ingripande slag som 
samhället kan ta gentemot enskilda, såsom 
omhändertagande av barn, med andra ord 
avgörande beslut som rör de mest utsatta 
barnen i samhället. 

Från tid till annan har detta system ifråga-
satts, inte minst av professionsföreträdare. 
Det har hävdats att det faktum att politiskt 
tillsatta fattar beslut i enskilda ärenden, och 
därmed begränsar den professionella diskre-
tionen, är en anledning till att socionomer 
inte fått någon legitimation (Wingfors 2004).  
I debatten har fackföreningsföreträdare till-
sammans med enskilda politiska företrädare 

gjort gemensam sak och hävdat att det är dags 
att avpolitisera socialtjänsten, att detaljstyr-
ningen skall minska och att ett större profes-
sionellt ansvar för enskilda beslut skall tas av 
tjänstemän (Newsmill 2010-04-12).  

Det fi nns förhållandevis mycket forskning 
om det lokala politiska systemet, politiker-
rollen och om kommunal representativitet 
inom kommunfullmäktige och i nämnder (ex 
vis: Bäck 2000, 2006). Det fi nns dock mycket 
begränsad kunskap om de som sitter i sociala 
utskott och nämnder och fattar beslut i indi-
vidärenden. Sådan kunskap är viktig bland 
annat för barnavårdens legitimitet.  Exempel-
vis brukar frågan om representativitet, dvs. 
att de som sitter i nämnden eller utskottet 
också speglar demografi  och människors 
erfarenheter och villkor i det område som de 
verkar, anses betydelsefull av fl era orsaker. 
Här fi nns bland annat resursargument, 
intresseargument och rättviseargument 
som talar för att det är viktigt att olika grup-
per (kan vara kvinnor, män, personer med 
utländsk bakgrund, unga, äldre etc) är repre-
senterade (SCB 2012, Svaleryd 2007). 

Som ledamot av ett organ som fattar 
beslut i individärenden inom socialtjänsten, 

I den svenska sociala barnavårdsmodellen har de 
förtroendevalda politikerna en viktig roll. Dels för ramarna 
av verksamheten men också vid beslut som riktar sig mot 

enskilda individer. Artikeln handlar om hur lekmannastyret 
fungerar i praktiken och om hur de förtroendevalda uppfattar 

sin situation, sin roll och om hur beslutsfattandet går till. 

Lekmän inom den 
sociala barnavården

1 Artikeln bygger på material som 
samlats in i det av FAS (2010-
0821) fi nansierade forsknings-
projektet ”Lekmannastyrning 
inom den sociala barnavården”. 
Inom projektets ram genomförs 
fl era delstudier bland annat om 
hur lekmannastyrningen går till i 
praktiken i de sociala nämnderna. 
Dessa delstudier kommer att 
presenteras i senare artiklar.
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fungerar den politiskt utsedde som lekman 
(i motsats till att ha formell sakkunskap 
”expert”) i förhållande till de frågor denne 
har att avgöra. I offentlig verksamhet tillsätts 
lekmän utifrån antagandet att denne är en god 
medborgare och som kan representera någon 
form av folkligt förankrad uppfattning (Bäck 
2006). I studien väljer vi att tala om lekman-
nastyrning (och inte bara lekmannabeslut) 
då vi också undersöker den påverkan de kan 
antas utöva på arbetet inom socialtjänsten 
utöver det enskilda beslutsfattandet. 

Beslutsfattande organ i individärenden 
inom socialtjänsten är formellt sett en nämnd 
(oftast betecknad socialnämnd). Den vanliga 
formen är dock att nämnden utser ett särskilt 
utskott med ledamöter från nämnden för 
dessa frågor. I artikeln betecknar vi därför 
dessa organ för sociala utskott (och ledamö-
terna ofta för lekmän). 

I en del av detta projektprojekt (Forkby, 
et al, 2013) undersöktes också vilken politisk 
tyngd dessa utskott har. Det visade sig att 
personer i socialnämnder och sociala utskott 
faktiskt har en något större politisk tyngd än 
t.ex. ledamöter i tekniska nämnder. 55 procent 
av ledamöterna i socialnämnderna är också 
medlemmar av kommunfullmäktige och 16 
procent är medlemmar av kommunstyrelsen. 
För tekniska nämnder är motsvarande siffror 
48 respektive 14 procent. 

SYFTE

Syftet med artikeln är att studera inslaget av 
lekmannastyrning inom kommunernas sociala 
barnavård.1  Mer specifikt handlar det om att 
undersöka och analysera de förtroendevalda 
lekmännens representativitet samt hur de 
uppfattar sin roll såväl vad gäller själva uppdra-
get som vid beslutsfattandet i individärenden. 
Artikeln omfattar fyra frågeställningar:
(I) Vilken bakgrund och kompetens har ledamö-
terna i sociala utskott?  
(II) Hur ser ledamöterna på sitt inflytande, 
uppdrag och uppgifter?
(III) Hur uppfattas beslutsfattandet i utskotten?
(IV) Vilka skillnader i uppfattningen om besluts-
fattandet finns mellan olika grupper?  

De två första frågeställningarna handlar om 
vilka lekmännen är, deras representativitet 

och hur de tänker om sitt uppdrag. Genom 
den tredje fokuseras utskottspraktiken och 
den fjärde försöker identifiera skillnader 
mellan relevanta grupper av ledamöter. När 
lekmannastyrningen inom socialtjänsten 
studeras är det viktigt att utgå från en bild 
av hur representativiteten ser ut. Studier av 
enskilda politikområden är mycket ovanliga. 
I denna studie kommer representationen vad 
gäller kön, ålder, politisk partitillhörighet och 
utländsk härkomst att klargöras. Dessutom 
kommer frågor att ställas om ledamöternas 
utbildning och yrkesbakgrund och deras syn 
på sitt uppdrag. 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER

De första barnavårdslagarna från 1902  
möjliggjorde för kommunerna att inrätta 
särskilda barnavårdsnämnder. Leda- 
möterna skulle utses av kyrkostämman  
och ha kyrkoherden som ordförande.  
Om en sådan inte utsågs skulle skolrådet 
handha uppgiften, vilket var den vanliga 
lösningen. Lundström (1993) kallar denna 
form av barnavård för lekmannamodellen 
eftersom det var särskilt utsedda ledamöter 
som både ledde och utförde det praktiska 
barnavårdsarbetet. 

I många kommuner hade lekmän denna 
dubbla roll ända fram till mitten av 1900-talet 
då anställda tjänstemän alltmer tog över det 
praktiska arbetet. Idag tillsätts ledamöterna 
av de politiska partierna, men uppdraget 
formuleras som ett lekmannauppdrag, dvs 
att personliga egenskaper så som omdömes-
gillhet, klokskap men även representativitet 
värderas. En konsekvens av lekmannaidén 
är således att eventuella skiljelinjer mellan 
ledamöter kommer att gå mellan personliga 
omdömen och värderingar, inte efter partipo-
litiska hänsynstaganden.  

Lekmannainstitutet har bevarats inom 
socialtjänsten trots den offentliga förvalt-
ningens grundläggande omdaning genom de 
moderna välfärdsbyråkratiernas expansion 
och de professionella gruppernas anspråk på 
självständigt beslutsfattande. Sedan slutet av 
1900-talet har också styrningsprinciper inom 
ramen för New Public Management (NPM), 
som innefattar kritik mot politisk styrning, 
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fått stort genomslag inom välfärdsbyråkrati-
erna (Pollitt & Bouckaert 2000). Enligt NPM 
bör det politiska inflytandet reduceras till 
fastställande av policy, riktlinjer och övergri-
pande ramar (Almqvist 2006). Förändring-
arna har lett till att kvar finns enbart tre fall 
av direkt beslutsfattande av lekmän i myndig-
hetsutövning gentemot enskild: bygglovsä-
renden, prövning enligt miljöskyddslag och 
individbeslut med stöd av socialtjänstlagarna 
(Socialtjänstlag och tvångsvårdslagstiftning). 
Det finns därför skäl att anta att lekmannain-
flytandet inom dessa områden också kan bely-
sa relationen mellan politik, förvaltning och 
profession, eller övergripande – den offent-
liga förvaltningens relation till den svenska 
representativa demokratimodellen. Förhål-
landena i Sverige återspeglar en nordisk 
modell för hur social barnavård utvecklats 
med hjälp av lekmän i kontrast till de modeller 
som utvecklats på andra håll i västländerna, 
t.ex. England, där särskilda familjedomstolar 
(family magistrate courts) utvecklats och där 
socialarbetarna fått en annan roll som exper-
ter till dessa domstolar (Gilbert et al 2011).   

Olika sätt att organisera den offentliga 
förvaltningen kan beskrivas med hjälp av 
idealtypiska logiker där man kan skilja på 
organisering via byråkratier (Mintzberg, 
1999), marknadslösningar (Hanlon 1999), 
politik (Rothstein 2002) eller professionalism 
(Freidson 2001, Evetts 2007, Kuhlman, 2008, 
Liljegren, 2012). Byråkratisk organisering 
handlar då om att hierarkiska organisationer 
styr genom en detaljerad formell kontroll 
av arbetet. Marknadslösningarnas styrning 
sker i princip genom marknadens reglering 
av utbud och efterfrågan, medan politisk 
styrning innebär att folkvalda i kraft av den 
demokratiska processen får möjlighet att 
genomdriva sina frågor och idéer i relation 
till andras. Den professionella logiken utgår 

istället från att yrkesgruppers specialistkun-
skap krävs för att utveckla modeller och fatta 
beslut i arbetet. Några menar att etablerade 
politiker kan betraktas som en egen professi-
onell grupp med egna karriärvägar och med 
speciell utbildning och erfarenhetsbakgrund 
(Brante 1990). 

De sociala utskotten har alltså två egenska-
per som gör dem särskilt viktiga att studera. 
· Teoretiskt representerar de en styrform som 
är förhållandevis lite känd. I relation till den 
uppmärksamhet som getts till styrning i form 
av byråkratisk organisering, marknadslös-
ningar, professionella grupperingar och poli-
tisk styrning framstår lekmannastyrning som 
ett i många avseenden outforskat fenomen. 
· Den praktiska verksamheten inom social-
nämndens område är särskilt intressant då 
lekmännen här har ett stort inflytande över 
den sociala barnavården. Lekmännen har det 
yttersta ansvaret för besluten. Trots att de 
kan delegera vissa beslut till yrkesutövarna, 
kvarstår ansvaret och de är alltid tvingade 
till beslutsfattande som rör tvångsåtgärder 
gentemot enskild. 

METODER 

Denna artikel bygger på två datamaterial, en 
enkät som skickats till förtroendevalda i 100 
kommuner och stadsdelar samt en telefonin-
tervju till nämndsekreterarna i dessa kommu-
ner. 

Ett urval av Sveriges kommuner gjordes i 
relation till befolkning utifrån SKLs kommun-
gruppsindelning. Ur de olika grupperna 
av kommuner drogs slumpmässigt de 100 
kommuner som kom att ingå i studien. Anta-
let kommuner som valdes ur varje grupp åter-
speglar hur stor andel av befolkningen som 
bor i dessa typer av kommuner. En kommun 
(större stad) valde i ett sent stadium att 
inte delta i undersökningen varför svar från 

»Enkätmaterial har samlats in från 
förtroendevalda i 100 svenska 
kommuner.«



nämndsekreterare och förtroendemän i 99 
kommuner ingår. Enkäten delades ut till både 
ordinarie ledamöter och ersättare. Enkäten 
testades genom fyra pilotintervjuer.

I de valda kommunerna kontaktades 
nämndsekreteraren med en fråga om de ville 
delta i studien. Därefter gjordes en struk-
turerad telefonintervju med samtliga 99 
nämndsekreterare med övergripande frågor 
om utskottspraktiken. De förtroendevalda 
i dessa utskott fick därefter enkäten utdelad 
eller skickad. Enkäterna distribuerades via 
nämndsekreteraren, vanligtvis på nästkom-
mande möte, i ett slutet brev med svarskuvert 
och kunde skickas tillbaka direkt till forskar-
gruppen. Sammanlagt distribuerades 924 
enkäter, fördelat på ordinarie ledamöter och 

ersättare. 467 enkäter returnerades vilket ger 
en svarsfrekvens på 50,5 procent. Svarsfrek-
vensen bland de ordinarie är mycket högre än 
bland ersättarna (71,0 procent respektive 25,2 
procent). De närvarande, oftast ordinarie, 
medlemmarna fick enkäten utdelad på mötet, 
medan ersättarna fick den hemsänd per post. 
Den lägre svarsfrekvensen bland ersättare går 
troligen att leda tillbaka till begränsad erfa-
renhet av utskottspraktiken. Inga systematis-
ka skillnader finns dock mellan grupperna. 

I enkäten ställs frågor kring representati-
vitet (bl.a. bakgrund, kön, ålder, utbildning), 
inställning till uppdraget samt relationen till 
de professionella, och innehåller såväl frågor 
med fasta svarsalternativ som öppna. Enkäten 
analyserades med hjälp av SPSS ver 19. De 

2 Siffrorna om befolkningen 
och om förtroendevalda i 
kommuner är hämtade ur 
SCB (2012).

TABELL 1 SOCIAL REPRESENTATIVITET BLAND FÖRTROENDEVALDA I SOCIALNÄMNDER/SOCIALA UTSKOTT. JÄMFÖRELSER MED ANDELAR 

AV SVERIGES BEFOLKNING SAMT ANDELAR AV FÖRTROENDEVALDA I KOMMUNER. ANTAL RESPEKTIVE PROCENT2

 Antal i Andel i Andel av Differens Andel förtroendevalda
 sociala utskott sociala utskott befolkningen  i kommuner

Kön

Kvinna 257 55,0 51 +4 43

Man 210 45,0 49 -4 57

Ålder

18-29 17 3,7 20 -16 8

30-49 120 25,9 33 -7 32

50-64 187 40,3 24 +16 37

65- 140 30,2 23 +7 23

Födelseland

Sverige 411 89,0 83 +6 91

Övriga 51 11,0 17 -6 9

Utbildning

Förgymnasial 46 9,9 19 -9 10

Gymnasial 90 19,3 47 -28 40

Eftergymnasial 331 70,9 34 +37 50
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öppna svarsalternativen har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Bryman 
2008). 

RESULTAT - VILKA ÄR DE FÖRTROENDEVALDA?

Alla kommuner är skyldiga att ha en nämnd 
som ansvarar för frågor som gäller myndig-
hetsutövning enligt sociallagarna. Det 
vanliga är att ett särskilt utskott ansvarar 
för beslut i enskilda ärenden. I små kommu-
ner fattar dock nämnden (oftast betecknad 
socialnämnd) också beslut i enskilda ärenden. 
I detta projekt har alltså beslutsfattandet av 
förtroendevalda i enskilda ärenden studerats.   

Det finns en tydlig snedfördelning bland de 
förtroendevalda i de sociala utskotten jämfört 
med Sveriges befolkning. Förenklat kan vi 
säga att utskottens medlemmar är äldre och 
har längre utbildning (se Tabell 1). Drygt 40 
procent tillhör gruppen 50-64 år vilket kan 
jämföras med gruppen 18-29 år som är repre-
senterad av färre än 4 procent. Den största 
skillnaden gäller utbildning. Drygt 70 procent 
av förtroendemännen har eftergymnasial 
utbildning. Bland befolkningen i Sverige är 
andelen 34 procent och bland förtroendevalda 
i Sveriges samtliga kommunala nämnder, 50 
procent (SCB 2012). Överrepresentation av 
kvinnor i utskotten är stor om vi jämför med 
kvinnor generellt bland förtroendevalda (43 
procent). 

Utskotten innehåller färre personer födda 
utanför Sverige jämfört med befolkningen 
som helhet, även om utskotten har bättre 

representation än kommunala nämnder i 
allmänhet. Av enkäten i övrigt (ej i tabell) 
framkommer att drygt elva procent av leda-
möterna har en vårdprofessionell utbildning, 
vilket inte indikerar en semiprofessiona-
liserad nämnd. En överrepresentation av 
socionomer kan dock noteras, mer än en 
socionom per 20 förtroendemän (i Sverige 
- en socionom per 300 invånare, Frost et al 
2012). Knappt 8 procent av förtroendemän-
nen har varit anställda inom individ och 
familjeomsorgen, och var femte har haft ett 
uppdrag från verksamheten. Det är ungefär 
lika vanligt att ha egen klienterfarenhet som 
att ha socionomutbildning bland de förtroen-
devalda (drygt fem procent). 

De förtroendevalda i sociala utskott utgör 
uppenbart inte ett genomsnitt av Sveriges 
befolkning. Kontakter med representanter för 
de politiska partierna under forskningspro-
jektets gång indikerar att urvalskriterierna 
för att få fram personer till utskotten handlar 
om att ha gott omdöme, betydande livserfa-
renhet och förmåga att sätta sig in i andras 
livssituationer. En konsekvens verkar bli att 
det blir fler kvinnor, större andel äldre och 
personer med längre utbildning. Till detta 
kommer att utskottsledamöterna väljs bland 
de redan politiskt aktiva i politiska försam-
lingar, där det exempelvis generellt finns en 
lägre andel med utländsk bakgrund – och 
då färre att välja bland (SCB 2012; Svenska 
kommunförbundet 2000). 

TABELL 2. ANDELAR AV LEDAMÖTER SOM FÅTT VIDAREUTBILDNING I VALDA ÄMNESOMRÅDEN. PROCENT.

Ämne Andel med utbildning Andel som skulle vilja ha mer 
  utbildning i detta område

Uppdraget som förtroendevald 69,8 13,5

Lagstiftning 58,9 40,0

Insatser för barn och unga 47,3 45,4

Barnperspektiv 42,8 37,3

Barns och ungas uppväxtvillkor 34,7 41,3

Evidensbaserad praktik 21,0 50,3

Annan 7,3
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LEDAMÖTERNAS INTERNUTBILDNING 

För att förtroendemännen ska kunna sköta 
sina uppdrag ges de ofta internutbildning. 
Fler än fyra av fem (82,2 procent) säger också 
att de fått en sådan internutbildning. Denna 
utbildning verkar se väldigt olika ut i olika 
kommuner. 

Det finns stora skillnader mellan hur 
utbildningsfrågan sköts i kommunerna (se 
Tabell 2). Bland de som överhuvudtaget får 
utbildning får de flesta det om själva uppdra-
get som sådant. Lagstiftningen är det näst 
vanligaste området, men drygt fyra av tio av 
ledamöterna har inte alls fått utbildning om 
sociallagarna. Längre ner på listan av utbild-
ningar kommer frågor om barns uppväxtvill-
kor och barnperspektivet (som kan innebära 
många olika saker, se Qvarsell 2006)

  
HUR TÄNKER DE FÖRTROENDEVALDA OM SITT 

UPPDRAG?

Det vanligaste skälet som uppgavs till att 
engagera sig i nämnden handlar om intressen 
för sociala frågor, utsatthet och socialt stöd, 
därefter kommer mer allmänpolitiska motiv, 
som att påverka, verka för demokrati mm. Det 
finns inga signifikanta skillnader vad gäller 
de motiv man anger för att engagera sig i 
nämndens arbete vad gäller politisk hemvist, 
ej heller vid jämförelse mellan svensk eller 
utländsk bakgrund, kön, olika ålder, deras 
funktion i nämnden eller om man är ledamot i 

andra nämnder. Ledamöterna i utskotten fick 
också ange i vilken grad som de ansåg olika 
områden var viktiga som motiv till att förtro-
endevalda skall fatta beslut i individärenden 
inom socialtjänsten.

Det råder stor enighet om att det är viktigt 
för rättsäkerheten och för att enskildas rätt 
till stöd att förtroendevalda skall fatta beslut 
i individärenden, nästan nio av tio ledamöter 
anger att detta är viktigt i hög grad. Likaså 
anses kontrollen av förvaltningen vara en 
viktig grund, tre av fyra menar så. De är inte 
lika samstämmiga i att de är viktiga för ekono-
min eller i vilken mån de tillför olika former av 
kompetens, även om drygt hälften menar att 
dessa också är viktiga delar. 

INSLAG AV PARTIPOLITIK?

När uppdraget att fatta beslut i individären-
den diskuteras är det (enligt socialtjänstla-
gen) den enskildes situation som skall avgöra 
det beslut som fattas, inte beslutsfattarnas 
olika partitillhörighet. Samtidigt verkar 
partitillhörigheten, eller i alla fall ideologisk 
hemvist efter borgerliga respektive socialis-
tiska partier, spela en roll när det gäller vissa 
aspekter av beslutsfattandet. 

Tre av fyra ledamöter anser att partipolitik 
inte hör hemma vid beslut i enskilda ärenden 
(se Tabell 4). Emellertid kan en signifikant 
skillnad mellan de politiska blocken konsta-
teras. Socialistiska (socialdemokraterna, 

TABELL 3 SKÄL TILL ATT FÖRTROENDEVALDA SKALL FATTA BESLUT I INDIVIDÄRENDEN. I HUR HÖG GRAD ANSES OLIKA OMRÅDEN  

VIKTIGA. PROCENT. 

Grunder Mycket/ganska hög grad Varken hög/låg grad I mycket/ganska låg grad

Rättssäkerhetsfrågor 89,4 8,2 2,4

Bevaka enskildas rätt till stöd 87,0 10,1 2,9

Kontroll av förvaltning 74,8 20,0 5,1

Ta tillvara   
kommuninvånares kompetens 60,0 29,0 11,1

Ekonomi 58,1 26,7 15,2

Ta tillvara förtroendevaldas 
fackkompetens 50,4 26,0 23,5

3 De signifikanta skill-
naderna består när vi 
genomfört en multivariat 
analys och kontrollerat för 
kön, ålder och utbildning 
(Forkby, et al, 2013). 



vänsterpartiet och miljöpartiet) företrädare 
tar oftare avstånd från påståendet.3 Det finns 
också skillnader mellan förtroendemännen 
kring andra påståenden. Borgerliga ledamöter 
menar oftare att ”kostnaden bör spela större 
roll för valet av insats” än socialistiska. När 
det istället gäller frågor om lekmannainstitu-
tet som sådant så finns det inga signifikanta 
skillnader mellan blocken. Såväl borgerliga 
som socialistiska menar att stödet till barn 
och unga skulle bli sämre utan deras insats. 
Likaså tar fler än sex av tio avstånd från att 
alla individbeslut rörande barn och unga i 
framtiden borde fattas av professionella. 

 
PÅ VILKA GRUNDER FATTAR MAN BESLUT?

De förtroendevalda fick ta ställning till olika 
alternativ som anger på vilka grunder som 
de fattar beslut i individärenden.

Det är naturligtvis en svår fråga att svara 
på vad som inverkar på de beslut man gör. Men 
när lekmännen redogör för sina uppfattningar 
om grunden till besluten framhåller ändå nio 
av tio att socialarbetarnas bedömning har 
betydelse i hög grad (ej i tabell). I praktiken 
föreläggs de ju också socialarbetarens utred-
ning att fatta beslut utifrån, och enbart när 
en klient har begärt företräde får utskottet 
direkt information. Fler än sju av tio menar 
också att såväl policy och riktlinjer som sunt 
förnuft utgör grunder för hur de fattar beslut. 
Man skulle kunna tolka resultatet som att 
det är lekmännens sunda förnuft som ska 
balansera eller legitimera de professionellas 
bedömningar inom ramen för den policy och 
de riktlinjer som finns i förvaltningen. Mer 
delade blir uppfattningarna om i vilken mån 
den egna erfarenheten är viktig. Denna kan ju 

TABELL 4 UPPFATTNING OM OLIKA PÅSTÅENDEN OM FÖRTROENDEVALDAS ARBETE.  

JÄMFÖRELSER PROCENT.  

Påstående Håller helt/ Varken instämmer Ta helt/ Sign.
 delvis med eller tar avstånd delvis avstånd

”Partipolitik hör inte hemma vid  76,1 9,5 14,4
individbeslut om barn och unga” 

- borgerliga 77,5 12,7 9,7 ***

- socialistiska 74,5 5,4 20,5 .001

”Kostnaden bör spela större roll 26,7 24,2 49,1
för valet av insats” 

- borgerliga 33,5 22,2 40,3 ***

- socialistiska 17,9 24,4 59,9 .000

”Utan förtroendevalda skulle  60,0 31,0 9,0
stödet till barn och unga bli sämre” 

- borgerliga 59,3 31,4 9,3 n.s.

- socialistiska 63,0 28,4 8,7 .731

”I framtiden borde alla individbeslut 18,1 17,1 64,8
rörande barn och unga fattas av
proffesionella”

- borgerliga 20,1 16,1 63,1 n.s.

- socialistiska 13,5 18,4 68,1 .131
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visserligen ligga nära sunt förnuft, men kan 
också handla om i vilken mån man själv har 
erfarenhet av något slag om det man ska fatta 
beslut om.

Det finns en spridning på inställning till 
vilken grad ideologi och värderingar spelar 
för beslutsfattandet. Här menar nära hälften 
att det spelar en stor roll. Och visst brukar 
socialt arbete beskrivas som en värdebaserad 
verksamhet, se mer nedan. 

 Om man därtill frågar om vad som borde ha 
ökad betydelse får man en indikation på eventu-
ella förändringsambitioner. Här menar flest (65 
procent) att forskningsresultat borde ha ökad 
betydelse (se Tabell 5). Vi finner också signifi-
kanta skillnader när vi jämför förtroendevalda 
med olika utbildningsbakgrund och vilka 
kunskapskällor som de vill ge ökad betydelse. 

Vad man kan se här är att det finns tydliga 
och signifikanta skillnader rörande vissa av 
variablerna, nämligen i vilken mån som mer 
betydelse i beslutfattandet skulle ges åt: sunt 
förnuft, egen erfarenhet, forskningsresul-
tat och egen fackkompetens. De med lägre 
utbildning menar att större vikt borde läggas 

vid sunt förnuft, egen erfarenhet, egen fack-
erfarenhet, medan de med högre utbildning 
istället menar att större vikt borde läggas vid 
forskningsresultat. De signifikanta skillna-
derna består när vi i en multivariatanalys 
kontrollerar för kön, ålder och partitillhörig-
het (Forkby et al, 2013).

Här kan det vara viktigt att påminna om att 
forskning om professionellas beslutsfattande 
i socialt arbete också framhåller informella 
kunskapskällor som kollegor, ideologi och 
praktisk erfarenhet framför t.ex. forskningre-
sultat (Dellgran & Höjer, 2005). 

I VILKEN MÅN GÖRS AVSTEG FRÅN TJÄNSTEMÄN-

NENS FÖRSLAG? 

I enkäten frågade vi ledamöterna hur vanligt 
det är att utskottet avslår, återremitterar eller 
ändrar ett förslag till beslut rörande barn och 
unga.

Enligt ledamöterna själva avslår, återre-
mitterar och ändrar utskottet med borgerlig 
majoritet tjänstemännens förslag signifikant 
oftare än motsvarande utskott med socia-
listisk majoritet. När nämndsekreterarna 

TABELL 5 KUNSKAPSGRUNDER SOM BORDE GES ÖKAD BETYDELSE FÖR FÖRTROENDEVALDAS BESLUT 

I ENSKILDA ÄRENDEN I RELATION TILL UTBILDNINGSNIVÅ. PROCENT OCH SIGNIFIKANSNIVÅ. 

4 Frågeformulering: Finns det 
något som borde ha större 
eller mindre betydelse när 
förtroendevalda fattar beslut i 
individärenden? Svarsalterna-
tiven: Mycket större betydelse, 
något större betydelse, det bör 
ha samma betydelse som idag, 
något mindre betydelse, myck-
et mindre betydelse. I tabellen 
ovan anges summan av de två 
första alternativen. 

Grunder, ändrad betydelse Total               Mycket/något större betydelse4

  Grundskola Gymnasium Eftergymnasial Universitet/högskola Sign.

Forskningsresultat 65,0 37,8 57,3 62,5 72,2 **
      .001

Policy/riktlinjer 38,5 37,1 29,1 31,7 43,6 n.s.
      .257

Sunt förnuft 34,1 62,5 32,1 36,4 29,4 **
      .007

Socialarbetares 27,1 34,2 28,0 21,5 27,1 n.s.
bedömning      .865

Egen erfarenhet 24,5 52,5 24,1 27,4 19,1 ***
      .000

Egen fackkompetens 23,2 43,2 27,8 19,7 19,5 *
      .028

Ideologi/värderingar 19,8 26,3 25,0 14,1 18,6 n.s.
      .417

Ekonomiska överväganden 18,9 23,1 20,5 15,9 18,4 n.s.
      .254



(under intervjuerna) fick reflektera kring de 
fall där man ändå går emot tjänstemännen, 
sade många att det då handlar om adoptions-
ärenden (vilket inte regleras inom den sociala 
barnavården), eller att det nästan alltid gäller 
tilläggsyrkanden. Flera nämnde också att i 
de fall som nämndemännen går emot tjäns-
temännen vad gäller placeringsärenden av 
barn och ungdomar i vård utom hemmet, har 
föräldrarna ofta begärt företräde för nämn-
den. 

ANALYS OCH DISKUSSION

När vi sammanfattar studiens resultat 
utifrån dess fyra frågeställningar kan vi 
konstatera att ledamöternas bakgrund och 
kompetens i socialnämnder och utskott 
skiljer sig såväl i förhållande till ledamöter 
i andra nämnder som till landets vuxna 
befolkning. Ledamöterna i de sociala utskot-
ten består oftare av kvinnor, de är äldre och 
de har betydligt längre utbildning än både 
genomsnittliga politiker och befolkningen. 
Personer som är utlandsfödda är en smula 
oftare representerade i ett socialt utskott än i 
andra nämnder, men som helhet fortfarande 
underrepresenterade i förhållande till befolk-
ningen. Nämndsledamöterna har ofta någon 
slags koppling till individ och familjeomsor-
gen, flera har haft uppdrag eller kontakt med 
den. Få av ledamöterna är socionomer eller 
socialpedagoger, så vi kan knappast tala om 
en ”smygprofessionalisering” av utskotten. 
Möjligen en akademisering eftersom så 
många, fler än sju av tio har högskoleutbild-
ning. När det handlar om deras politiska 
tyngd är de oftare medlemmar av kommun-
styrelse och kommunfullmäktige än perso-

ner i utbildningsnämnd, kulturnämnd eller 
tekniska nämnder.  

Ledamöterna anser att deras inflytande 
är viktigt trots att de väldigt sällan fattar 
andra beslut än beslut enligt de förslag som 
läggs fram av tjänstemännen. Främst menar 
de att de har en uppgift att försvara rättsä-
kerheten för enskilda klienter och utföra en 
slags kontroll av myndigheten. Det skall inte 
handla om partipolitik, men likafullt skiljer 
sig ledamöternas åsikter om beslutsfattan-
det och uppgiften i utskotten till vissa delar 
efter partipolitiska linjer. Borgerligt styrda 
kommuner går till exempel oftare emot de 
professionellas förslag än de socialistiskt 
styrda. Socialistiska ledamöter anser å andra 
sidan att partipolitik oftare borde kunna spela 
en större roll i beslutsfattandet, medan de 
borgerliga oftare menar att kostnaden borde 
spela en större roll för valet av insats. 

ATT VARA NÖJD MED DET MAN HAR TROTS DET 

AMBIVALENTA UPPDRAGET

Kanske skall vi inte förvånas över att de poli-
tiskt tillsatta lekmännen i så stor utsträckning 
försvarar det system vi nu har. De har alla 
tackat ja till att vara ledamot under nuvarande 
förutsättningar och verkar, att döma av resul-
taten i denna studie, uppfatta att uppdraget 
kräver stor noggrannhet och ansvar.5 Bland 
den stora majoriteten av lekmännen finns allt-
så inte den kritiska inställning till uppdraget 
med krav på minskad politisk detaljstyrning 
och ökat professionellt ansvar som framgick 
av den i inledningen citerade artikeln, snarare 
tvärt om.

Samtidigt kan vi spåra en viss ambivalens 
bland lekmännen. Å ena sidan menar de att de 

TABELL 6 FÖREKOMSTEN AV ATT NÄMNDEN/UTSKOTTET AVSLÅR, ÅTERREMITTERAR ELLER ÄNDRAR ETT FÖRSLAG TILL BESLUT 

RÖRANDE BARN OCH UNGA FÖRDELAT PÅ KOMMUNER MED BORGERLIG RESPEKTIVE SOCIALISTISK MAJORITET. ANDELAR.

 Var eller vartannat möte Ngn per halvår Mer sällan/aldrig Sign.

 Borg Soc Borg Soc Borg Soc

Avslår 4,3 1,6 50,0 31,2 45,7 67,2 .000

Återremitterar 10,4 6,7 61,8 50,8 27,8 42,5 .005

Ändrar 16,9 6,8 51,9 42,1 31,2 40,1 .000

5 I en senare artikel 
kommer vi att återkomma 
till själva utskottsprak-
tiken.
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professionella bedömningarna som görs måste 
vara de viktigaste. Å andra sidan behöver 
lekmannainstitutet finnas för att enskilda skall 
kunna vända sig direkt till nämnden, begära 
företräde och kanske få ett annat beslut än det 
i utredningen föreslagna. Många av lekmännen 
vill också ha mer internutbildning, särskilt i 
frågor om lagen och om vilka interventioner 
som fungerar och inte. Över huvud taget 
verkar det vara ett urvalskriterium för partier-
na som utser lekmännen, att de valda skall ha 
en längre utbildning. Det är ett av de attribut 
som skiljer lekmän inom sociala utskottens 
områden från andra politikområden. Så möjli-
gen kan vi tolka detta som en önskad professio-
nalisering av lekmannainstitutet.

DEN SOCIALA BARNAVÅRDENS BEHOV AV 

SAMHÄLLELIG LEGITIMITET

I denna artikel är inte syftet att närmare 
studera vilka slags logiker som styr den socia-
la barnavården, utan begränsat till att studera 
vilka lekmännen är och hur de tänker och 
säger att de agerar. Likafullt är det uppenbart 
att den sociala barnavården är ett fält där 
samtliga logiker som beskrivs i inledningen 
av artikeln har visst utrymme och i viss mån 
måste kunna sägas konkurrera. Mycket av 
beslutsfattandet i enskilda ärenden är omgär-
dat av en (i vissa fall) strikt byråkratisk logik, 
t.ex. med regler om inom hur många dagar 
utredningar skall skrivas samt hur ärenden 
i övrigt formellt skall behandlas. Samtidigt 
fungerar de i ett kommunalpolitiskt system 
där inslaget av kommunalt självbestämmande 
fortfarande är förhållandevis stort. Många 
forskare har visat hur inslaget av marknadslo-
gik har kommit att påverka såväl utred-
ningspraktiken som själva utfallet av vilka 
insatser som används inom densamma (Höjer 
& Forkby, 2008; Forkby & Höjer, 2011; Sallnäs 
& Wiklund 2011; Wiklund 2011). Självfallet är 

också inslaget av den professionella logiken 
stort, barnavårdens ”street level bureaucrats” 
är socialarbetare som gör bedömningar 
grundade på kunskaper och erfarenheter, 
etiska vägvisare och i vissa fall troligen även 
på forskning. 

Samtidigt är ändå den sociala barnavår-
den otvivelaktigt en komplicerad, moraliskt 
besvärlig, värdebaserad och riskfylld verk-
samhet. Den är därför en känslig verksamhet 
och i stort behov av samhällelig legitimitet. 
Ett sätt att erhålla denna legitimitet är att 
försäkra sig om stor insyn från medborgarna 
samt att ansvaret för de svåra besluten inte 
tas av professionen allena, utan av samhällets 
utsedda i bredare mening. För professionen 
är en sådan utveckling alltså, å ena sidan, 
en garanti om att inte ensam behöva ta allt 
ansvar när något går fel men, å andra sidan, en 
hämsko för det professionella strävandet efter 
ökad självständighet och status. •
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I ÅR FYLLER FN:s barnkonvention 25 år. 
Konventionen antogs av FN:s general-
församling den 20 november 1989. Året 
efter skrev Sverige under konventionen. 
Barnkonventionen gäller alla upp till 
18 år som bor eller vistas i ett land. Vid 
alla åtgärder som rör barn i till exempel 
socialtjänst, domstolar och sjukvård 
skall barnets bästa ställas i fokus och de 
länder som skrivit under konventionen 
ska verka för detta. 

Inför 25-årsjubiléet har Nordens 
välfärdscenter påpassligt gett ut en 
rapport med titeln Fokus på Barnfattig-
dom. Rapporten kan laddas ner på: http://
www.nordicwelfare.org/Publications/
Temahaften/Fokus-pa-barnfattigdom/

I rapporten konstateras med hänvis-
ning till konventionstexterna att alla 
barn i Norden har rätt till en ”skälig 
levnadsstandard oavsett föräldrarnas 
ekonomiska situation.” Men rapporten 
visar att verkligheten är en annan. Även 
om barn i Norden har det bra jämfört 
med många andra EU-länder, och ligger 
betydligt över EU-genomsnittets fattig-
domstal, fi nns det tendenser att klyftor-
na i Norden ökar mellan rika och fattiga 
barn och det fi nns även här grupper av 
barn som lever i fattigdom eller i risk för 
fattigdom. 

Det har varit politiska strider om både 
begreppet barnfattigdom och om man 
ska se fattigdom i barnfamiljer som ett 
absolut fenomen eller som ett relativt 
tillstånd. I rapporten används Eurostats 
statistikbank för att visa hur utveckling-

en sett ut under åren 2004-2011. Man 
redovisar hur utvecklingen av fattig-
domen ser ut om man sätter fattigdoms-
gränsen till mindre än 50 respektive 
60 procent av medianinkomsten i de 
olika länderna. Eftersom de relativa 
fattigdomsmåtten blivit kritiserade 
använder man också ett mått på mate-
riell deprivation år 2011, vilket innebär 
att man frågar familjerna om de faktiskt 
saknar möjligheter att klara vissa 
nödvändiga utgifter som till exempel att 
betala hyra och el eller klara oväntade 
utgifter.

Problemet med EU-statistiken är att 
uppgifterna är några år gamla även om 
man kan anta att det inte skett några 
dramatiska förändringar under senare år.

Hur man än räknar, och även om 
resultatet skiljer sig något åt i olika 
beräkningar, fi nns det alltså barn i de 
nordiska välfärdssystemen som inte har 
den ekonomiska och materiella trygghet 
som är förunnat de fl esta barn. En av 
slutsatserna i rapporten är att barn som 
lever i fattiga familjer kräver en konti-
nuerlig diskusson för att politiken och 
åtgärder ska ta hänsyn till barnens bästa. 
När konventionen nu varit i kraft i 25 år 
är det därför angeläget att diskutera på 
vilket sätt vi ger barnen här i Norden rätt 
till social trygghet, skälig levnadsstan-
dard, en undervisning som ska syfta till 
att utveckla barnets fulla möjligheter 
och så vidare.

Det tidigare Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS), som 

bland annat lämnat bidrag till forskning 
om socialt arbete har bytt namn, fått ett 
utökat ansvarsområde och en ny organi-
sation från årsskiftet. Rådet heter nume-
ra Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd (Forte). 2013 fi ck Forte ett nytt 
uppdrag av regeringen att även fi nan-
siera forskning om vård och omsorg. 
Forte fi nansierar således i dag forskning 
om människors hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Forte ska dessutom samordna 
forskningssatsningar inom områdena 
socialvetenskaplig alkohol- och narko-
tikaforskning, funktionshinder och 
handikapp, internationell migration och 
etniska relationer, barn och ungdomar 
samt äldre. Generaldirektör för den 
nya myndigheten är Ewa Ställdal. Ny 
huvudsekreterare är professorn i social-
medicin vid Karolinska institutet, Peter 
Allebeck.

DEN 25-26 MARS 2014 ordnar Forte en 
stor konferens med internationella och 
svenska forskare och beslutsfattare 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd för 
att presentera och diskutera klyftorna i 
Sverige, om hur det ser ut och vad forsk-
ningen kan bidra med. 

Konsekvenserna av den ökande 
inkomstojämlikheten är viktiga att 
diskutera inte minst inom socialt arbe-
te. Inkomstojämlikheten minskade i 
Sverige från 1900-talets början fram till 
1980 och har sedan dess ökat. Socialför-
säkringarna bygger på att man ska ha 
haft ett arbete innan man blir sjuk eller 

Hans Swärd håller dig uppdaterad om vad som händer 
på högskolan. Kanske har du förslag på kandidat till 
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arbetslös. Problemet i dag är att stora grupper 
står utanför socialförsäkringssystemet efter-
som de inte hunnit etablera sig på arbetsmark-
naden och därför inte kommit in i systemet.

Det gäller framför allt unga arbetslösa, 
utrikes födda och särskilt kvinnor, de som 
är oförsäkrade – de med lös förankring på 
arbetsmarknaden, de som inte är med i a-kas-
sa, de som blivit utförsäkrade ur sjukförsäk-
ringen. Av de som blivit utförsäkrade sedan 
den 1 januari 2010 är majoriteten kvinnor och 
ungefär hälften har haft en psykisk huvuddi-
agnos. Man kan också fundera på vad de här 
diagnoserna i realiteten döljer, till exempel 
när det gäller situationen på arbetsmarkna-
den. En annan grupp som har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden är unga med aktivi-
tetsersättning (tidigare förtidspension).

Det innebär att en del bland de arbetslösa 
och oförsäkrade tvingas söka socialbidrag. 
Ett ytterligare problem är att låg inkomst i dag 
spiller över på framtiden vilket innebär att ett 
långvarigt utanförskap från arbetsmarknad 
och socialförsäkringar kan skapa framtidens 
”fattigpensionärer”. 

ATT MÄNNISKOR STÄLLS UTANFÖR socialför-
säkringarna innebär också att Socialtjänsten 
ställts inför nya problem, som den egentli- 
gen inte var tänkt för när Socialtjänstlagen 
infördes 1982. Utredningen som föregick 
lagen arbetade i en helt annan samhälls- 
kontext med låg arbetslöshet och ekonomisk 
expansion. På den tiden tänkte man sig att 
det var små grupper som i framtiden skulle 
komma att vara i behov av socialbidrag och 
att det skulle handla om kortare perioder. De 
flesta skulle studera, arbeta och tillhöra ett 
socialförsäkringssystem som fångade upp 
medborgarna vid olika kriser. Men så har det 
knappast blivit.

Förutom att nya grupper som inte kvalifice-
rat sig för socialförsäkringssystemet tvingats 
vända sig till socialtjänsten, har perioderna 
som människor erhåller socialbidrag ökat 
under 2000-talet. Det är ett problem efter-
som socialbidraget var tänkt för kortare tider. 
Dessutom har, som professor Åke Bergmark 
nyligen visade här i forskningssupplementet, 
den bindande riksnorm som infördes 1998 
inte hängt med i utvecklingen och följt den 
allmänna standardutvecklingen i samhället 
som det var tänkt när den nya sociallagstift-
ningen genomfördes. Eftersom biståndet 
succesivt urholkats har de som lever på social-

bidrag halkat efter i levnadsstandard jämfört 
med övriga grupper i samhället.

Bland annat arbetar docent Martin Börje-
son vid Linköpings universitet med att föra 
upp frågorna om det lokala sociala arbetets 
situation, behovet av en tydligare rättig-
hetslagstiftning istället för den nuvarande 
socialtjänstlagstiftningen samt behovet av 
att klargöra vem som ska ha ansvaret för 
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, 
på dagordning hos de organisationer som är 
verksamma inom det sociala arbetet i dag. 

DET ÅRLIGA FORSKARSEMINARIET om social-
försäkringar som anordnas i januari i Umeå 
handlade i år om ungdomars liv och försörj-
ning. Både svenska och nordiska forskare som 
framträdde var överens om att nya etable-
ringsmönster utmanar välfärdssamhället på 
en rad områden. Den höga ungdomsarbets-
lösheten är inte bara negativ för de ungdomar 
som drabbas utan är också negativ för samhäl-
let i stort. Flera forskare visade i sina anfö-
randen att återkommande och längre arbets-
löshetsperioder i unga år ger en rad negativa 
effekter på livsinkomster och leder i många 
fall till psykisk ohälsa, bristande självförtro-
ende men också till kroppsliga symtom som 
magbesvär och huvudvärk. Professor Anne 
Hammarström vid Umeå universitet presen-
terade resultat från en studie som hon börjat 
1981 där hon följt undersökningspersonerna 
under lång tid. Resultaten visar att ungdoms-
arbetslösheten inte bara har direkta negativa 
konsekvenser under arbetslöshetsperioderna 
utan kan också ge allvarliga hälsokonsekven-
ser långt senare i livet. Hon menade också att 
hälsokonsekvenserna ofta underskattas inte 
bara i forskningen utan också i den offentliga 
debatten.  

Flera forskare pekade på att man inte 
bara kan se till de förändringar som sker på 
arbetsmarknaden i dag utan att man också 
måste se till hur skolsystemet fungerar och 
vilka ansträngningar som samhället verkligen 
gör för att få in ungdomarna i meningsfulla 
sysselsättningar.

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 
delar sedan 1982 i maj månad ut en heders-
utmärkelse bestående av diplom och ett 
resestipendium till någon person, som på 
ett framstående sätt bidragit till att utveckla 
det sociala arbetet. Nomineringar till årets 
hedersstipendium pågår. Har du något förslag 
så hör av dig till: csa.stockholm@gmail.com •
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tar emot vetenskapliga artiklar av 
följande slag: Originalartiklar där 
forskningsresultat från empiris-

ka studier presenteras för första gången. 
Översiktsartiklar (review articles) eller 
meta-analyser som är kritiska belysningar 
eller utvärderingar av studier som redan har 
blivit publicerade. Teoretiska artiklar där 
författaren utifrån existerande forskning 
söker utveckla teorier eller diskutera generella 
metodologiska problem. Manuskript skickas 
per e-post till: Hans.Sward@soch.lu.se.

Artiklarna skall inte vara längre än 5000 
ord (35 000 tecken inklusive blanksteg eller 
15 sidor med dubbelt radavstånd) inklusive 
noter, referenser m.m.

För att få en enhetlig form på de vetenskap-
liga originalartiklarna vill vi att nyinsända 
artiklar följer en bestämd mall som innehåller 
följande punkter. I ett inledande Abstract ges 
en mycket kort sammanfattning av artikeln 
med syfte, metod, resultat och slutsatser. 
Ange gärna några ämnes- eller nyckelord 
som identifi erar artikelns innehåll. I Intro-
duktion ges en allmän bakgrundsbeskrivning 
samt syfte, frågeställningar, avgränsningar 
och teoretiska utgångspunkter. Metod och 
material bör utformas på ett sådant sätt att 
andra forskare kan bedöma tillförlitlighet och 
trovärdigheten av resultaten samt i möjligaste 
mån kunna upprepa studien. Under Resultat 
redovisas forskningsresultaten tillsammans 
med eventuella tabeller och diagram. Diskus-
sion/slutsatser kan innehålla en diskussion om 
hur resultaten skall värderas, hur de förhål-
ler sig till tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter och om det behöver göras 
några speciella metodologiska överväganden. 

Till slut skall också artikeln innehålla en lista 
över Referenser som har åberopats i framställ-
ningen.

Bedömningsproceduren följer de interna-
tionella regler som gäller för vetenskapliga 
tidskrifter inom det samhällsvetenskapliga 
området. Bedömningarna sker av externa 
granskare som är experter inom sitt ämnes-
område. Dessa vet inte vem som har skrivit 
artiklarna och författarna får inte heller reda 
på vem som gjort bedömningarna. Granskar-
na bedömer om de inskickade artiklarna kan 
antas för publicering direkt, om de kräver 
smärre revideringar av författarna, om de 
kräver större förändringar och en ny bedöm-
ning eller om de är oacceptabla för publicering.

Följande kriterier används i bedömning-
arna: vetenskaplig relevans, förtrogenhet 
med forskningen inom området, använd 
vetenskaplig metod, språklig och annan 
presentationsform, presentation av tabeller 
och fi gurer, längden på artikeln och dess 
originalitet. Dessutom lämnar bedömarna råd 
till redaktören. Varje artikel bedöms av minst 
två bedömare.   

Alla tidskrifter som arbetar med ett peer 
reviews-system måste avstå från att publicera 
ett antal artiklar. Kritik mot en artikel skall 
inte ses som en nackdel, utan snarare som en 
fördel både för tidskrift, läsare och författare. 
Författarna har i många fall möjligheter att 
arbeta vidare med en artikel som inte kan 
antas och har möjligheter att förbättra den 
med hjälp av bedömarnas råd. Det är mer 
prestigefullt att publicera sig i tidskrifter som 
tillämpar ett strikt bedömningssystem vilket 
gör att de kommer att dra till sig artiklar av de 
mest framstående forskarna inom området, 
vilket i sin tur kommer läsekretsen till del.

Författaranvisningar 
och bedömningssystem
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