
Lunds universitet  STV102 
Statsvetenskapliga institutionen  VT06 
  Handledare: Håkan Magnusson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gömd men inte glömd 

Demokrati i socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mathilda Fält Zaar 

Agnes Stenström 

 



 

Abstract 

”Gömd men inte glömd” är resultatet av en studie av demokratin i 
socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: ”är 
förvaltningen demokratisk?”, utgör denna uppsats en djuporienetering i hur 
förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i 
praktiken. Studiens första del är av normativ karaktär där vi fastställer en 
demokratinorm genom den rådande vetenskapsdiskussionen kring demokrati samt 
med lagen som normkälla. Andra delen utgörs av en empirisk studie som består av 
intervjuer med politiker och förvaltningspersonal samt textanalys av riktlinjer för 
hur förvaltningsarbetet bör bedrivas. Detta för att undersöka om demokratinormen 
följs. Uppsatsens kärna består av demokratiska resonemang där olika 
demokratiskolors ståndpunkter appliceras på socialförvaltningen. Områden som 
berörs är bland annat legitimering, implementering, demokratiska processer och 
substanser samt medvetenheten kring demokratibegreppet. Resultatet blir att 
demokratin i socialförvaltningen är dåligt uppmärksammad men att det finns 
demokratiska element som genomsyrar hela verksamheten; med andra ord gömd 
men inte glömd.  

 
Nyckelord: socialförvaltning, brukardemokrati, medborgardemokrati, 
demokratinorm, marknadsdemokrati, elitdemokrati 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syfte är att lyfta fram demokratins meningsfullhet i den 
offentliga förvaltningen. Det är genom förvaltningen som politiken 
implementeras och där samhällets välfärd når medborgaren. Lennart Lundquist 
presenterar i Demokratins väktare de grundläggande föreställningarna om hur 
vårt samhälle ska styras. Dessa uppfattningar, värden och idéer kallar han ”det 
offentliga etoset”. Detta etos omfattar både demokrativärden (politisk 
demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet) och ekonomivärden (funktionell 
rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet) (Lundquist 1998 sid. 53ff). 
Lundquist argumenterar för att samtliga av dessa värden måste beaktas överallt 
inom den offentliga verksamheten. I Demokratins väktare hävdar Lundquist att 
demokrativärdena kommer i skymundan för ekonomivärdena. Det är denna 
utgångspunkt vi har i uppsatsen där vi ska undersöka om förvaltningen är 
demokratisk. Därför ska denna uppsats uppmärksamma demokrativärdet i den 
offentliga verksamheten.  

Demokratibegreppet är omdiskuterat och det råder skilda meningar om 
vilket demokratiideal som är det ideala inom offentlig förvaltning. Hur 
förvaltningen bör vara demokratisk är ett utav uppsatsens mål att precisera. Ett 
andra mål är att se om offentlig verksamhet bedrivs enligt det demokratiska 
synsättet såsom normen säger. 

Vi ska genom denna uppsats belysa konflikter som råder kring 
demokratiidealen inom offentlig sektor och försöka utröna ett ideal inom den 
sociala förvaltningen som bör fungera som riktlinje och målsättning. Uppsatsen 
ska klargöra hur viktigt demokrativärdet är för tjänstemannen och hur mycket 
det belyses i tjänstemannens styrdokument. 

Den svenska förvaltningen har historiskt sett beskrivits som dualistisk där 
fördelningen mellan politiker och förvaltningen varit åtskild och där 
tjänstemännen fungerat som enkla verktyg, styrda av politikernas vilja. Den 
svenska offentliga förvaltningen är idag mycket mer komplex än så. Därför är 
det extra viktigt att lyfta fram värdet av demokrati och undersöka om den 
offentliga förvaltningen är demokratisk. Således blir vår huvudfrågeställning;  

- Är den offentliga förvaltningen demokratisk? 
 

Denna frågeställning har vi delat upp i underfrågeställningar som beskriver hur 
vi under arbetets gång ska gå till väga. För att kunna besvara denna 
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huvudfrågeställning behöver vi först och främst presentera vad lagen samt de 
olika demokratiskolorna säger om hur relationen mellan förvaltningen och 
demokrati bör se ut. Genom att presentera de olika synsätten kan vi fastställa en 
demokratinorm som socialförvaltningen bör rätta sig efter. Därmed besvarar vi 
frågeställningen: 

- Vilka element bör förvaltningen innehålla för att vara 
demokratisk? 

 
För att slutligen få svar på vår övergripande frågeställning undersöker vi hur 
synen på demokratin ser ut i Lunds kommuns socialförvaltning genom att 
besvara frågeställningen: 

- Efterlevs och beaktas demokrati i förvaltningen? 
 

Därmed har vi täckt in olika delar som huvudfrågeställningen består av. 
Uppsatsens grundläggande utgångspunkt är att den offentliga förvaltningen är 
demokratisk men att demokratibegreppet inte är tillräckligt uppmärksammat 
eller preciserat för den offentliga förvaltningens verksamhet. Detta skulle kunna 
göra att delade meningar råder kring demokratibegreppet bland anställda inom 
förvaltningen och politikerna, vilket försvårar ett enhetligt arbete för att uppnå 
målet att bedriva en demokratisk offentlig verksamhet.  

1.2 Avgränsning  

Vi ska genom detta arbete fastställa om den svenska offentliga förvaltningen är 
demokratisk och för att kunna gå på djupet i frågan har vi valt att inrikta oss på 
socialförvaltningen. Utifrån detta fält kan man generalisera resultatet till 
förvaltningen i stort. Socialförvaltningen som område är intressant att 
undersöka då det är där de svagaste i samhället i stor utsträckning möter 
politiken. Därför är det extra betydelsefullt att socialförvaltningen återspeglar 
samhällets demokratiska tankesätt. Det är i mötet mellan medborgare och 
förvaltning som individen får samhällets fundament förmedlat. För att få 
brukare inom socialtjänsten att känna samhörighet och inflytande i samhället är 
det viktigt att förmedla demokratitanken och uppmärksamma den inom denna 
del av förvaltningen. Det sociala arbetet bygger på solidaritet och därmed blir 
det också av stor vikt att den demokratiska tanken lyfts fram. Det mest naturliga 
sättet att legitimera solidaritet är just genom demokrati. Eftersom 
frågeställningen utgår ifrån organisatoriska förhållanden i förvaltningen blir det 
naturligt att intervjua tjänstemännen på socialförvaltningen i Lund samt 
politiker i Lund kommuns socialnämnd samt kommunfullmäktige. Vi väljer att 
inte ta med brukarnas syn på demokrati i socialförvaltningen. 

Geografiskt avgränsar vi oss till Lunds kommuns socialförvaltning. Lunds 
kommun är en rik kommun med stora förutsättningar att bedriva en 
demokratisk verksamhet, då den ekonomiska aspekten inte utgör ett hinder. 
Därav blir det intressant att undersöka hur mycket demokrativärdet 
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uppmärksammas i denna kommun. Detta gör att det finns goda förutsättningar 
att kunna generalisera resultatet även till andra mindre resursstarka kommuner. 

1.3 Metodologiska överväganden och metod 

För att besvara frågeställningarna ska vi att använda oss utav både normativ och 
empirisk teori. Med normativ teori fastställer vi hur en demokratisk förvaltning 
bör vara för att kunna testa om förvaltningen är demokratisk. Den normativa 
grunden är nödvändig för att vi ska veta vad vi ska leta efter i den empiriska 
studien (Lundquist 1998 sid. 51).  

Huvudsakligen bygger vårt resonemang på Lennart Lundquists 
analysmodell med de fyra relationsbegreppen som vi nedan ska presentera. 
Analysmodellen använder vi som instrument för att ta reda på hur relationen 
mellan förvaltning och demokrati bör se ut (Lundquist 1991b, sid. 93). I den 
normativa delen inspireras vi av Lundquists tillväggångssätt att göra en 
normativ analys genom att vi dels använder teorier kring demokrati och dels 
lagar som normkällor. Bo Lindensjö konstaterar att det råder delade meningar 
på demokratifronten och uppmanar att demokrati behöver omtänkas (Lindensjö, 
1999 sid. 30). Därför ska vi utforma en sammansatt demokratinorm där vi tar 
ställning för vissa ståndpunkter inom de olika demokratiskolorna som vi anser 
bör gälla för Lunds socialförvaltning. När vi studerar demokratiskolornas sätt 
att se på demokrati i förvaltningen fokuserar vi främst på argumenten för och 
emot dessa ståndpunkter. Detta gör vi för att sedan kunna använda argumenten 
och för att få fram en väl underbyggd demokratinorm. För att demokratinormen 
ska passa in på socialförvaltningen ska vi främst studera förvaltningslagen och 
socialtjänstlagen.  

Det finns flera metodologiska överväganden vid empiriska studier av 
demokrati i förvaltningen. Ett första val är valet mellan kvantitativ eller 
kvalitativ metod. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka om den 
demokratinorm som vi ställer upp i uppsatsens första del efterlevs, blir valet av 
metod en fallstudie av kvalitativ karaktär (Esaiasson et. al, 2005, sid. 119f). Den 
empiriska fallstudien ska bygga på intervjuer med personer inom 
socialförvaltningen på Lunds kommun samt på textanalys av dokument som 
innehåller riktlinjer för verksamheten. Genom detta ska vi pröva vilken 
demokratisyn som råder inom den offentliga förvaltningen. Vi vill genom 
intervjuerna få fram personernas uppfattning och medvetenhet kring demokrati 
och därför är intervjuerna av respondentkaraktär (Esaiasson et. al., 2005, sid. 
286). Genom att använda oss av textanalys av dokumenten som vi ska studera, 
kommer vi att göra tolkningar av innebörden. Utan förförståelse är dock 
tolkning omöjlig (Bergström & Boréus, 2005, sid. 25). Förförståelsen som vi 
har med oss när vi gör textanalysen är den demokratinorm som vi vid det laget 
har fastslagit. 
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1.3.1 Relationsbegrepp av demokrati och förvaltning 

Demokratibegreppet är svårt att definiera och det finns ingen enhetlig 
beskrivning av vad demokrati egentligen är. Demokrati i förvaltningen ter sig 
ännu svårare att precisera och relationen till demokrati i förvaltningen kan 
uppfattas på olika sätt utifrån vilken demokratiskola man utgår ifrån.  

Det finns ingen enhetlig logik kring en demokratisk förvaltning hos de olika 
demokratiskolorna som vi i arbetet ska behandla. Däremot fastställer Lennart 
Lundquist fyra relationsbegrepp av demokrati och förvaltning;  

1. Politisk-demokratisk förvaltning innebär att förvaltningen 
organiseras med vissa demokratiska procedurer. 

2. Demokratisk förvaltning innebär att förvaltningen organiseras på 
sådant sätt att substansen i verksamheten överensstämmer med 
demokratiska idéer. 

3. Förvaltningsdemokrati innebär att förvaltningen är internt 
demokratisk. 

4. Demokratiska förvaltningsdrag innebär att vissa av förvaltningens 
egenskaper eller aktiviteter oreflekterat anges som demokratiska. 
(Lundquist, 1991a sid. 44). 

 
 Vi begränsar denna uppsats till att fokusera på de två första 

relationsbegreppen som blir de viktigaste analysverktygen och således utgör 
dessa relationsbegrepp den här uppsatsens utgångspunkt. Med politisk-
demokratisk förvaltning menas att förvaltningen legitimeras demokratiskt 
genom vissa procedurer. Därmed bör förvaltningen präglas av; allmänna val, 
politiska fri- och rättigheter, medborgardeltagande samt öppenhet (Lundquist 
1991b sid. 93). Eftersom denna uppsats ska fokusera på demokratin i 
förvaltningen kommer vi inte att gå in på frågan om politikernas handlande är 
legitimt, då vi antar att politiska fri- och rättigheter och allmänna val är 
uppfyllda. Istället kommer vi att fokusera på hur förvaltningens arbete kan 
legitimeras utifrån att medborgarnas vilja, genom politikerna, kommer fram. 
Det är detta vi menar med demokratiska procedurkrav. För att förvaltningens 
arbete ska vara legitimt krävs det att relationen mellan förvaltningen och de 
folkvalda politikerna är god. Detta kommer att utgöra en komponent i den 
empiriska delen, där vi ska undersöka hur denna relation ser ut. I politisk-
demokratisk förvaltning ingår särskilda processkrav. Processkraven kan 
sammanfattas i fyra punkter; öppenhet, diskussion, ömsesidighet och ansvar 
(Lundquist, 2001b, sid. 13). Dessa beskriver hur den demokratiska processen i 
förvaltningen bör se ut. Lundquist stipulerar även att odemokratiska beslut kan 
fattas på demokratiska grunder. Därmed bör punkten Demokratisk förvaltning 
som innefattar substanskraven även ingå. Substanskraven fokuserar på att 
innehållet i förvaltningen ska vara demokratiskt, vilket innebär att kraven på 
jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet alltid måste vara uppfyllda för att 
förvaltningen ska räknas som demokratisk (ibid.).  
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2 Demokrati i offentlig förvaltning 

De olika demokratiskolornas syn på en demokratisk förvaltning skiljer sig 
mycket åt och därför blir fastställandet av demokratin i förvaltningen olika 
beroende på vilken utgångspunkt man har. Därför ska vi i detta kapitel 
diskutera olika demokratisyner och applicera dem på den svenska 
förvaltningen. De demokratiideal som vi ska presentera är till för att beskriva de 
spänningar som finns idag och identifiera dem för att förstå hur förvaltningen 
kan förhålla sig demokratiskt. Vi menar att demokratiidealens spänningar även 
kan ses som konflikter inom offentlig sektor och därför är det centralt att vi 
identifierar demokratidiskursen i stort och särskiljer olika ståndpunkter från 
varandra.  

2.1 Medborgardemokrati och förvaltningen 

I den demokratidoktrin som Lundquist stipulerar i boken Medborgar-
demokratin och eliterna är det medborgarna själva som medverkar och deltar i 
den politiska processen. Som utgångspunkt för denna demokratidoktrin 
använder Lundquist sig av Dahls påstående om att kärnan i det demokratiska 
idealet är idén om människans plats i politiken. Därmed är det folket som styr 
sig själv som utgör demokratins fundament och därför bör medborgarna själva 
vara delaktiga i beslutsfattandet (Lundquist, 2001a, sid. 158). Lundquist menar 
att ”människor i allmänhet inte är så dumma och okunniga som eliter gärna gör 
gällande. Samtidigt är eliter inte så kunniga och kloka som de själva tror” 
(Lundquist, 2001a, sid. 169), vilket också utgör hans slutsats kring 
medborgardemokrati. 

En ytterligare grund för medborgardemokratin menar Lundquist är 
gemenskapssynen på människan som en social varelse som tar ansvar för andra 
människor. För att detta ska främjas måste vi sätta gemenskapen före 
individuella fördelar. Politik är inte att individuella personer följer sitt 
egenintresse, utan det gemensamma blir istället centralt.  

De substansvärden som medborgardemokratin främst främjar är jämlikhet, 
frihet, solidaritet och rättvisa, vilka måste prägla samhällets alla institutioner 
(Lundquist, 2001a, sid. 180). Därmed är det viktigt att socialförvaltningen ser 
till att dessa värden lyfts fram för att verksamheten ska vara demokratisk.  
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2.1.1 Demokratiska krav på tjänstemännen i medborgardemokrati 

Tjänstemännens roll i medborgardemokratin är att verka som demokratins 
väktare. Det finns flera argument för att det är just tjänstemännen som ska inta 
denna väktarroll. Ett av dessa är att det går att ställa krav på tjänstemännen samt 
att det går att påverka vad de tar sig för genom socialisering, utbildning, 
kontroll och disciplinering (Lundquist, 2001a, sid. 194 f). Därtill är det särskilt 
viktigt att tjänstemännen intar en väktarroll för demokratin eftersom 
tjänstemännen är de enda som har inflytande på slutskedet i den politiska 
processen (ibid.). Tjänstemännens maktövertag som kommer av deras position i 
samhället ger dem höga krav på att främja demokratin. I kraven som 
tjänstemännen har på sig ingår alltså, enligt medborgardemokratitanken, att 
tjäna demokratin och att skapa gynnsamma förutsättningar för de demokratiska 
processerna (ibid.). För tjänstemän inom socialförvaltningen skulle detta kunna 
innebära att de i första hand ska genomföra de demokratiskt fattade besluten 
samt att låta medborgarna få insyn i verksamheten så att de kan vara med och 
påverka utformningen av den. Tjänstemannen har även personansvar för sina 
beslut och det moraliska ansvaret kan aldrig flyttas över till någon annan, som 
överordnade, underordnade eller kollegor. Därmed bör varje enskild tjänsteman 
kunna ställas till svars för sina handlingar, enligt denna demokratitanke.  

Tjänstemännens position gör att de, enligt medborgardemokratin, innehar en 
dubbel roll; dels tjänstemannarollen och dels medborgarrollen. Därmed 
tillkommer krav på tjänstemännen i form av medborgarrollen, vilken är den 
huvudsakliga rollen för tjänstemannen (Lundquist, 2001a, sid. 164). Detta 
motiveras med att medborgarskapet inte ska uppträda och arbeta mot det 
offentliga ämbetet, utan det offentliga ämbetet ska även utgöras av 
medborgarskapet. I medborgarrollen har varje individ ett gemensamt politiskt 
ansvar för den politiska demokratin samtidigt som var och en har ett 
individuellt moraliskt ansvar för vad som sker i samhället. Därmed blir varje 
enskild tjänsteman individuellt ansvarig för deras agerande i verksamheten. 
Kravet på medborgarna är dessutom att de ska förstå och ha förmåga att delta i 
de beslut som påverkar dem. Denna förståelse kan tjänstemännen främja bland 
annat genom att underlätta för medborgarnas insyn i verksamheten.   

2.2 Elitdemokrati och förvaltningen 

Enligt elitdemokratisk teori är det de valda själva, politikerna, som utformar 
”folkviljan” genom att ange riktlinjerna för förvaltningens verksamhet 
(Lindensjö, 1999 sid. 12). Utifrån ett elitdemokratiskt synsätt är tjänstemännens 
position i den offentliga verksamheten att se till att verkställa de beslut som den 
politiska eliten har fattat. Förhållandet mellan förvaltningen och politikerna kan 
därmed ses utifrån principal-agent-modellen där relationen mellan 
förvaltningen och politiker likställas med relationen mellan butiksägaren och 
dess bodbiträde (Lundquist, 2001a, sid. 196). Detta ideal ger inte folket direkt 
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inflytande i vad som sker i samhället, utan de har bara möjlighet att godkänna 
eller underkänna de styrande.  

Argumenten för ett elitstyrt samhälle grundar sig ofta på ekonomiska 
ståndpunkter. Ett sådant argument är att medborgarnas deltagande i besluten 
leder till ineffektivitet. Det är eliten, politikerna och tjänstemännen, som har 
kompetensen att styra samhället, medborgarna har inte tillräcklig kunskap för 
att fatta riktiga beslut (Lindensjö, 1999, sid. 14). Det är dessutom eliten som har 
tillräcklig expertis och överblick för att utforma reformer och bedöma deras 
effekter.  

Kritikerna hävdar å andra sidan att i ett elitdemokratiskt samhälle, där 
politikerna får beställar- och uppföljarrollen, riskerar demokrativärdena att 
hamna i skymundan för ekonomin (Bergström, 2001, sid. 189). Lundquist riktar 
starkare kritik åt detta synsätt och menar att eliter som styr ett samhälle inte är 
någonting som är eftersträvansvärt. För det första finns det inte några experter 
på styrning av ett samhälle och dessa är inte mer kompetenta än vanliga 
medborgare på att se samhället som en helhet (Lundquist, 2001a, sid. 70 f). För 
det andra skulle ett expertvälde medföra problem för implementeringsfasen, då 
det inte är självklart att medborgarna skulle acceptera experternas sätt att styra 
samhället (ibid.).  

2.2.1 En maktlysten förvaltning? 

Tjänstemännen i den offentliga förvaltningen har ett mycket stort 
handlingsutrymme, vilket gör att det i hög grad är dessa som i realiteten 
utformar vad politikerna har fattat beslut om (Lipsky, 1980, sid. 13 ff). De 
tjänstemän som har en specialiserad utbildning, en särskild yrkesetik och egen 
kåranda, vilket socialarbetarna i hög grad har, kan vara särskilt svåra att styra 
över. Ett politiskt ansvarsutkrävande blir därmed problematiskt eftersom de 
utvecklar en professionslojalitet. Samtidigt är politikerna i hög utsträckning 
beroende av tjänstemännens expertkunskaper, vilket gör att mycket av den 
politiska makten ligger hos just dessa tjänstemän (Bergström, 2001, sid. 178).   

Det är de tjänstemän som befinner sig närmast klienterna, för 
socialförvaltningens del socialsekreterarna, som i högsta grad har möjligheter 
att påverka innehållet i de politiska besluten. Det fria handlingsutrymmet finns i 
och med att socialtjänstlagen är utformad som en ramlagstiftning där det är 
tänkt att den enskildes speciella situation, samhällsutvecklingen och 
kommunens inflytande ska beaktas. Det finns flera andra orsaker till 
tjänstemännens handlingsfrihet, vilket Michael Lipsky återger; för det första 
arbetar dessa tjänstemän i så komplexa situationer där det inte fullt ut går att 
följa en i förhand skriven guide. För det andra arbetar dessa tjänstemän ofta i 
situationer där det mänskliga omdömet spelar stor roll. För det tredje främjar 
denna handlingsfrihet tjänstemännens självrespekt för arbetsuppgiften och 
klienten uppmuntras till tilltro till tjänstemannen (Lipsky, 1980, sid. 13 ff).  

Tjänstemännens långtgående autonomi gör att de ibland inte reagerar 
korrekt på politikernas styrning, vilket ur en demokratisk synvinkel blir 
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problematiskt (Lundquist, 2001a, sid. 144). Svårigheter kan uppstå eftersom det 
är politikerna som fastställer mål och riktlinjer medan det är tjänstemännen som 
formulerar dem. Eventuella invändningar från politikernas håll får korrigeras i 
efterhand, vilket gör att styrningen inte följer den parlamentariska 
styrningskedjan (Bergström, 2001, sid. 186). Ytterligare ett problem med 
förvaltningens fria handlingsutrymme utifrån demokratisynpunkt är risken att 
förvaltningen verkställer beslut automatiskt. Kritik från det 
deltagardemokratiska idealet är att tjänstemännens stora handlingsutrymme 
inskränker medborgarnas möjligheter att delta i någon stor utsträckning 
(Bergström, 2001 sid. 187). Ändå har ämbetsmännen en stor demokratisk 
potential genom de institutionella och intellektuella resurserna som 
förvaltningen innehar (Lundquist, 2001a, sid. 194).  

2.3 Marknadsorienterad demokrati i förvaltningen 

Enligt den liberala demokratiskolan, som bygger på Rawls frihetsprincip, bör 
förvaltningen begränsas till att endast bejaka frågor som handlar om politiska 
rättigheter, inkomster, hälso- och sjukvård samt utbildning. Samhällets uppgift 
är därmed att ge alla samma möjlighet till framgång eftersom alla föds med 
olika livsvillkor (Lindensjö 1999 sid. 19f). Enligt det liberala tankesättet bör 
förvaltningens verksamheter konkurrensutsättas för att frihetsprinciperna ska 
beaktas och förvaltningen således bli mer demokratisk (ibid., jfr Brighouse, 
2002 sid. 52 f). En anledning till att argumenten för en ökad marknadsinriktad 
förvaltning i Sveriges kommuner har lyfts fram är de många ekonomiska 
underskotten i budgeten under 1990-talet och kravet på att hålla budgeten i 
balans (Premfors et. al. 2003 sid. 294 ff jfr Hyvönen 1999 sid. 31). Anhängare 
framhåller att konkurrensutsättning av offentlig verksamhet leder till ökad 
effektivitet (Blomqvist & Rothstein 2005 sid. 11). En ökad marknadsorientering 
skulle dessutom bryta upp stela byråkratiska organisationsformer. Ett viktigt 
argument ur demokratisk synvinkel är att man genom marknadens logik visar 
respekt för den enskilde medborgarens förmåga att själv fatta beslut om vilken 
producent hon eller han vill vända sig till (ibid.).  

Debatten kring att marknadsanpassa förvaltningens verksamhet handlar 
däremot inte om den offentliga sektorns ekonomiska storlek (ibid.). Vidare 
menar Paula Blomqvist och Bo Rothstein att oavsett vem som utför tjänsten, 
privat eller offentligt, ska samma normer och regelverk gälla. Dock är det inte 
så det ser ut i dagsläget, enligt Lundquist, då anställningsavtal för 
offentliganställda och privatanställda ser olika ut. Marknadsdemokratin 
uppfyller inte heller kraven på politisk demokrati, menar Lundquist vidare, 
eftersom den varken bygger på folkmakt eller jämlikhet. Istället menar han att 
grunden i en marknadsanpassad förvaltning bygger på individuella avgöranden, 
egoistisk nyttomaximering och ojämlikhet (Lundquist 2001a sid. 211). Ett ännu 
större demokratiproblem kan central politisk upphandling utgöra. I en sådan 
marknadsanpassning av förvaltningen där det sker en budgivning av kontrakt av 
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offentliga uppgifter kan korruption riskera att uppstå (Blomqvist & Rothstein 
2005 sid. 32 f). Enligt kritikern Sonja Thorburn, riskerar verksamheter som inte 
ger synliga resultat eller som kan mätas rent konkret att slås ut eller 
bortprioriteras, trots att de är viktiga som komponent i det sociala arbetet 
(Hyvönen 2001 sid. 33). Detta kan innebära att en mer marknadsinriktad 
offentlig förvaltning där verksamheter som inte ger synbara effekter eller output 
men som är fundamentala för demokratins substans kommer att slås ut av mer 
effektiva metoder som ger mer synliga konkreta resultat (ibid). Detta är i strid 
mot ett av socialförvaltningens huvudmål, att bedriva ett långsiktigt och 
förebyggande arbete.  

På grund av att tjänstemännen har ett stort handlingsutrymme kommer 
mycket av politikernas vilja att försvinna i vad Bo Rothstein kallar 
”demokratins svarta hål” (Blomqvist & Rothstein, 2000, sid. 46). Detta innebär 
att viktiga beslut om tilldelning och utformning av offentliga tjänster kommer 
att utformas av personal inom den offentliga sektorn och därför blir det 
nästintill omöjligt att utkräva politiskt ansvar. Ett sätt att hantera detta problem 
är, enligt Blomqvist och Rothstein, att ge medborgaren rätt att välja bort de 
producenter som de är missnöjda med och därmed får man demokratisk kontroll 
över verksamheten (ibid.). Samtidigt kan detta te sig problematiskt för brukarna 
inom just socialförvaltningen. Enligt Margareta Dovsjö (kommunalråd i Lund 
(s)) efterfrågar dessa människor inte först och främst att få kunna välja rationellt 
på en marknad, utan söker man sig till socialtjänsten behöver man snarare 
tryggheten (intervju med Margareta Dovsjö 2006-05-12). Dessutom är 
utbildningsnivån den mest avgörande faktorn för att kunna ta ställning och välja 
ett annat alternativ samt för att kritiskt kunna granska alternativen (Blomqvist 
& Rothstein, 2000, sid. 224).  

2.4 Brukardemokrati i socialförvaltningen 

Sedan 1970 och 80- talet har en debatt kring brukarinflytande och 
brukarmedverkan växt fram i syfte att göra förvaltningen mer demokratisk. 
Brukarinflytande har poängterats som särskilt viktig i sektorer där individer får 
tillgång till offentlig service som inom socialtjänsten. Att som brukare inom 
socialförvaltningen förändra en offentlig verksamhet i önskad riktning endast 
genom att rösta på politiker kan te sig problematiskt.  Ett sätt att lösa denna 
problematik är att förvaltningen visar en utpräglad brukarhänsyn. Därmed ges 
befolkningen ett komplement till att uttrycka sin vilja (Dahlberg & Vedung 
2001 sid. 7ff). Brukaren kan genom sina påverkansmöjligheter antingen agera 
kollektivt eller individuellt. Generellt gäller att ju högre upp i organisationen 
som brukarna vill påverka, desto större är anledningen att agera kollektivt, 
förutsatt att det finns representanter som företräder kollektivets vilja (Dahlberg 
& Vedung 2001 sid. 33 f).  

Argumenten för ett mer brukarorienterat förvaltningsarbete är många. 
Därför sammanställer vi de som vi anser viktigast. Det medborgarfostrande 
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argumentet har som huvudpoäng att brukarinflytande fostrar människor till 
goda medborgare. Detta antagande bygger på deltagardemokrati där människors 
förmåga att delta i offentliga beslut stärks genom ett praktiskt deltagande. Detta 
innebär för brukarna inom socialtjästen att deras förutsättningar att kunna ta del 
i det politiska livet i stort skulle öka. Deltagande från brukarnas sida skulle inte 
bara ge vinning inom demokratin i förvaltningen, utan det skulle även göra att 
de som är engagerade inom politiken blir mer representativa för medborgarna 
än vad de är idag (Dahlberg & Vedung 2001 sid. 47 ff).  

Enligt det expressivistiska argumentet, ges brukarna vinster känslomässigt 
sett då de förverkligar sig själva genom att delta. Om socialtjänstens brukare 
ges möjlighet till inflytande, blir det för dem, enligt det expressivistiska 
argumentet, särskilt gynnsamt eftersom socialtjänstens brukare jämförelsevis 
har extra stort behov i att få hjälp med att förverkliga sig själva (Dahlberg & 
Vedung 2001 sid. 49 f). 

Legitimitetsargumentet innebär att brukarorientering skapar legitimitet för 
verksamheten eftersom en ökad service och inriktning möts av större förståelse 
från brukarnas sida. Ett dåligt förtroende för socialförvaltningen kan bli bättre 
om man låter brukarna få komma till tals. Den vinning som görs genom ökad 
legitimitet kan också ge en ”spill-over-effekt” till det offentliga systemet i stort 
(Dahlberg & Vedung 2001sid. 50 ff) 

Enligt effektivitetsargumentet, innebär brukarinflytande vinster i en 
effektivare måluppfyllning. Genom att låta brukarna ha inflytande i 
organisationen, blir det möjligt att ta bort verksamhet och kostnader som är 
onödiga och som därmed ökar förvaltningens måluppfyllelse och verkningsgrad 
(Dahlberg & Vedung 2001 sid. 52 ff). 

Inom förvaltningen råder oftast en obalans mellan brukarna och 
förvaltningspersonalen. Hos exempelvis socialsekreterare finns ett övertag i 
både kunskap, resurser, politiskt inflytande och detta ger därmed makt hos 
personalen gentemot brukarna. Enligt maktutjämningsargumentet finns två 
grundläggande problem. Det första gäller svårigheten i att det politiskt fattade 
beslutet inte når ända ut till medborgarna genom förvaltningen då problem med 
implementering uppstår. Istället blir det politiskt fattade beslutet allt tunnare ju 
längre fram i kedjan man kommer. Det andra problemet handlar om att 
förvaltningspersonal ges allt större handlingsutrymme i områden där 
genomförandet kräver en individuell anpassning och där man från 
förvaltningens sida direkt kan påverka individen. Denna situation kan i hög 
grad återkopplas till socialförvaltningen där klienten står i ett ofrivilligt 
beroendeförhållande till socialsekreteraren som har makt gentemot brukaren. 
Denna obalans av makt kan utjämnas vid ett mer brukarorienterat 
förhållningssätt från förvaltningens sida (Dahlberg & Vedung 2001 sid. 56 ff). 

Enligt serviceanpassningsargumentet, ska den offentliga förvaltningen i 
större utsträckning anpassas till brukarna eftersom det är dessa som 
verksamheten är till för. Därför bör förvaltningen anstränga sig mera för att 
göra detta och utifrån det argumentet, bör brukarna få mer inflytande (Dahlberg 
& Vedung 2001 sid. 61 ff).  
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2.5 Diskursiv demokrati i förvaltningen 

Diskursiv demokrati bygger på ett resonemang som säger att det goda livet inte 
kan bestämmas genom rationalitet. Det kan aldrig råda en enighet om hur det 
goda livet bör levas. Den meningen är alldeles för bunden vid kulturella 
kontexter. Demokratiska efterstävanden bör inte få legitimitet genom 
traditioner, institutioner eller gemensam historia (Lindensjö 1999 sid. 29f). 
Frågor som hör det goda livet till ska istället lämnas åt den enskildes egna val. 
Däremot måste de normer som rör allas vitala intressen skyddas och diskuteras 
fram gemensamt och bestämmas utifrån vad alla kan enas om. Förvaltningen 
skulle utifrån den diskursiva demokratin bereda för en öppen diskussion. 
Demokrati i sig kan utgöra ett viktigt ramverk som kan underlätta för fri 
diskussion där man ska verka för det gemensamma bästa. De diskursiva 
praktikerna resonerar att om alla fick säga vad de vill, ifrågasätta varandra, 
formulera sina önskemål och diskussionen fick pågå tillräckligt länge, skulle 
man bara komma fram till normer som kan godtas av alla (ibid.). Genuin 
enighet kan bara nås genom diskursiv praktik i frånvaro av makt och genom det 
bättre argumentets kraft. Överenskommelser är provisoriska och ska ständigt 
vara beredda att omprövas (ibid.).  
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3 Med lagen som normkälla i 
socialförvaltningen 

3.1 Förvaltningens demokratiska position i lagen  

Det finns olika regler för hur den offentliga förvaltningen bör förhålla sig till 
lagen och samhällsmedlemmarna. Lagen, framförallt socialtjänstlagen och 
förvaltningslagen, är det regelverk som främst anger hur tjänstemännen bör 
agera. I grundlagen fastställs de grundläggande värdena som ska vägleda det 
offentliga i samhället. Regeringsformens portalparagraf (RF 1:1) som säger att 
”[a]ll offentlig makt i Sverige utgår från folket”, visar att medborgaren är 
utgångspunkten för förvaltningen. Folkstyrelsen uttrycks i regeringsformen 
genom allmän och lika rösträtt och fri åsiktsbildning, med andra ord genom 
demokrati som beslutsteknik. (Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, 
2003, sid. 18). Regeringsformen utvecklar detta demokratibegrepp till en vidare 
definition genom RF 1:2 st. 4 där demokratitanken som ett grundvärde uttrycks 
på följande vis: ”[d]et allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 
vägledande inom samhällets alla områden […]”. Därmed är basen för alla 
offentliga institutioner att de bör vara demokratiska och denna tanke utgör ett 
ideal för hela samhällets utformning (Lundquist, 2001a, sid. 174). 
Regeringsformens demokratitanke låg även bakom den reform som 
genomfördes inom socialförvaltningen vid början av 1980-talet och därmed 
kom demokrati att utgöra en central position i reformen (Grönwall & 
Holgersson, 2000, sid. 22). I och med denna reform infördes i socialtjänstlagen 
för första gången styrande begrepp som helhetssyn, frivillighet och 
självbestämmanderätt, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och 
valfrihet (ibid.). Införandet av dessa begrepp var ett sätt att stärka demokratin 
för socialförvaltningens brukare. 

3.1.1 Socialtjänstlagens demokratikrav 

Den grundläggande demokratiska principen från regeringsformen återkommer i 
socialtjänstlagen där den blir rättsligt bindande. I socialtjänstlagens 
portalparagraf finns detta uttryck på följande sätt: 
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1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. 
(SFS 2001:453) 
 

Portalparagrafen fastställer socialtjänstens övergripande mål och grundläggande 
värderingar, vilket är vägledande inom socialtjänstens alla verksamheter 
(Socialtjänstlagen –en vägledning, 1999, sid. 7). Detta visar att social-
förvaltningen bör ha demokratitanken djupt förankrad i sin verksamhet.  

Det är framförallt elementet om medborgarnas aktiva deltagande i de egna 
beslutsprocesserna som definierar denna demokratitanke. Olika grupper kan på 
många sätt ha olika intressen som ibland kan strida mot varandra, vilket kan 
leda till målkonflikter. Socialförvaltningens strävan att förverkliga 
demokratimålet kräver därför att avvägningar görs mellan olika gruppers 
intressen; klienternas, socialarbetarnas, de förtroendevaldas och allmänhetens. 
De förtroendevalda tillsammans med socialarbetarna har intresse av tillgång till 
resurser och instrument för att kunna arbeta effektivt. Möjligheten att inom 
ramen för lagstiftning och de representativa organens beslut kunna påverka 
socialförvaltningens innehåll, metoder och arbetsformer hör också till 
socialarbetarnas intressen. Därför bör rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstemän vara utformad på ett sätt som gör att de förtroendevalda fattar de 
avgörande besluten för socialtjänstens verksamhet (Grönwall et al, 1991, sid. 
54f). 

Demokratikravet innebär för klienternas del att de bör ha insyn i processen 
kring beslut som rör dem. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att de 
ska få information om innehållet i lagar och regler som påverkar deras 
rättigheter och skyldigheter och även insyn kring socialtjänstens resurser och 
förutsättningar i övrigt (Grönwall et al, 1991, sid. 55). Demokrati innebär även 
för klienten att tillsammans med socialförvaltningens representant kunna vara 
delaktig och ha möjlighet att bedöma de olika förslagen till åtgärder som rör 
klienten själv. En rättighet är även rätten att komma i direkt kontakt med 
beslutsfattaren.  

För medborgarna i allmänhet innebär demokratikravet att de genom sina 
valda representanter bör ha ett reellt inflytande på principerna för 
socialförvaltningens utformning och utövning (ibid.).  Information blir därför 
avgörande för att kunna följa verksamhetens arbete och inriktning. 
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3.1.2 Förvaltningslagen 

I förvaltningslagen finns inte någon uttalad demokratitanke för förvaltningen att 
förhålla sig till. Ändå finns det i förvaltningslagen demokratifrämjande inslag. 
Förvaltningslagen syftar framförallt till att värna de enskilda medborgarnas 
rättssäkerhet när de har att göra med en förvaltningsmyndighet, vilket utgör en 
av demokratins substanser (Hellners & Malmqvist, 1991, sid. 30). Ett annat mål 
för förvaltningsverksamheten är effektivitet. Rättssäkerhetskravet och 
effektivitetskravet innebär ofta ett motsatsförhållande. Samtidigt går de båda 
målen hand i hand genom att allmänhetens förtroende, som kommer i och med 
att rättssäkerhetskravet tillgodoses även är en förutsättning för effektivitet hos 
förvaltningen.  Rättssäkerheten och effektiviteten främjas främst genom insyn i 
förvaltningen och personalens ansvarighet samt genom kontroll över beslutens 
riktighet i det särskilda fallet. Kontroll över beslutens riktighet sker genom 
högre myndigheters inflytande vid beslutens tillkomst, genom rättelse av 
felaktiga beslut samt genom omprövning av beslut och dess verkställighet eller 
tillämpning (Strömberg, 2006, sid. 156). 

Dessutom ingår det i förvaltningslagen att förvaltningsmyndigheterna har 
serviceskyldighet. I denna serviceskyldighet ingår det enligt §4 att varje 
myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp kring 
myndighetens verksamhet till enskilda (Strömberg, 2006, sid. 83). 
Sekretessregler kan dock begränsa denna serviceskyldighet.  
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4 Demokratinorm 

Vi ska i detta kapitel fastställa en demokratinorm som vi anser bör råda i 
socialförvaltningen. Detta ska vi göra utifrån de ovan presenterade 
demokratiskolorna samt de lagar som idag styr socialförvaltningen. Vi kommer 
alltså i detta kapitel att behandla följande demokratiideal; brukardemokrati, 
medborgardemokrati, diskursiv demokrati, marknadsdemokrati och 
elitdemokrati. Vi kommer att utgå ifrån relationsbegreppen som vi ställde upp i 
uppsatsens inledande kapitel och därmed delas demokratinormen in i tre avsnitt. 
Den första ska behandla förvaltningens organisations procedurer för att se hur 
verksamheten legitimeras som demokratisk. Den andra delen i demokrati-
normen ska behandla processkraven som fokuserar på processen i en 
demokratisk förvaltning. Tredje delen ska belysa substanskravens betydelse 
som fokuserar på innehållet i förvaltningen. Genom dessa tre delar skapar vi en 
demokratinorm för socialförvaltningen. 1

4.1.1 Procedurkrav; legitimeringen av förvaltningen 

Folkmakt bygger på att medborgarnas vilja styr samhället. För att folkviljan ska 
komma fram i den representativa demokratin bör relationen mellan de folkvalda 
politikerna, medborgarna och förvaltningen vara god. För att på detta sätt kunna 
legitimera förvaltningen krävs att medborgarnas vilja genom de folkvalda polit-
ikerna kommer fram och därmed är implementeringen av politiska beslut viktig.  

Lagen som tjänstemännen inom socialförvaltningen har att rätta sig efter ger 
däremot ett stort handlingsutrymme i och med att lagstiftningen till stor del har 
en karaktär av ramlagar. Det finns flera argument för det stora 
handlingsutrymmet; bland annat att mycket av socialarbetarens arbete handlar 
om mänskligt omdöme och där tjänstemännen som befinner sig nära klienten 
bäst vet vilka åtgärder som ska vidtas. Därför är det viktigt med 
socialsekreterarens handlingsutrymme samt möjlighet att påverka. Samtidigt 
innebär detta problem kring ansvarsutkrävning av politiker. Dessutom kan 
problem uppstå vid implementeringen av de politiska besluten, det som Bo 
Rothstein kallar ”demokratins svarta hål”, att medborgarnas röst som förmedlas 
genom de folkvalda politikernas vilja ”försvinner in i byråkratin”.  Andra 
problem kan uppkomma när tjänstemännens formulering av verksamhetsmålen 
inte stämmer överens med politikernas vilja samt ifall tjänstemännen verkställer 
beslut per automatik.  

                                                                                                                                                     
 

1 Se kapitel 1, 2 och 3 för referenser. 
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Det diskursiva demokratiidealet säger att genom att alla får sin röst hörd 
kommer man fram till resultat som alla kan godta och i och med det kommer 
också politikernas vilja fram. De ovan nämnda demokratiproblemen kan således 
lösas genom en god kommunikation mellan politiker, medborgare, brukare och 
tjänstemän. Därför bör förvaltningen ägna sig åt bland annat diskussion för att 
på bästa sätt kunna legitimera förvaltningens stora handlingsutrymme. Det 
brukarinriktade demokratiidealet och medborgardemokratiidealet kan också öka 
legitimiteten hos förvaltningen. Legitimiteten skulle även kunna förbättras 
genom brukardemokrati eller genom marknadsinriktad demokrati. Med ökat 
brukarinflytande kan den enskilde individen påverka socialförvaltningens 
arbete till att målen överensstämmer med medborgarnas önskemål. 
Marknadsdemokrati, däremot, legitimerar verksamheten genom att individen 
som på en marknad själv kan välja och därmed ha inflytande i slutprocessen. 
Båda dessa demokratiskolor erbjuder en lösning på legitimitetsproblematiken 
eftersom brukarna kan känna sig delaktiga på båda sätt. Däremot ifrågasätter vi 
om marknadens logik är en idealisk lösning för socialförvaltningens brukare, då 
utbildningsnivå är avgörande för att kritiskt kunna granska och vara kapabel att 
likt en kund kunna göra ett sådant val. Därför väljer vi att göra brukarinflytande 
till ett element i vår demokratinorm tillsammans med ett annat som består av 
diskussion.  

För att förvaltningens legitimitet ska kunna främjas bör det även finnas 
förutsättningar och en vilja att skapa tillit mellan politiker och tjänstemän. 
Därför bör även tillit vara ett element i demokratinormen. 

4.1.2 Processkrav; hur förvaltningens processer bör vara 

Det råder oenigheter kring hur den svenska förvaltningens processer bör se ut 
för att demokratitanken ska främjas i förvaltningen och diskussionen innehåller 
många förslag till förbättring. Vi tar till oss alla de argument och de fördelar en 
mer brukarinriktad förvaltning skulle ge där vi bland annat finner ett alternativ 
till det mer marknadsinriktade förslaget, vilket har präglat demokratidiskursen 
mycket under 1990-talet (Premfors et al 2003 sid. 293 ff) och som innehåller en 
hel del nackdelar. Enligt det liberala synsättet ska människors rättigheter och 
friheter alltid bejakas. Därför föreslår liberala anhängare att förvaltningen ska 
skötas genom marknadens logik. Ett argument är att man därmed visar respekt 
för den enskildes förmåga att själv fatta beslut om vilken producent hon eller 
han vill vända sig till. Utifrån brukardemokratins argumentation, däremot, ges 
det mer förtroende för verksamheten om brukaren själv kan vara med och 
påverka den. Ett annat argument är att konkurrens leder till effektivitetsvinster i 
produktionen. Men vi ifrågasätter ifall det finns belägg för att en 
marknadsanpassad socialförvaltning skulle ge effektivitetsvinster, då 
utbildningsgrad är avgörande för personers benägenhet att kunna välja på en 
marknad. Istället kan brukarinflytande leda till ökad effektivitet genom att den 
service som ges anpassas mer åt brukarnas behov och arbetet blir således mer 
effektivt. Enligt detta resonemang bör förvaltningen präglas av 
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brukardemokrati.  Därmed bör brukarna beredas möjligheter att kunna påverka i 
sitt egna ärende genom att brukaren görs delaktig i detta. Dessutom bör det 
finnas förutsättningar för brukarna att organisera sig och samhället ska 
uppmana brukarna till att göra detta samt att förvaltningen sedan låter 
brukarorganisationen ha möjlighet att uttrycka sin mening och ha inflytande.  

Det är särskilt viktigt att tjänstemännen är väl införstådda i värdet av ett 
demokratiskt samhälle eftersom det är dessa som, enligt det medborgar-
demokratiska synsättet ska fungera som demokratins väktare. I sin väktarroll 
har tjänstemännen dels sin ämbetsmannaroll som demokratins tjänare och dels 
sin medborgarroll som demokratins herrar att bejaka. Tjänstemännen bör i och 
med det skapa gynnsamma förutsättningar för de demokratiska processerna och 
även nyttja sin position som medborgare med de rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer. Argumenten för att tjänstemännen ska agera på detta sätt är att 
de innehar en roll som offentligt anställda och därmed kan demokratiska krav 
ställas på dem. Dessutom har de inflytande på slutskedet i den politiska 
processen.   

Motsatsen till medborgardemokrati är elitdemokrati, där det snarare är 
politikerna som skapar folkviljan och medborgarna godkänner eller 
underkänner politikerna. Det viktigaste argumentet för det elitdemokratiska 
idealet är att det skapar effektiva beslut, vilket inte går att komma ifrån. 
Effektivitet är inget problem i sig men elitstyre riskerar att förtunna folkmakten 
och därför finns en poäng med ett mer medborgardemokratiskt synsätt i den 
representativa demokratin. Risken blir stor i ett elitdemokratiskt samhälle att 
förhållandet mellan politiker och tjänstemän får en beställar- utförar- relation. 
Tjänstemannen får därmed inte något fritt handlingsutrymme att själva påverka 
utformningen. Expertvälde kan även medföra problem vid implementeringen, 
då det inte är självklart att förvaltningens personal accepterar experternas 
beslut. Dessutom är experter inte mer kompetenta än andra medborgare på att 
se samhället i sin helhet. Därför skulle inte elitdemokrati per automatik medföra 
ett ”bättre” samhälle. På grund av detta ställer vi oss kritiska till det 
elitdemokratiska synsättet och förespråkar att förvaltningen bör inta en mer 
medborgardemokratisk hållning. Därför bör förvaltningen hindra elitdemokratin 
genom att arbeta kring organisationsmönster som motverkar en hierarkisk 
ordning. Genom detta möjliggörs medborgarnas och tillika tjänstemännens 
medverkan, rättigheter och skyldigheter. Medborgarna bör i sina rättigheter ha 
reellt inflytande samt den information som krävs för att följa verksamhetens 
arbete 2.  

För att processkraven; öppenhet, diskussion, ömsesidighet och ansvar ska 
uppfyllas i socialförvaltningen föreslår vi därför att förvaltningen bör innehålla 
element av brukar- och medborgarorientering. Dessutom krävs ett ”öppet 
klimat” som kan skapa förutsättningar för diskussion. Vi vill även i vår 
demokratinorm poängtera vikten av tjänstemännens agerande som demokratins 
väktare och tjänare.  

                                                                                                                                                     
 

2 för vidare resonemang, se 3.1.1 
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4.1.3 Substanskrav; vad förvaltningen bör ha för substans 

Lagen anger hur förvaltningen bör vara för att möta de demokratiska 
substanskraven. Regeringsformen anger att all offentlig verksamhet ska vara 
demokratisk. Regeringsformen säger även att all offentlig makt ska utgå ifrån 
folket. Därför meddelar lagen att demokrati innebär att medborgarnas röst 
kommer till tals. Portalparagrafen i socialtjänstlagen fastställer vilka 
övergripande mål och grundläggande värderingar som bör prägla 
socialförvaltningens verksamhet. I denna portalparagraf anges att 
socialförvaltningen ska arbeta utifrån solidaritets- och demokratitanken. 
Därmed anger lagen som normkälla att de substanskrav som bör ingå är 
solidaritet, trygghet, jämlikhet, delaktighet, frigörelse, utveckling, 
självbestämmanderätt samt integritet. I och med reformen som genomfördes på 
1980-talet kom även många av de andra substanskraven att preciseras för det 
sociala arbetet genom de styrande begreppen; helhetssyn, frivillighet och 
självbestämmanderätt, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och 
valfrihet. Ytterligare ett substanskrav, jämlikhet, förmedlas genom 
förstärkningen av rättsäkerheten hos särskilt utsatta grupper. De substansvärden 
som medborgardemokratin främst främjar är jämlikhet, frihet, solidaritet och 
rättvisa, vilka bör finnas med i förvaltningen och ingår även i lagen som 
normkälla. Lagar och förordningar uttrycker således väl hur substanskraven i 
demokratinormen bör se ut. Därför bör förvaltningen vara medveten om 
demokratins substansvärden och kunna identifiera den i lagar och förordningar.  

4.1.4 Element som demokratinormen bör innehålla  

Demokratinormen ska härmed sammanfattas. Utifrån hur förvaltningen bör 
legitimeras, bör tjänstemännens handlingsutrymme vara relativt stort gentemot 
politikerna. Detta rättfärdigas genom en tillit och kontakt med politikerna samt 
genom brukarnas inflytande. De processkrav som vi i vår demokratinorm 
föreslår ska prägla socialförvaltningen är att den bör vara brukarorienterad samt 
underlätta för medborgarna och även tjänstemännen själva att ha inflytande. För 
övrigt bör tjänstemännen fungera som demokratins väktare där medborgarna 
bereds in i de demokratiska processerna. Det bör erbjudas goda förutsättningar 
som kan främja diskussion och allas möjlighet att komma till tals. Om alla får 
sin röst hörd ökar möjligheten till att resultatet godtas. Därmed ökar 
sannolikheten att ett demokratiskt fattat beslut innehållsmässigt uppfyller de 
demokratiska substanskraven. De substanskrav som förvaltningen bland annat 
bör innehålla är; jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa. Demokrati är ett 
begrepp som ständigt förändras och det råder delade meningar om vad det 
innebär. Därför är det viktigt att föra en diskussion kring vad demokrati är samt 
definiera hur demokrati ska uppnås i det sociala arbetet. Som demokratins 
väktare, vilket vi föreslår att förvaltningens tjänstemän bör vara, är det viktigt 
att vara väl medveten om demokratins innebörd för att kunna förmedla det 
demokratiska synsättet till medborgaren.  
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5 Demokrati i Lunds kommuns 
socialförvaltning 

I detta kapitel ska vi testa hur demokratinormen efterlevs i praktiken och hur 
demokrati uppmärksammas i riktlinjer och dokument. Den första delen av 
denna empiriska studie består av en textanalys av de riktlinjer och målsättningar 
som finns preciserade för de anställda i Lunds kommuns socialförvaltning. Den 
andra delen av den empiriska studien består av intervjuer med personer som 
arbetar på Lunds socialförvaltning samt med politiker. 

5.1 Demokrati i Lunds kommun – riktlinjer och 
målsättningar 

Det finns många olika dokument som ska fungera som riktlinjer, målsättningar 
och förhållningssätt för de anställda inom socialförvaltningen i Lunds kommun. 
De nyanställda på kommunen får bland annat insyn i en del av detta material 
genom en mapp som tilldelas dem. Genom att studera dessa dokument 
tillsammans med övriga styrdokument får vi fram förvaltningens formella syn 
på hur arbetet ska bedrivas. Därmed får vi en indikator på om man försöker 
förmedla den demokratiska tanken.  

5.1.1 Riktlinjer för styrning i Lunds kommun 

Arbetet i Lunds kommuns verksamheter utvecklas i takt med att samhället och 
tidsandan förändras. Under de senaste årtiondena har förändringen skett genom 
en förskjutning från instruktionsstyrning via målstyrning till 
värdegrundsstyrning (Handlingsplan 2006, personalpolitiskt program).  

Värdegrunden finns väl definierad både i det personalpolitiska programmet 
samt i broschyren; ”kommunikationspolicy för Lunds kommun” och består av 
fyra grundläggande värden; Dialog, Mångfald, Engagemang och Framtidstro. 
En del av dessa värden kan kopplas till demokratins substanskrav och en del till 
demokratins processkrav. Begreppet Dialog visar på att det finns en möjlig 
önskan om att det i förvaltningen, likt demokratinormen, ska finnas plats för 
diskussion. Dialog ger möjligheter till delaktighet och medinflytande, enligt 
kommunikationspolicyns broschyr. Begreppet signalerar dock ingenting om 
graden av inflytande eller vilka personer dialogen omfattar; inom arbetsplatsen, 
brukarna eller andra medborgare. Begreppet uttrycker inte heller om dialog ska 
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utvecklas till diskussion, eftersom vägen mellan dialog och diskussion är lång. 
Demokratinormen uppmanar till diskussion och därmed blir begreppet ”dialog” 
inte tillräckligt för att uppfylla ett utav processkraven. Mångfald innebär, enligt 
beskrivningen, att bejaka nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet och berikar 
medborgaren som möjliggör förändringar och utveckling (Kommunikations-
plattform för Lunds kommun, del 1). Att begreppet innefattar ”öppenhet” och 
”lyhördhet” gör att det medborgardemokratiska inslaget i demokratinormen kan 
spåras.  

På Lunds kommuns hemsida står det uttryckt att ”[u]tgångspunkten för allt 
som sker och görs i Lunds kommun är naturligtvis demokratin som 
styrelseform” (www.lund.se). Dessutom poängteras det att det är varje anställd 
och förtroendevalds uppgift att verka för att demokratins idéer är vägledande 
inom hela den kommunala verksamheten och samhället i övrigt. Detta visar på 
att en medvetenhet ska finnas kring demokrati inom alla förvaltningar i Lunds 
kommun.  

Under 2005 genomförde kommunstyrelsens ”utvecklingsgrupp för 
delaktighet och demokrati” ett försök med medborgarstämmor i åtta områden i 
Lunds kommun. Tanken med dessa medborgarstämmor var att medborgarna 
skulle få träffa politikerna och utbyta tankar; medborgarna skulle få föra fram 
sina önskemål och politikerna skulle informera samt ta till sig medborgarnas 
önskemål (www.lund.se). Detta kan ses som att Lunds kommun har gått mot en 
mer medborgardemokratisk inriktning. 

Det finns många demokratiska förhållningssätt för de anställda i Lunds 
kommun, bland annat finns uttalade önskemål om att man ska ha en väl 
fungerande kommunikation. Detta genom att de ska kunna tillmötesgå 
kommuninvånarnas rätt att ta del av och påverka Lunds kommuns verksamhet.  
God kommunikation skulle kunna inspirera till dialog och därmed goda möten 
med medborgaren. Detta talar om att brukarinflytande, medborgarinflytande 
och diskursiv praktik finns med som uttalade policys för de anställda inom 
Lunds kommun. Det finns även uttryckta riktlinjer om att det ska vara lätt att 
komma i kontakt med dem som arbetar i Lunds kommun genom att de ska ha 
ett inbjudande och tillmötesgående sätt. Dessutom betonas medborgarnas rätt 
till insyn (Kommunikationsplattform för Lunds kommun del 1). 

Att kommunen har valt att rätta sig efter FN:s barnkonvention uttrycker en 
medvetenhet kring vikten av att demokratinormens substanskrav beaktas. I och 
med det främjas barnens mänskliga rättigheter, som exempelvis artikel två 
uttrycker: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde” (Barnkonventionen, 
www.rb.se). 

Socialnämnden definierar för kommunfullmäktige dess huvuduppdrag att 
följa. Där ingår bland annat att den enskilde ska garanteras största möjliga 
självbestämmande och inflytande i sina egna ärenden. Detta signalerar att man, 
likt demokratinormen, prioriterar ett medborgar- och brukardemokratiskt 
förhållningssätt. Vidare fastslår socialnämnden sin värdegrund för sin 
verksamhet. Värdegrunden har många demokratiska inslag och handlar om 
rättssäkerhet och medinflytande, en människosyn som bygger på allas lika 
värde, respektfullt bemötande samt en serviceinriktad organisation 
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(Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2005). Därmed framförs tydligare 
vilka demokratiska substanskrav som socialförvaltningen har att rätta sig efter.  

5.2 Demokratinormens element i verkligheten  

Genom intervjuer har vi empiriskt undersökt den rådande demokratinormen. Vi 
har ställt upp frågor som vi tycker signalerar demokratins ställning i 
socialförvaltningen. I intervjuerna har vi utgått ifrån samma ämnesområden och 
anpassat frågorna till den intervjuade personens position. Dessa ämnesområden 
är följande; hur diskussionen kring demokrati ser ut i socialförvaltningen, 
brukarnas och medborgarnas inflytande samt relationen mellan 
förvaltningspersonal och politiker. Dessa ämnesområden har vi valt för att de 
signalerar om vår demokratinorm finns med kring hur man arbetar i 
socialförvaltningen.  

En kort presentation av intervjupersonerna, innehållandes deras befattning 
samt intervjudatum, finns i bilagan. 

5.2.1 Medvetenheten kring demokrati i socialförvaltningen 

Demokratinormen säger oss att förvaltningens personal bör agera som 
demokratins väktare, där ämbetsmannarollen som demokratins tjänare och 
medborgarrollen som demokratins herrar ingår. Detta gör att tjänstemännen ska 
skapa gynnsamma förutsättningar för de demokratiska processerna.  Det 
innebär att tjänstemännen bör vara familjära med begreppet demokrati för att 
som demokratins väktare kunna utföra sin uppgift. Därför undersöker vi 
medvetenheten kring demokrati i förvaltningen och diskussionen kring ämnet 
kan vara en fingervisning om socialförvaltningens personal agerar som 
demokratins väktare.  

Kommunalrådet, Margareta Dovsjö (s), betonar vikten av att en diskussion 
kring demokrati kontinuerligt förs hos förvaltningen. Ändå är detta inte en fråga 
som varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige diskuterar. I 
utvecklingsgruppen för demokrati, där Margareta Dovsjö satt med, diskuterades 
det istället om medborgarinflytande men inte specifikt inom förvaltningen. 
Socialnämndens ordförande, Erland Stensson, anser också att det är viktigt att 
man diskuterar demokrati men att inte mycket diskussion förs kring detta i 
socialnämnden, vilket han skulle vilja se mer av. Socialnämnden har inte 
preciserat några konkreta demokratimål, varken för nämnden eller för 
förvaltningen. Socialdirektör, Inga-Lill Leierth, uttrycker däremot att hon 
tycker att demokrati diskuteras tillräckligt inom organisationen och finner inte 
någon svårighet i att demokratibegreppet inte är definierat. Dessutom påpekar 
hon att det är definierat hur det sociala arbetet ska föras utifrån 
demokrativärdena. Karin Osbeck, avdelningschef på avdelningen för ungdom 
och familj, menar dock att vardagen ofta tar över och att tillräcklig tid inte finns 
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för att diskutera rena demokratifrågor. Däremot diskuteras mycket kring 
brukarnas delaktighet och den diskussion som förs på avdelningen försöker hon 
förmedla vidare i organisationen. Enligt Karin Osbeck finns det inte definierat 
vad brukarinflytande ska vara men hon tycker att just frågan kring demokrati 
och brukare är väldigt viktig. Hon är själv tillsatt utifrån sitt engagemang kring 
ungdomar, vilket signalerar att avdelningen för ungdom och familj värderar 
klientens ställning högt.  

Enligt Bengt Selander, enhetschef för Tonårsboendet, har 
demokratifrågorna lyfts fram i och med arbetet kring en omorganisering av 
verksamheten. Begreppet demokrati har inte diskuterats men man har resonerat 
kring hur personalen ska kunna påverka mer och att idéer och beslut ska var väl 
förankrade. Därmed är medbestämmande och medinflytande begrepp som 
ständigt förekommer i personalgruppen, enligt Bengt Selander. Utöver det 
pratar man mycket kring klientdemokrati och ett av Tonårsboendets delmål är 
att ungdomen ska känna sig delaktig i planeringsarbetet.  

Christina Malmqvist arbetar som socialsekreterare på avdelningen för 
ungdom och familj. För henne är demokrati ett politiskt begrepp som hon inte 
ifrågasätter. Istället arbetar Christina Malmqvist med sin målsättning att möta 
klienten med respekt och att kunna göra bra utredningar. Hon beskriver vidare 
att arbetssituationen är pressad och att det därför inte finns någon tid för att sitta 
ner och diskutera frågor som demokrati. Dock är den pressade situationen inte 
någonting som går ut över arbetet med klienterna, utan de måste få den tid det 
tar. Christina Malmqvist har inte stött på någon uttalad definition på demokrati 
och när vi frågar henne vad demokrati innebär i socialförvaltningen, svarar hon 
att det mest handlar om processer; att vara delaktig i slutprocessen. Samtidigt 
framkommer en del av demokratins substans genom att hon nämner begreppet 
solidaritet. 

Även Rolf Köhler, socialsekreterare på avdelningen för vuxen, ser tiden 
som ett hinder för någon vidare diskussion kring demokrati. Han skulle gärna 
vilja diskutera ämnet mer men inte utifrån hur situationen ser ut idag, med de 
resurser och tid man har. Inte heller Rolf Köhler har stött på någon uttalad 
definition av demokrati men menar att det finns ett utpräglat sinne för 
demokrati i organisationen. Samtidigt är det en hierarkisk organisation som är 
styrd av lagstiftningar.  

Lena Winslow, som har jobbat som socialsekreterare på avdelningen för 
barn och familj i tjugo år, menar att det finns utrymme för diskussion men att 
det saknas en agenda för att diskutera demokrati. Dock ser hon inte detta som 
något problem eftersom hon tycker att ämnet inte behöver diskuteras vidare.  

Slutligen kan vi konstatera att det poängteras från chefer och politiker hur 
viktigt det är att demokrati diskuteras men att det inte förekommer någon 
diskussion bland socialsekreterarna kring just begreppet. Istället fokuseras det 
mycket på klientens situation och medinflytande. Tiden är något som är en 
återkommande begränsning i att diskutera rena demokratifrågor i det verkliga 
arbetet. Empirin visar därmed att demokratinormens element som innehåller 
diskussion i allmänhet och demokratidiskussion i synnerhet inte kan kännas 
igen i socialförvaltningen. Det framkommer även att det inte finns någon tydligt 
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uttalad definition på demokratibegreppet. Inga-Lill Leierth säger att ”jag är 
ingen vän av dokument” och anser därmed inte att man ska styra en 
organisation med för mycket detaljstyrande dokument, utan vill hellre ägna 
tiden åt handling och diskussion. Hon kan heller inte förstå svårigheten med att 
demokrati inte preciseras, då detta ska förmedlas genom organisationen och 
genom de värden som bland annat lagen uttrycker. Intervjuerna säger dock att 
de styrdokument som vi har studerat, bland annat ”kommunikationspolicy för 
Lunds kommun”, inte ägnas någon större tid och eftertanke.  Det framkommer 
däremot att socialnämndens och kommunfullmäktiges övergripande mål för 
socialförvaltningen finns väl förankrade genom hela organisationen. Detta säger 
oss att medvetenheten kring demokrati inte till fullo uppfylls i den grad som 
demokratinormen säger. 

5.2.2 Medborgardemokrati och klientdemokrati i Lunds 
socialförvaltning  

I demokratinormen framhåller vi vikten av brukar- och medborgarinflytande.  
Därför har stor vikt vid intervjuerna lagts på detta ämnesområde. Margareta 
Dovsjö poängterar i intervjun hur viktigt det är med medborgarinflytande och 
en av de uppgifter man i utvecklingsgruppen för demokrati föreslagit till 
kommunen är att organisera medborgarstämmor där även tjänstemän fanns med 
för att kunna svara på frågor. Dock medger Margareta Dovsjö att det inte fanns 
något allmänintresse kring sociala frågor på dessa medborgarstämmor och 
istället handlade diskussionen oftast om gator, torg och tekniska frågor. 
Margareta Dovsjö känner sig inte helt nöjd med de frågor som togs upp på 
medborgarstämmorna eftersom hon vet att det finns missnöje kring andra typer 
av frågor som exempelvis förvaltningsverksamhet som rör sociala frågor. Dock 
finns inget förslag från kommunfullmäktige om hur man genom förvaltningen 
ska skapa medbestämmande.  

Demokratinormen säger att medborgarna ska kunna ha inflytande och för 
det krävs det att förvaltningen visar sig tillgänglig samt att det finns information 
kring verksamheten som riktar sig mot medborgaren. Mycket om 
medborgarinflytande handlar därför om information till allmänheten, vilket 
Inga-Lill Leierth tycker är viktigt. Inga-Lill Leierth menar att den enskilde 
individen har insyn i verksamheten men att det inte är enkelt att svara på om 
allmänheten har det. Däremot ska man veta vad man kan få ut av verksamheten. 
Hon poängterar att hon ”avskyr att röra sig med svåra ord, lagar och 
paragrafer”, utan vill göra verksamheten mer tillgänglig med enkla ord. Ett 
initiativ från kommunen att informera medborgarna kring samhälls- och 
förvaltningsfrågor är genom att man ska börja ge ut en kommuntidning till alla 
hushåll där man bland annat ska informera om kommunens verksamhet. 
Socialförvaltningens verksamhet är däremot inte delaktig i det första numret 
som utkommer. Information om verksamheten finns på Internet men Inga-Lill 
Leierth medger att det är någonting som socialförvaltningen kan bli bättre på. 
Insyn i verksamheten är extra svårt för socialförvaltningen på grund av att 
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många ärenden är sekretessbelagda. De akter som inte är sekretessbelagda är 
däremot offentliga handlingar.  

Eftersom vi i demokratinormen har avfärdat marknadsdemokrati, där privata 
alternativ ses som demokratifrämjande för individen, har vi i intervjuerna med 
politikerna tagit upp frågan. Vad som framkommit i alla intervjuer är att Lunds 
kommuns socialförvaltning idag i liten utsträckning har privata alternativ. I 
intervjun med en företrädare för oppositionen, Lars Johansson (m), 
framkommer det att detta är en bild som kan förändras vid ett eventuellt 
maktskifte.   

Vad gäller brukarinflytande, som demokratinormen framhåller som viktig, 
är alla led i organisationen överens om att brukarnas delaktighet är av stor 
betydelse inom verksamheten. Samtidigt är lagstiftningen till viss del tvingande 
och detta gör att det blir svårt att tillämpa klientdemokrati i bemärkelsen att 
klienten kan säga till om allt. Däremot poängterar exempelvis Lena Winslow att 
man så långt det är möjligt gör åtgärden i samförstånd med klienten.  

I intervjuerna har det framgått att klienterna inom socialförvaltningen i 
Lund inte i någon stor utsträckning organiserat sig i brukarorganisationer. 
Erland Stensson menar att om det fanns fler brukarorganisationer, skulle de 
kunna påverka mycket. Det finns andra mer nationellt politiska signaler som 
pekar på hur viktigt det är med brukarorganisationer. Karin Osbeck nämner att 
som krav på att socialtjänsteminister Morgan Johansson ska komma på besök är 
att brukarorganisationer också bjuds in. Vidare menar Karin Osbeck att det är 
ett svårt krav eftersom många brukare inte organiserat sig i Lund. Lena 
Winslow uttrycker dock att en brukarorganisation inte skulle gagna arbetet 
bättre. Däremot är Rolf Köhler positivt inställd till att brukarna organiserar sig. 
Han har själv varit med i arbetet att starta upp anhörigföreningen för 
missbrukare, ”Nätverket anhöriga mot droger”, där det finns en bra kontakt 
mellan honom och organisationen. Margareta Dovsjö, som sitter som 
ordförande i handikapprådet och pensionärsrådet, ställer sig däremot tveksam 
till brukarorganisationer ur demokratisynpunkt, då företrädarna mest för fram 
sina personliga frågor. Sammantaget visar empirin att brukarnas möjligheter till 
deltagande och inflytande är goda i det enskilda ärendet. Brukarnas kollektiva 
organisering ges däremot inte lika goda förutsättningar. Inte heller allmänhetens 
möjligheter till påverkan fungerar helt tillfredsställande.    

5.2.3 Relationen mellan förvaltningspersonal och politiker 

Politikernas medel för att styra socialförvaltningen är främst genom att ange 
budget och genom att sätta de övergripande målen för verksamheten. Genom 
budgeten styr politikerna verksamheten väldigt effektivt, enligt Bengt Selander. 
Däremot arbetar socialförvaltningen och de olika enheterna förhållandevis 
självständigt gentemot politikerna. Dock menar Bengt Selander att det är ett val 
politikerna gjort och att politikerna när som helst kan bestämma att detaljstyra 
mer. Detta visar på att socialförvaltningen, som demokratinormen också anger, 
har stor handlingsfrihet. 
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Lunds kommun har mycket resurser och får vad verksamheten behöver, 
enligt Inga-Lill Leierth, vars främsta uppgift är att få budgeten att gå ihop med 
verksamhetens mål. För henne utgör inte budgeten i Lunds kommun något 
problem när det gäller att uppnå verksamhetens mål och demokrativärdenas 
krav. Samtidigt ger hon exempel på hur demokrativärdena ”fått stryka på foten” 
i andra kommuner på grund av att ekonomin begränsat verksamheten. Även 
Christina Malmqvist har liknande erfarenheter från sin tid som socialsekreterare 
i Malmö, då hon har fått ge vika för viktiga demokratiska värden, som att avslå 
en klients rätt till behandling, på grund av ekonomin.  

Vad gäller målen, är socialnämnden inte med i utformningen av 
socialförvaltningens avdelningars mål men dessa mål ska överensstämma med 
de övergripande målen som socialnämnden fastställer. Målen för avdelningarna 
sätts av socialdirektör Inga-Lill Leierth tillsammans med respektive 
avdelningschef. Bengt Selander uttrycker att målen uppifrån för verksamheten 
är vagt formulerade och ska detaljers och formuleras ju längre ner i 
organisationen man kommer. Därmed formuleras Tonårsboendets mål 
gemensamt av Bengt Selander, enhetschef för Tonårsboendet, och Karin 
Osbeck, avdelningschef för barn och ungdom. Därför blir enheten relativt 
autonom gentemot de folkvalda politikerna och politikerbesök eller inblandning 
i enskilda ärenden är inte vanligt förekommande, enligt såväl socialsekreterare 
som Bengt Selander. Både Lena Winslow och Rolf Köhler anser att de får vara 
med och påverka målen för respektive avdelning. 

Kontakten mellan politiker och tjänstemän sker främst genom 
socialdirektören Inga-Lill Leierth som sedan för vidare politikernas vilja genom 
organisationen och omvänt. Erland Stensson, ordförande i socialnämnden, 
förklarar att det mest är han själv som sköter den politiska kontakten med 
socialförvaltningen och menar att denna kontakt är god.   

Ofta när vi pratar om demokrati i socialförvaltningen med personalen 
kommer arbetsplatsdemokrati upp. Intervjuerna signalerar att Lunds 
socialförvaltning har ett ”öppet klimat” och således finns det goda 
förutsättningar för samverkan mellan politiker och anställda. Trots att de flesta 
är nöjda med det öppna klimatet på socialförvaltningen i Lund finns det ändå 
önskemål om att kunna påverka mer. Rolf Köhler, till exempel, skulle gärna 
vilja se mer utav eget inflytande vid chefstillsättningar, omorganisation, samt 
vid införandet av nya teoretiska modeller. Exempelvis är Rolf Köhler inte helt 
nöjd med de frågor som uppföljningsenkäten består av och skulle vilja att dessa 
anpassas bättre till brukarna. Däremot har det framkommit i intervjuerna att 
kommunikationen skulle kunna göras bättre vad gäller samarbete mellan 
avdelningarna och även samarbete med andra förvaltningar. Karin Osbeck 
pratar om att organisationen idag kan liknas vid ”stuprör” och att dessa skulle 
behöva bytas ut mot ”hängrännor” och således skulle organisationen ha en 
bättre samverkan med andra förvaltningar. Det beror delvis på den politiska 
metoden att fördela resurser i dessa ”stuprör”, enligt Karin Osbeck. 

Demokrati på arbetsplatsen är en viktig fråga, enligt Margareta Dovsjö, ”för 
har vi inte demokrati på arbetsplatsen bland arbetsledare och arbetstagare då 
blir det inte lätt”. Graden av inflytande på arbetsplatsen för socialsekreterare 

 25



 

beror, enligt Lena Winslow och Rolf Köhler, på kompetens samt hur länge man 
jobbat inom organisationen. Samtidigt menar Christina Malmqvist, som jobbat 
på sin avdelning i mindre än ett år, att det inte finns något organisatoriskt hinder 
för henne att framföra sin åsikt. Hon anser sig ha bra kontakt med sin 
avdelningschef som är Karin Osbeck. Å andra sidan säger många att det kan se 
olika ut på olika arbetsplatser, ofta beroende på vilken chef man har. Dessutom 
är en avgörande faktor ens personliga egenskaper. Det finns, enligt Lena 
Winslow, inga organisatoriska hinder att säga vad man tycker men man får vara 
beredd på att ”få en stekpanna i huvudet”, att ens förslag blir motarbetat.  

Chefers syn på personalens påverkansmöjligheter handlar mycket om att 
skapa ett ”öppet klimat” där personalen kan föra fram sin åsikt. Samtidigt 
menar Bengt Selander att detta är en sorts ”skendemokrati” eftersom det ändå är 
chefen som bestämmer i slutändan. Chefers rätt att kunna gå emot 
majoritetsviljan räknar han ändå som demokratisk, då man som chef har regler 
och lagar att rätta sig efter.  

Inga-Lill Leierth anser att hennes kontakt med politikerna är nära och hon 
tycker sig kunna vara med mycket och påverka i politikernas beslut, vilket hon 
tycker är positivt. Erland Stensson, socialnämndens ordförande, beskriver Inga-
Lill Leierth som en drivande person och menar att det krävs starka argument för 
att få igenom sina ståndpunkter hos henne. Detta bevisar återigen att 
socialförvaltningen är relativt självständig gentemot politikerna. Erland 
Stensson poängterar dessutom vikten av att förhållandet ser ut på detta sätt 
eftersom det är tjänstemännen som har kunskapen kring ärendet. Politikerna har 
i och med det en tillit till tjänstemännen, vilket även Margareta Dovsjö 
fastställer och socialsekreterarna bekräftar. I vissa ärenden är det lagstadgat att 
politikerna ska godkänna beslut till exempel vid tvångsomhändertaganden. 
Enligt Erland Stensson, är risken större att politiker går in och styr i enskilda 
ärenden i mindre kommuner än exempelvis i Lund. Detta gör att politiker kan 
göra en personlig bedömning i ett ärende då sannolikheten är stor att politikern 
har personlig kontakt med klienten.  

Inom socialnämnden är man som regel överens mellan partigrupperna men 
Erland Stensson menar att ofta saknas en diskussion inför beslut. Detta skulle 
vara en fördel för förvaltningen eftersom de då skulle veta vilka uppfattningar 
som finns inom socialnämnden och de skulle veta vad som ligger bakom ett 
beslut. Implementeringen av beslutet skulle underlättas genom en sådan 
diskussion. 
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6 Slutsats 

För att besvara frågeställningen, ”är förvaltningen demokratisk?”, använder vi 
oss av vår analysmodell. I analysmodellen ingår analysredskapen politisk-
demokratisk förvaltning med legitimeringsproblematiken samt demokratisk 
förvaltning, med process- och substanskraven.  

I demokratinormen som vi tidigare fastslog ingår ett antal element som talar 
om hur förvaltningen bör vara demokratisk. Därför bör följande element finnas 
med för att förvaltningen ska vara demokratisk; brukar- och 
medborgarmedverkan, diskussion, tillit, motverkan av eliternas övertag, 
medvetenhet kring demokrati, uppmärksamhet och bevakning av demokratins 
substans, tjänstemännens handlingsfrihet samt god kommunikation mellan 
medborgare, politiker och tjänstemän. Dessa element har vi testat i empirin och 
därmed kan vi få svar på vår frågeställning om den offentliga förvaltningen är 
demokratisk. 

 Sammantaget kan vi konstatera att det finns många demokratiska inslag i 
Lunds kommuns socialförvaltning. Däremot har samtalen som vi haft med de 
olika parterna inom socialförvaltningen tett sig varierande och vi har fått 
skiftande svar på våra frågor kring demokrati beroende på var i hierarkin 
personen befinner sig. Medvetenheten kring de demokratiska kraven har varit 
tydligast på chefsnivåer och socialsekreterarna blir oftast endast varse dessa 
krav vid omorganiseringar. 

6.1.1 Procedurkrav; legitimeringen av förvaltningen 

Först och främst ska vi belysa problematiken kring implementeringen av 
politikernas beslut i förvaltningen.  Genom att folkets vilja kommer fram, delvis 
genom politikerna, kan förvaltningens arbete legitimeras som demokratisk. I 
socialförvaltningen i Lunds kommun har tjänstemännen ett stort 
handlingsutrymme. Politikernas kontakt med förvaltningen sker genom 
ledningsgruppen och framförallt genom socialdirektören men ingen direkt 
kontakt finns mellan socialsekreterarna och politikerna. Detta är inget problem 
för demokratin i sig om budskapen förmedlas genom hela hierarkin från 
politiker till socialsekreterare och vice versa. Det vill säga att förvaltningen, 
såsom idealt beskrivs av Max Weber, fungerar som en maskin där man vid 
inflöde kan förutsäga utflöde. Vi förstår att situationen inte är lika enkel som 
Weber uttrycker, utan politikernas styrning bygger mest på tillit till 
tjänstemännen. Som demokratinormen säger, krävs det för att demokratiskt 
kunna legitimera det stora handlingsutrymmet, god kommunikation genom alla 
led från medborgarnas önskan till verkställandet. I det ingår att kontinuerligt 
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föra diskussion såsom det diskursiva idealet säger, vilket möjliggör 
överenskommelser som kan godtas av alla. Empirin visar att kontakten mellan 
politiker och socialförvaltningen mestadels sker genom socialnämndens 
ordförande och ledningsgruppen med socialdirektören. Utifrån detta kan vi 
konstatera att det i förvaltningen saknas direkt kommunikation mellan politiker 
och tjänstemännen längst ner i hierarkin. Detta skulle kunna utgöra ett 
demokratiproblem. Däremot framgår det att Lunds socialförvaltnings personal 
anser att det finns, såsom många uttrycker ett ”öppet klimat” på arbetsplatsen 
där möjligheter att föra sin talan vidare är god. Därmed finns förutsättningar för 
en god kommunikation, trots den hierarkiska ordningen.  

Intervjuerna har bland annat berört viljan att diskutera demokratifrågor samt 
uppfattning om begreppet. I intervjuerna har det framgått att det finns en 
politisk önskan om att förvaltningen ska vara demokratisk samt att man ska 
arbeta aktivt kring det. Dock görs inget från politikerhåll för att upprätta en 
demokratisk förvaltning, utan ansvaret läggs på tjänstemännen som förväntas 
att driva detta arbete. Man förutsätter också att diskussion kring demokrati förs 
och att begreppet är definierat. Efter denna studie ifrågasätter vi om det förs en 
sådan diskussion eftersom svaren på frågorna kring demokrati har haft en 
skiftande karaktär. Samtidigt är de flesta av åsikten att det finns ett ”öppet 
klimat” på arbetsplatsen men intervjupersonerna påpekar ofta att bristen på tid 
hindrar utrymme för diskussion och eftertanke tillsammans med sina 
medarbetare. Politikernas vilja tycks på det sättet försvinna i organisationen. På 
samma sätt kan även tjänstemännens önskan riskera att suddas ut. Att kontakten 
är dålig med politiker och tjänstemän längst ner i organisationen signaleras 
även genom att socialsekreterarna, och insatsenheten sällan får besök av 
politikerna. Studien visar därmed att kommunikationen i hierarkin inte fungerar 
fullt ut och att ett ömsesidigt utbyte i realiteten inte äger rum. Den hierarkiska 
organisationen gör att cheferna riskerar att fungera som ett filter i kontakten 
mellan politiker och de tjänstemän som möter verkligheten och klienten. Det 
spelar ingen roll hur ”öppet klimatet” än är i organisationen då en direkt kontakt 
utgör det mest ideala alternativet när det gäller samarbete och god 
kommunikation. 

Samtidigt, utifrån demokratinormen, är det inte önskvärt med detaljstyrning 
från politikerna eftersom tjänstemännen som befinner sig närmast klienten bäst 
vet vilka åtgärder som ska vidtas. Vi har genom intervjuerna även fått intrycket, 
såväl från politiker som från tjänstemän, att det inte finns något önskemål om 
att politiker ska styra mer och framför allt inte gå in och styra i enskilda 
ärenden. Socialförvaltningen som myndighet utgör ett speciellt fall i denna 
fråga, då ärendena mest utgörs av individärenden samt är väldigt lagstyrd. Det 
fria handlingsutrymmet förutsätter dock att kommunikation förs mellan 
medborgare, politiker och tjänstemän, vilket vi utifrån empirin ovan konstaterat 
innehåller brister. Demokratinormen säger också att medborgarinflytande och 
brukarinflytande är viktiga element för att medborgarens inflytande ska prägla 
verksamheten och därmed demokratiskt kunna legitimera den.  
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6.1.2 Processkrav; hur förvaltningens processer fungerar 

Demokratinormen säger oss att förvaltningens personal bör agera som 
demokratins väktare där man ska skapa gynnsamma förutsättningar för 
demokratiska processer. Vi har konstaterat att demokrati inte är någonting som 
man diskuterar på socialförvaltningen och att det inom verksamheten inte finns 
några önskemål om att diskutera detta mer utifrån de resurser och 
förutsättningar man har idag. Medvetenheten kring demokrati skiljer sig åt 
avsevärt beroende på var i organisationen man befinner sig och tankar och 
funderingar kring demokrati lyfts mest fram vid omorganiseringar. I 
socialtjänstlagens portalparagraf är demokrati en central utgångspunkt men vi 
finner ingen uttalad definition på begreppet. Inom socialförvaltningen 
framkommer det att det inte finns någon önskan om att få begreppet definierat 
tydligare. Samtidigt visar studien att vi har fått nästan lika många definitioner 
av begreppet som personer vi har intervjuat, alltifrån arbetsplatsdemokrati, 
brukarinflytande, politikers styrning, lagens styrning till utförliga beskrivningar 
av samhället som helhet. Detta säger oss att demokratibegreppet bör definieras! 
En definition av begreppet är extra viktigt i en förvaltning som styrs av en lag 
som säger att hela dess verksamhet ska bygga på demokrati och solidaritet.  

I tjänstemannens väktarroll ingår även att få medborgarna att vara delaktiga 
i samhället och förvaltningen, där tillgänglighet är en viktig komponent. 
Empirin säger att det finns möjligheter till insyn för medborgarna. Dessutom är 
det lagstadgat genom förvaltningslagen att förvaltningsmyndigheterna har en 
serviceskyldighet att lämna upplysningar, vägledningar och råd. Det finns även 
från förvaltningens håll initiativ till att öka tillgängligheten men det framgår att 
den kan bli bättre. Vi ser dock att intresset från allmänhetens sida i frågor som 
rör just socialförvaltningen är obetydligt. Detta kan utgöra ett 
demokratiproblem men det är inte bara förvaltningen och medborgarna som 
detta berör. Politikerna har även ansvar i frågan och från kommunfullmäktiges 
håll finns inte något initiativ till arbete kring förvaltningens demokratifrågor. 
Det lämnas därmed till förvaltningen att själv beakta denna aspekt. Men utifrån 
intervjuerna är inte en ökad medborgarorientering det främsta man nämner som 
ett demokratiskt element och det finns inget uttalat engagemang kring 
medborgarinflytande. Vi menar inte att det finns en ovilja hos dessa tjänstemän 
att engagera sig i frågorna kring medborgare. Från kommunfullmäktiges sida 
finns däremot initiativ till att öka medborgardeltagandet. Kommunfullmäktiges 
”utvecklingsgrupp för demokrati och deltagande” har lyft fram dessa frågor och 
medborgarstämmor har varit en av lösningarna. Dock är detta initiativ inte 
tillräckligt, då frågor som rör socialförvaltningen aldrig kommit upp på dessa 
medborgarstämmor. Sammantaget kan vi konstatera att socialförvaltningen 
erbjuder medborgarna en stor möjlighet till insyn men eftersom det inte finns 
något initiativ från förvaltningen att göra medborgarna mer delaktiga, måste vi 
påvisa att demokratin inte är fullständig på detta plan. 

Empirin visar att i medborgardemokratifrågan finns olika prioriteringar hos 
politiker och tjänstemän, vilket än en gång säger oss att kommunikationen inte 
fungerar fullt ut. Samverkan, där diskussion ingår som ett viktigt element i 
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demokratinormen, fungerar dåligt och således kan vi säga att 
socilalförvaltningen har brister i denna fråga. På denna punkt skulle både 
tjänstemän och politiker tjäna på ett ökat samarbete, då det i förlängningen 
skulle göra samhället mer medborgardemokratiskt. Den hierarkiska 
organisationen hindrar politikernas direkta kontakt med socialsekreterarna där 
diskussion, kreativa tankar och samarbete direkt skulle kunna utbytas. 
Dessutom, om medborgarna skulle möta både politiker och tjänstemän som en 
helhet, skulle medborgarna kunna finna en samlad arena där de kan uttrycka sin 
vilja. Detta skulle kunna göra politiken och förvaltningen mer påverkningsbar 
från medborgarnas håll. Samverkan berör inte bara rena demokratifrågor, utan 
ett ökat samarbete mellan politiker och tjänstemän ger vinster i alla typer av 
frågor. Därmed kommer vi in på ”stuprörsproblematiken”, problemet med att 
förvaltningarnas samverkan fungerar dåligt. En eventuellt förbättrad kontakt 
mellan politiker och tjänstemän kanske i förlängningen leder till ett bättre 
samarbete mellan förvaltningarna. 

Det riktas stor uppmärksamhet mot brukarnas inflytande i 
socialförvaltningen från alla led. Denna fråga har visats stort intresse och 
utifrån vår demokratinorm kan vi konstatera att man därmed beaktar 
demokratin starkt på detta plan. Däremot har vi inte fått lika mycket gehör på 
frågan kring brukarorganisationer, vilket också har varit en väsentlig del i 
demokratinormens element. För att brukarna ska kunna påverka högre upp i 
organisationen och påverka i större frågor än enskilda ärenden krävs ett 
organiserat engagemang där det finns personer som ska företräda alla brukares 
röst. Kring frågan hur viktigt det är från förvaltningens sida att uppmana till 
detta engagemang har åsikten bland förvaltningspersonal varit skild. Rolf 
Köhlers medverkan i uppstartandet av brukarorganisationen, ”Nätverket 
anhöriga mot droger”, är ett steg till en ännu mer brukardemokratisk 
förvaltning. Det har däremot inte påträffats några andra initiativ från 
förvaltningens sida och det finns inte heller några kända påtryckningar från 
politikerna. Den åsikt som förmedlats är snarare att det ligger på brukarnas sida 
att organisera sig.  

Utifrån resonemanget kring processkraven kan vi konstatera att 
förvaltningen som demokratins väktare inte fullt ut bereder medborgarna 
deltagande i de demokratiska processerna, men trots detta är förutsättningarna 
goda om medborgarna visar på ett större intresse och där politikerna har ett 
ansvar att lyfta detta engagemang. Förvaltningen värderar brukarinflytande högt 
och delaktighet från brukarna i sina egna ärenden är viktiga inslag hos 
socialförvaltningen. Detta visar på att socialförvaltningen uppfyller många krav 
som demokratins väktare. Vad som däremot saknas är att socialförvaltningen 
inte fullt ut arbetar i samma demokratiriktning, då demokrati som begrepp inte 
finns definierat och inte diskuteras.   
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6.1.3 Substanskrav; vilka substanser förvaltningen innehåller 

Demokratins substans utgör en viktig beståndsdel för att förvaltningens arbete 
ska räknas som demokratisk. Empirin visar att det finns en demokratisk grund i 
organisationen bland annat genom socialtjänstlagens portalparagraf. Det är den 
tillsammans med övriga lagens och barnkonventionens normerande styrning 
som gör att demokratins substans genomsyrar verksamheten. Substansvärdena 
uppmärksammas även i de dokument som ska precisera arbetet för 
socialförvaltningen på Lunds kommun men de uttrycker dock en vaghet. I 
Lunds kommuns värdegrund ingår begrepp som dialog, mångfald, engagemang 
och framtidstro, vilka är vackra formuleringar men de uttrycker däremot inte 
någon konkret vägledning för hur tjänstemännen ska bedriva sitt arbete. Att 
arbeta utifrån en värdegrund är viktigt för att bejaka demokratins substanskrav 
men den borde preciseras och inarbetas mer i organisationen. I intervjuerna har 
inte värdegrunden framträtt som någon självklar del i demokratidefinitionen 
och därmed förloras en beståndsdel i diskussionen kring demokrati. Att 
diskutera värdegrunden som en demokratisk komponent är viktigt då man bör 
fastställa vilken norm man ska arbeta efter. Detta är särskilt viktigt då alla 
värden inte går hand i hand, exempelvis krockar medborgardemokratins värden 
med den liberala demokratiskolans värden. Konflikten ligger i om man ska sätta 
gemenskapens bästa före individuella fördelar eller om människans fri- och 
rättigheter ska främjas. Dessa är konflikter som man mycket väl kan finna i 
socialförvaltningen då det därför finns en stor anledning att diskutera och lyfta 
fram olika värdegrunder.   

I demokratinormen ingår demokratins substanskrav men i intervjuerna lyfts 
inte dessa värden fram som självklara element. Däremot kan många värden 
skönjas och därmed framgår det att många värden finns väl förankrade i det 
sociala arbetet. Problematiken ligger i att de inte lyfts fram och vår 
utgångspunkt att demokratibegreppet inte är definierat gör sig därmed gällande. 
Vi kan konstatera att socialförvaltningen innehar många demokratiska inslag 
men att ett problem råder i och med att demokratin inte är preciserad och som 
inte i någon vidare bemärkelse diskuteras. Exempelvis substansens värden; 
jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet är mångtydiga begrepp och väger olika 
tungt beroende på vem man frågar. Eftersom socialförvaltningen inte för någon 
diskussion kring demokratins innebörd blir risken att bilden som förmedlas mot 
medborgaren skiljer sig beroende på vem i förvaltningen man möter. Lunds 
kommuns värdegrund kan tyvärr inte vägleda förvaltningspersonalen i en 
gemensam riktning, då begreppen ter sig mångtydiga. Vad gäller 
socialförvaltningens substansvärden kan vi uttala oss om att substansvärdena 
inte är tillräckligt uppmärksammade som element i socialförvaltningens 
demokratimedvetenhet.  
 
Summeringen i denna slutsats blir att socialförvaltningen i stort är demokratisk. 
Ändå finns det vissa demokratiska element som bör framhållas mer. Vi 
förundras över hur mycket den interna demokratin har uppmärksammats i 
intervjuerna eftersom socialförvaltningens verksamhet präglas mycket av 
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demokratins substansvärden såsom solidaritet. Men som Margareta Dovsjö 
säger; ”har vi inte demokrati på arbetsplatsen då blir det inte lätt” och det är 
viktigt att inom alla områden uppmärksamma demokrati. Utgångspunkten för 
uppsatsen har varit att demokratiska värden har hamnat i skymundan för 
ekonomiska värden, vilket inte riktigt varit fallet i Lunds kommuns 
socialförvaltning. Däremot finns spår av ett ekonomiskt pressat Sverige där 
varje krona ska utnyttjas maximalt och medvetenheten kring detta inte går att 
ifrågasätta. Lund är en resursstark kommun och demokratin i andra kommuner 
har i en del av intervjuerna kritiserats. Förutsättningarna är därför goda att 
kunna generalisera den demokratiproblematik som vi funnit i Lund till andra 
kommuner. Avsaknaden av diskussion kring demokratibegreppet är en 
återkommande fråga om tid och därför gör ekonomin sig gällande. 
Demokratibegreppet finns heller inte definierat men samtidigt genomsyras hela 
verksamheten av demokratitanken. Därmed kan vi konstatera att demokratin 
i socialförvaltningen är gömd men inte glömd. 
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8 Bilaga – Lista över intervjuade 

Vår tanke i denna uppsats har varit att se om medvetenheten kring demokrati 
skiljer sig åt i de olika nivåerna inom socialförvaltningen. Därför har vi haft 
intervjuer med personer genom hela den hierarkiska ordningen inom 
socialförvaltningen, från socialnämnd och socialdirektör till avdelningschef, 
enhetschef och socialsekreterare. För att få en bild av kommunfullmäktiges syn 
på demokrati i förvaltningen har vi även intervjuat politiker som suttit med i en 
utvecklingsgrupp för demokratifrågor. Vi vill passa på att tacka samtliga 
personer som har tagit sig tid till att bli intervjuade av oss. Vi vill även rikta ett 
stort tack till Lotta Green Dahlberg som har hjälpt oss att få kontakt med 
personerna som vi har intervjuat. Nedan ska vi presentera de intervjuade 
personerna.  

8.1.1 Politiker:  

Margareta Dovsjö: 
Intervjudatum: 2006-05-12 
Parti: socialdemokraterna 
Uppdrag inom Lunds kommun: 

• Kommunalråd 
• De lekande barnens fond, ledamot 
• Kommunfullmäktige, ledamot 
• Kommunförbundet Skåne, ledamot 
• Kommunstyrelsen, ledamot 
• Vård- och omsorgsnämnden, ledamot 
• Förbundsdir Räddningstjänst, ersättare 
• Krisledningsnämnden, ersättare 
• Suttit med i en utvecklingsgrupp för demokratifrågor under förra året. 
 

Lars Johansson: 
Intervjudatum: 2006-05-10 
Parti: moderaterna 
Uppdrag inom Lunds kommun: 

• Kommunfullmäktige, ledamot 
• Vård- och omsorgsnämnden, ledamot 
• Kommunstyrelsen, ersättare 
• Suttit med i en utvecklingsgrupp för demokratifrågor under förra året. 
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Erland Stensson: 
Intervjudatum 2006-05-09 
Ordförande i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige 
Parti: vänsterpartiet 
Varit ordförande i socialnämnden i fyra år och ersättare i kommunfullmäktige 
sedan tidigt i våras. 

8.1.2 Tjänstemän 

Inga-Lill Leierth: 
Intervjudatum: 2006-04-27 
Socialdirektör i Lunds kommun sedan två år tillbaka. Innehar den högsta 
tjänstemannapositionen inom socialförvaltningen.  

 
Karin Osbeck: 
Intervjudatum: 2006-04-27 
Avdelningschef för avdelningen ungdom och familj. Har arbetat på 
socialförvaltningen i Lund i tjugo år och har varit avdelningschef sedan 2001, 
då socialförvaltningen genomförde en omfattande omorganisation. 

 
Bengt Selander: 
Intervjudatum: 2006-04-26 
Enhetschef för insatsenheten, chef.  
Arbetat som enhetschef över tonårsboendet i 6 månader. Arbetade tidigare som 
öppenvårschef i Skurups kommun. Utbildad socionom. 

 
Christina Malmqvist: 
Intervjudatum:  
Socialsekreterare avdelningen för ungdom och familj 
Arbetat som socialsekreterare i Lund i snart ett år, arbetade tidigare som 
socialsekreterare i Malmö. Utreder ungdomar mellan 13 och 21 år. 

 
Rolf Köhler: 
Intervjudatum: 2006-05-10 
Socialsekreterare avdelningen för vuxna där individerna är 21 år och uppåt. 
Arbetat som socialsekreterare i Lund sedan 1995 

 
Lena Winslow: 
Intervjudatum: 2006-05-11 
Socialsekreterare avdelningen barn och familj. 
Arbetat som socialsekreterare i Lunds kommun i tjugo år. 
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