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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som ställde upp för intervju, utan er hade vår studie 

inte varit möjlig. Vi är tacksamma för deras fina bemötande och för att vi fick delta vid deras 

möten. Vi vill även tacka vår handledare Karin Kullberg för ett gott samarbete.   
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Begrepp och förkortningar 

FL Förvaltningslagen 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

KL Kommunallagen 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

RF Regeringsformen 

SoL Socialtjänstlagen 
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Abstract 

Authors: Josefin Adnerhill and Christer Johansson 

Title: “This is not politics” A study of politicians views on their role in matters concerning 

The care of young persons act (LVU)  

Tutor: Karin Kullberg 

Assessor: Kristina Göransson 

The purpose of this study was to investigate what politicians who handles matters concerning 

exercise of authority towards individuals feel and experience in terms of the decision making 

process. The study is focused towards decision making in cases regarding The care of young 

persons act (LVU). We used Max Weber’s theory on bureaucracy and power alongside 

Börjesson and Rehn’s theories on power. The study was conducted in qualitative manner, 

based on six semi-structured interviews with commissioners from the Social Welfare Board in 

a Swedish municipality. The six interviewees were all a part of the boards committee that 

handles matters concerning individuals. We were also invited to attend meetings both with the 

board and the committee. The collected material generated themes from which we made our 

analysis; democracy, bureaucracy, politicians and apolitical decisions, power and acting 

space and the influence over social secretary profession. Our results show that the politicians 

describe their task as time consuming and demanding and that their assignment in the decision 

making is being the citizens’ trustees in particularly severe matters. They feel that they have 

room to act and power to do what they feel is best, but also that they in an overwhelming ma-

jority of the cases follow the recommended decision of the social worker. They describe that 

they, when making decisions regarding individuals, are not influenced by politics, but instead 

by a common sense and compassion. They also feel that their participation is beneficial to the 

social worker, as they then can continue their relation with their clients in a good manner.  

 

Key words: politicians in social work, politics, exercise of authority, democracy, LVU 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vår undersökning rör beslutandegången i ärenden om barn i åldern 0 – 21 år enligt lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga, hädanefter förkortad till LVU. När 

socialtjänsten gör utredningar enligt LVU som mynnar ut i myndighetsutövning och omhän-

dertaganden tas besluten av en politisk nämnd som består av folkvalda politiker, några beslut 

är slutliga och några, ex. omhändertagande går även till förvaltningsrätten (se avsnitt 3.3.3). 

Petterson (2001) skriver att de svenska socialarbetarna ingår i en struktur där professionella 

ambitioner är underordnade politiska makthavares ideologiska ambitioner och starka organi-

sationers intressen. Det går inte att förstå det sociala arbetets utveckling i Sverige utan att sät-

ta det i relation till vad som händer i politiken och samhällets institutioner i övrigt. I den kate-

gori av ärenden som vi valt att inrikta oss på handlar det främst om kommunalpolitik och dess 

aktörer. 

Socialarbetare inom socialtjänsten är ofta p.g.a. sin specifika kompetens anställda för att utfö-

ra utredningen - men har inte beslutanderätt i vissa ärenden. Socialtjänstens socialsekreterare 

lägger fram underlag och förslag till beslut som de folkvalda sedan utgår ifrån i sitt beslutsta-

gande. Vi kom båda under vår praktiktid under socionomutbildningen i kontakt med flera 

yrkesverksamma socialsekreterare som sa att ”Oftast går socialnämnden på det beslut som 

socialsekreterarna rekommenderat”. Detta ledde till funderingar över vad som påverkar om 

socialnämnden går i linje med socialsekreterarnas rekommendation eller ej och vi ville under-

söka socialnämndens funktion när det kommer till beslut inom LVU - ärenden och deras egen 

syn på sin roll. Titeln på vår uppsats är ett citat från en av de ledamöter som tar beslut i indi-

vidärenden. Flera av de ledamöter vi intervjuat har pratat om att arbetet som görs i utskottet ej 

är politiskt utan bygger på en mer humanitär grund. Därmed väcktes frågan hos oss om varför 

det krävs en partipolitiskt aktiv person och om det inte kan bli problematiskt att sitta på ett 

politiskt uppdrag men ta opolitiska beslut.  

Det svenska samhället är uppbyggt på demokratisk grund där ”den vanliga människan” ska 

vara med i beslutsprocessen och rättssäkerhet är viktigt. Swärd och Starrin (2007) skriver att 

det för socialt arbete i Norden är som så att den dagliga verksamheten har en nära anknytning 

till den politiska sfären eftersom politiker där också fattar beslut i enskilda ärenden inom soci-

altjänsten. Beslutsrätten i barnavårdsärenden knöts här redan från början till kommunala poli-
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tiska nämnder istället för familjedomstolar som på andra håll i världen. Politiker kan t ex be-

sluta om ekonomisk hjälp till fattiga och de har, om det inte strider mot gällande lag, teoretis-

ka möjligheter att göra andra bedömningar än socialarbetaren (ibid.). Det vi ville undersöka 

var vad ledamöterna själva har för tankar om denna möjlighet och vad som påverkar om de 

använder den.  

Vi var intresserade av att fråga hur den enskilde ledamoten i socialnämnden upplever makt-

fördelningen och handlingsutrymmet då det finns socialsekreterare som har kunskap och erfa-

renhet inom sitt ämne men inte har ansvaret för besluten. Känner de att de har legitimitet, 

mandat och kunskap att uttala sig? Och varför har nämnden beslutanderätten? Till skillnad 

från flertalet andra nämnder beslutar socialnämndens politiker inte bara om generella ämnen 

såsom budget och samhällsplanering, utan även ingående frågor kring individers angelägenhe-

ter. Vårt intresse ligger i att undersöka hur ledamöterna i socialnämnden ser på sin roll och sitt 

handlingsutrymme i beslutsfattandet kring barnavårdsärenden enligt LVU. I vår undersök-

ningskommun tas majoriteten av dessa beslut angående ansökan till förvaltningsrätten om 

LVU-vård av nämndens sociala utskott och det är dess ledamöter vi intervjuat.  

När vi i den fortsatta studien använder begreppet ärende i hänseende till socialnämndens be-

slut och socialtjänstens arbete syftar vi till LVU-ärenden.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur den enskilde ledamoten i sociala utskottet upplever maktför-

delningen och handlingsutrymmet samt sin roll som beslutsfattare i barnavårdsärenden enligt 

LVU. Vi vill, utifrån intervjuer med ledamöter i sociala utskottet, analysera hur de ser på sin 

politikerroll i LVU-ärenden i förhållande till hur det enligt lag och teori bör vara. Vi är även 

intresserade av att se hur en alternativ beslutsfattandeprocess skulle kunna se ut. 

 Vad anser ledamöterna i utskottet om sin roll i ärendegång samt beslutsfattande? 

 Vad anser ledamöterna i utskottet om att det är ett politiskt uppdrag att ta beslut i bar-

navårdsärenden enligt LVU?  

 Hur ser ledamöterna i utskottet på sitt handlingsutrymme gentemot socialsekreterarnas 

förslag till beslut? 
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2. Tidigare forskning 

I lagtext, lagkommentarer och förarbeten vi läst görs det sällan skillnad på socialnämnd och 

socialtjänst, uppdragen benämns som socialnämndens och att de har ansvar för att de fullgörs. 

Till viss del nämns socialtjänsten och socialsekreterarnas arbete – dock inget om beslutande, 

förutom det som står skrivet om delegation och särskilda beslutandeordningar i vissa fall, ex 

omedelbart omhändertagande enligt LVU § 6 - 9. Politikernas roll i socialnämndens arbete ter 

sig som ett tämligen outforskat ämne, kanske särskilt när vi talar om den enskilde ledamoten. 

Politikerna i nämnden och utskottet i sig är tillsatta på samma grund som förtroendevalda är i 

andra politiska uppdrag och vi kommer därför nedan redogöra för forskning som kretsar kring 

politikerrollen och är relevant för vår undersökning. 

Lena Agevall beskriver i Välfärdens organisering och demokratin (2005) att demokratin utgår 

från medborgaren och som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att demokratin funge-

rar och för att kontinuerligt utveckla den (se mer om demokrati under avsnitt 4.1). De med-

borgare vi möter på det politiskt demokratiska systemets utflödessida är även de som finns på 

systemets inflödessida, det vill säga att de medborgare som blir framröstade till förtroende-

valda tillhör även de som röstar. På utflödessidan av det politiskt demokratiska systemet mö-

ter vi dem också i dubbla roller. Här är de medborgare som har en roll som politiker samtidigt 

som de är arbetsgivare. Bilden blir därmed mer komplex och det som är grundläggande för 

demokratin är att vi utgår från det första ledet i de sammankopplade rollerna – medborgaren. 

Det är en gemensam grund som inte bara har betydelse för att vi ska förstå den djupare inne-

börden av de olika aktörernas roller utan också relationerna dem emellan. Medborgarrollen är 

kopplad till en särskild politisk värld och rollerna innebär olika typer av rättigheter, skyldig-

heter och ansvar (ibid.).   

Politikerna får rollen som medborgarnas ställföreträdare, en roll som dels kan innebära att 

vara medborgarnas representant och dels vara deras förtroendeman. Som medborgarens repre-

sentant (delegate), ingår ett bundet mandat och man ser det som att man har mer fasta riktlin-

jer om hur det ska beslutas utifrån medborgarens tyckande. Som förtroendeman (trustee) där-

emot ligger tyngdpunkten i att man är vald utifrån medborgarnas förtroende om att man sköter 

sitt uppdrag och har ett mer öppet handlingsutrymme. Medborgarna överlåter ansvaret till de 

förtroendevalda i tro att de ska fatta beslut som de anser riktiga. Hur politiker sedan uppfattar 

innebörden av ställföreträdarrollen och var de lägger tyngdpunkten – representationsrollen 

eller förtroendemannarollen – är i högsta grad en empirisk fråga. Det förtroende de fått inne-
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bär krav på att demokratiska och etiska processer och rättsliga normer beaktas. De förväntas 

också arbeta för att tillgodose allmänintresset och uppmärksamma principen om lika hänsyn 

gentemot alla medborgare (ibid.).  

Agevall (2005) skriver också att utöver sin roll som medborgare/politiker har politikerna även 

en roll som arbetsgivare, direkt eller indirekt. Utifrån dessa funktioner blir deras roll än mer 

komplex, å ena sidan är de valda av medborgarna, varav de offentligt anställda är en del av 

den röstberättigade befolkningen, inför vilka de även är ansvariga. Å andra sidan är de arbets-

givare och har ett ansvar för sin personal och inför vem man är ansvarig blir en komplex frå-

ga, mer om detta under avsnitt 6. (ibid.)   

Erlingsson och Öhvall (2010) skriver i sin rapport Politikens villkor om engagemang hos poli-

tiker. Deras undersökning antyder att det är ovanligt med egennytta som drivkraft för enga-

gemang i lokalpolitiken. Det märks inte minst när deras respondenter fått svara på hur de 

hamnade på valsedeln och om hur angelägna de var att bli invalda. Mycket få säger sig själva 

ha tagit initiativ till att bli placerade på valsedeln, och fyra av tio instämmer inte i påståendet 

att de gärna ville hamna i fullmäktige. Erlingsson och Öhvall (ibid.) menar även att detta ock-

så märks när ledamöterna anger skälen till att de trots allt kandiderat. Att främja den egna 

situationen har, för den stora majoriteten, ingen betydelse alls. Istället dominerar motiv av 

typen ”bidra till utvecklingen till ett bättre samhälle” samt att man är ”generellt engagerad i 

politik och samhällsfrågor”. Dessutom uppger de flesta i deras undersökning att de, innan de 

kom in i fullmäktige, inte hade några höga förväntningar om att kunna få ett politiskt infly-

tande. Erlingsson och Öhvall (ibid.) tolkar dessa data som att många kommunalt folkvalda är 

svagt, eller till och med lite motvilligt, engagerade. De menar att man kan argumentera för att 

det är negativt för demokratin ifall den stora majoriteten av kommunpolitiker sitter på sina 

uppdrag med ett svagt eller motvilligt engagemang. 
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3. Bakgrund 

3. 1 Historia 

För att ge en överblick över hur den beslutsfattande processen ser ut har vi valt att ge en histo-

risk bakgrund till hur kommuner och nämnder formats och varför kommuner och dess arbets-

fördelning ser ut som de gör idag. 

3.1.1 1100-tal och den första kommunreformen 

Björkman och Riberdahl (1997) beskriver att innan 1100-talet bestod Sverige av landen även 

kallat landskap vilka hade egna lagar. Det var först på 1100-talet som Sverige uppstod som ett 

samlat rike. Dock kvarstod de olika landskapens lagar fram till mitten av 1300-talet då den 

första gemensamma landslagen utformades. Ända fram till 1600-talet hölls ting i landen och 

dessa avsåg att döma bland annat frågor rörande förvaltning och beskattning. Samtidigt växte 

den centrala statsmakten sig starkare och landstingens betydelse gick förlorad och sedermera 

försvann landstingen.  Även om statsmakten växte sig allt starkare kvarstod det lokala själv-

styret i form av socknen som bestod av flera intilliggande byar. För att fatta beslut rörande 

ekonomiska angelägenheter samlades socknen till sockenstämmor under ledning av en präst. 

Under dessa sammanträden fattade man beslut rörande väg- och brobygge, skatteuppbörd och 

undervisning m.m.  Socknen levde kvar i det svenska samhället fram till kommunreformen 

som genomfördes 1862.  Kommunreformen föregicks av en förordning som uppkom 1843 

som innebar att kyrkorådet delades i två inriktningar. Indelningen innebar att en gren ansvara-

de för kyrkliga frågor och att den andra grenen, sockennämnden, ansvarade för de frågorna 

som handlade om hälsovård, allmän ordning, ekonomisk förvaltning m.m. (ibid.). 

Björkman och Riberdahl (1997) talar om att reformen som skedde 1862 var betydande för 

kommunerna då de blev självständiga juridiska personer. De statliga myndigheternas insyn i 

kommunerna reducerades och kom att handla om en efterkontroll för att se till att kommuner-

na inte missbrukade sin auktoritet gentemot invånarna.  De som fick rösträtt genom reformen 

var de medborgare som betalade skatt. På landet knöts skatten till jorden och i städerna knöts 

skatten till inkomsten. 1871 var första året som det existerade statistik knuten till ett kommu-

nalval. För att bli förtroendevald var villkoren att man hade rösträtt, var av manligt kön, minst 

25 år, inte försatt i konkurs, inte varit åtalad eller misstänkt för ett på den tiden kallat skam-

fyllt brott, inte blivit fråntagen det medborgerliga förtroendet eller förlorat rätten att föra en 
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annan persons talan. Fyra bestämmelser styrde den kommunala strukturen och dessa var 

kommunalstyrelse på landet, kommunalstyrelse i stad, kyrkostämma och landsting. Denna 

ordning kvarstod i mer än hundra år och ligger som grund för vår rådande kommunallagstift-

ning.  Den viktigaste distinktionen under denna tid var den mellan de kyrkliga frågorna och de 

så kallade borgerliga frågorna. Reformen innebar att i de kyrkliga kommunerna ersattes sock-

enstämman med kyrkostämma och i de borgerliga kommunerna ersattes sockenstämman med 

kommunalstämma.  Geografiskt sett verkade de inom samma område men de fick skilda an-

svarsområden. De borgerliga frågorna berörde kommunmedlemmarnas ordnings- och hus-

hållsangelägenheter medan kyrkan tog upp frågor rörande just kyrkan men även skolan. Först 

på 1930-talet flyttade man över skolfrågorna till de borgerliga kommunerna (ibid.). 

3.1.2 Förändringar i takt med industrialiseringen 

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talat innebar stora förändringar i det svenska samhäl-

lets struktur. Med industrialiseringen började människor lämna landsorten och söka sig till de 

större städerna. En rad politiska förändringar skedde; bland annat att man införde tvåkammar-

riksdag som uppföljdes med tillkomsten av partiväsendet. Det var därefter som man introdu-

cerade den allmänna rösträtten (Björkman & Riberdahl 1997). 

En lagändring 1924 innebar att kommunerna gavs möjligheten att på frivilliga grunder kom-

pensera de förtroendevalda för arbetet som de utförde, det var dock inte förrän 1992 som en 

lag stiftades som sa att de förtroendevalda skulle kompenseras för förlorad arbetsinkomst. I 

takt med att samhället utvecklades och lagar förändrades eller uppstod hade landskommuner-

na svårt att klara sig. 1952 verkställdes den första kommunsammanslagningen som innebar att 

antalet kommuner minskade från 2498 till 1037 (ibid.). Montin (2004) skriver att syftet att 

minska antalet kommuner var att få ett högre invånarantal med tillräckligt skatteunderlag för 

att klara av de förändringar som skedde och som skulle ske, bland annat ville man utforma en 

professionell socialvård. Man ansåg att 3000 invånare var ett lagom underlag för att en kom-

mun skulle kunna existera. Denna sammanslagning var dock inte tillräcklig för att kommu-

nerna skulle kunna bedriva det som avsågs med reformen 1952. 1961 fastställde man ännu en 

sammanslagning av kommuner som innebar att en kommun skulle bestå av minst 8000 invå-

nare. Man ansåg att detta invånarantal var en bättre grund att stå på för att kunna bedriva de 

verksamheter som önskades. Sammanslagningarna skulle ske men det var på frivillig basis. 

Regeringen tyckte att det skedde för långsamt så 1969 beslutades att 1 juli 1974 skulle refor-

men vara genomförd (ibid.).  Enligt Björkman och Riberdahl (1997) så minskande antalet 
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förtroendeuppdrag och en mer partipolitisk inriktning uppstod. År 1969 antogs även en lag-

stiftning som innebar att partistöd infördes. Partierna fick med offentliga medel ekonomiskt 

stöd och ett uppbåd av mer professionella politiker sökte sig till uppdragen. De olika kom-

muntyperna som hade förekommit inom svensk historia togs till slut bort 1971 och kvar finns 

nuförtiden enbart en kommuntyp. 

Montin (2004) menar att sammanslagningarna som skedde från och med 1950-talet och som 

var färdiga vid 1970-talets mitt i slutändan innebar att det fanns omkring 280 kommuner i 

Sverige. En uppdelning av olika sektorer skedde så att varje fält skulle öka sin professionella 

kompetens. Under denna tid la man stor vikt vid planering och varje kommun beordrades att 

formulera planer för sin verksamhet som länsstyrelsen skulle acceptera. Även om varje verk-

samhetsområde inrättade en egen plan var tanken att planerna skulle integreras med varandra. 

Utöver krav på planering hade man villkor på att kommunerna främjade medborgarinflytan-

det.  

3.1.3 1980-talet 

Vidare skriver Montin (2004) att efter sammanslagningarna av kommunerna såg man en viss 

negativ följd, det handlade om färre förtroendevalda och att tjänstmännens inflytande ökade i 

kommunalpolitiken. För att intensifiera den folkvalda demokratin beslutades det att kommu-

nerna hade rätt att introducera bestämmande distriktsnämnder och kommundelsnämnder. 

Montin hävdar att forskningsrapporter visade på tjänstemännens tilltagna påverkan inom den 

faktiska politiken. I och med att kompetensen ökade inom förvaltningarna utgick en varning 

för ett kommande ”tjänstemannavälde” där tjänstemännen skulle få en allt för stor betydelse. 

Detta försökte man begränsa genom etableringen av nämnderna (för mer om nämnder se av-

snitt 3.2) vilket i sin tur skulle leda till att de förtroendevalda kom närmre verksamheten och 

på så sätt kunde bedriva den politiska styrningen. 1980-talet kom att handla om: för lite effek-

tivitet och för mycket politisk detaljstyrning. Krav ställdes på att det politiska och administra-

tiva ledarskapet skulle effektiviseras och influenser från det privata näringslivet tog sig in i 

kommunerna där olika typer av ledarskapsideologier infördes. Ett exempel var daghemsföre-

ståndaren som tidigare varit pedagog och därmed en del av arbetslaget som nu skulle bli chef 

och vara ansvarig för ekonomi och personal istället. I kommunerna introducerades arbetet 

med målstyrning. Politikerna skulle härmed under denna tid arbeta med översikt, inte sitta 

med detaljarbete. De skulle meddela tydliga mål dit man ville nå och sedan godta tjänstemän-

nens kunnande och därefter syssla med utvärdering. I slutet av 1980-talet talades det mycket 
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om besparingar då rädsla för kristider spred sig. Ett så kallat frikommunförsök genomfördes 

och detta innebar att några utsedda kommuner fick större frihet i att organisera sina verksam-

heter. Dessutom ökade man kommunernas ansvar för vissa områden i politiken. Detta ledde i 

slutändan till en mer marknadsorienterad inriktning och tanken var att kundernas val skulle 

styra politiken och vad som skulle prioriteras. Tanken var att det skulle vara en tydlig gräns 

mellan politiken och framställningen i kommunen. Kundernas val var det som skulle påverka 

framställningen inte politiken. Ledorden löd valfrihet och marknadsorientering. Ett annat hett 

ämne var brukarinflytande som dock inte tog fart förrän tio år framåt i tiden, 1990-talet (Mon-

tin, 2004). 

3.1.4 1990- och 2000-talet 

Kommunernas ekonomi blev tydligt sämre i början på 1990-talet samtidigt som ansvaret blev 

påtagligare. Förhållandet mellan staten och kommunerna blev mer problematiskt då de statli-

ga direktiven både minskade och ökade. Under 1990-talet ökade antalet externa leverantörer 

och kommunernas medel minskade. Till detta kom kvalitetsutvecklingsprojekt som gick ut på 

att undersöka hur brukarnas tillfredställelse med verksamheterna såg ut. Detta var startskottet 

för ett samarbete mellan kommunerna och andra offentliga organ som avsåg att integrera kun-

skap från olika myndigheter och organisationer, allt för att möta brukarnas behov på ett effek-

tivt sätt.  Politikerrollen var också omdebatterad och man ville se politiker som en medborgare 

hellre än verksamhetens representant. Under 2000-talet har samverkan gått i främre ledet. 

Eftersträvansvärt är det att kommuner samverkar och att den privata sfären ses som en poten-

tiell samarbetspartner (Montin, 2004).  

3.2 Socialnämnden och Sociala utskottet idag 

I Moderna kommuner (2004) beskriver Montin att kommunernas politik är uppbyggd kring 

fullmäktige, ett visst antal nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige är det ytterst bestäm-

mande organet i en kommun och det är kommunfullmäktige som tillsätter de behövda nämn-

derna. Det är även det enda organ i kommunen som utses genom allmänna val. 

Montin (2004) skriver att det är partiernas uppgift att nominera kandidater som kan represen-

tera partiet i både fullmäktige inför valet och sedan i nämnderna. De lokala partiorganisatio-

nerna tar fram ett program baserat på hur de vill att politiken i kommunens olika delar ska 

implementeras. Detta leder till att i kommunerna runt om i Sverige pågår en tydlig partipoli-
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tisk reglering. Efter valet av fullmäktige får man fram ett resultat som visar på vilket parti som 

har majoritet. Beroende på hur valresultatet ser ut får partierna ett visst antal platser som ska 

fördelas och tillsättas. En av intervjupersonerna berättar för oss att de partier som samarbetar 

och som har majoritet sätter sig ned för att diskutera vad de olika partierna har för sakfrågor 

och vilka ordförandeplatser som är aktuella att sitta på. Detta leder till ett förhandlingsläge 

och att man i kommuner praktiskt taget kan byta till sig platser beroende på vilka frågor som 

är viktiga för respektive parti. Till exempel kan ett parti tycka att det är av stor betydelse att 

sitta på ordförandeposten inom socialnämnden medan ett annat parti tycker att frågor rörande 

ex. infrastruktur är viktigare och då vill ha ordförandeposten inom den nämnd som arbetar 

med de frågorna. Montin (2004) beskriver att valresultatet avgör hur många från respektive 

parti som sitter i en nämnd. Alltså det parti som procentuellt fick flest röster har flest repre-

sentanter i nämnderna.  

För att sedan bilda utskottet väljer deltagarna i nämnden själva vilka som ska vara represen-

tanter. Med ett utskott menas ett politiskt sammansatt organ inom en nämnd. I första hand är 

det fullmäktige som kan besluta att en nämnd skall ha ett eller flera utskott. Nämnden kan 

delegera sin beslutanderätt till utskottet (Clevesköld, Lundgren & Thunved 2011). Det är upp 

till fullmäktige att bestämma om en nämnd behöver ett eller två utskott. Är det dock så att 

fullmäktige inte beslutar i frågan är det upp till nämnden själv att avgöra om ett utskott ska 

utses (6 kap. 20 § KL).  

Socialnämndens yttersta uppgifter är två och dessa är att följa det som fullmäktige har beslutat 

om och att följa den lag som bestämmer hur den aktuella verksamheten ska styras (Clevesköld 

et al. 2011). I vår undersökningskommun är det så att nämndens beslut rör mer övergripande 

frågor gällande fördelning av ekonomi, riktlinjer och verksamhetens mål medan utskottet han-

terar individärenden (intervju med L5). 

Delegation handlar om att nämnden överlåter beslutanderätten till någon anställd inom verk-

samheten, t ex till en tjänsteman i form av socialsekreterare. I både Kommunallagen och SoL 

är delegation reglerat. När socialsekreterare fattar ett beslut inom socialtjänsten fattas det all-

tid utifrån delegation av nämnden. Ett beslut som är fattat efter delegation är i alla avseenden 

att anse som ett beslut fattat av nämnden.  Det är upp till nämnden vad som ska delegeras, 

dock finns det enligt lag vissa beslut som inte får lämnas över till någon annan och nämnden 

har alltid övergripande ansvar för hela verksamheten. Kommunfullmäktige har ingen befo-

genhet i ämnet. (Clevesköld et al. 2011).  
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Nedan finns en modell över hur Socialnämndens och socialtjänstens olika grupper och områ-

den ser ut i vår undersökningskommun. Sociala utskottet är en del av, och består av ledamöter 

från Socialnämnden, och de beslutar och ansvarar för ärenden från fyra olika verksamhetsom-

råden inom socialtjänsten. Modellen är ritad utifrån intervjupersonernas beskrivning av orga-

nisationen.  

 

 

 

3.3 Demokrati  

För att läsaren ska få en bra förståelse inför analysen har vi valt att klargöra begreppet demo-

krati, då det är utifrån denna tanke socialnämnden är uppbyggd och beslutandeprocessen är 

uppbyggd. Det första stycket i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. 1 § lyder:  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främ-

ja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet.” 
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Det finns ingen närmre definition med vad som menas med demokratins grund, i förarbete 

eller lagkommentar, i den senare nämns endast att i ”den s.k. portalparagrafen, anges de över-

gripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst – demokrati, 

jämlikhet, solidaritet och trygghet” (Norström & Thunved, 2011).  

I Grundlagen Regeringsformens (SFS 1974:152) 1 kap 1 § går att läsa: 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 

lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 

statsskick och genom kommunal självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna”. 

I Prop. 1973:90 (Geijer och Adolf, 1973) angående Regeringsformen skriver man följande: 

”I 1 kap. anges statsskickets grunder. Här fastslås bl. a. att den svenska folkstyrelsen bygger 

på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt och förverkligas genom ett representativt 

och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”. Detta kan ses som en 

förklaring på vad man i Sverige menar med demokrati och vad man anser viktigt att värna om 

i ett demokratiskt statskick och samhälle. Nationalencyklopedins definition av ordet demokra-

ti lyder kortfattat: ”[demokrati] har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad 

detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta 

andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring”.  

Det demokratiska system som Sverige bygger på är parlamentariskt, vilket betyder att landet 

styrs av regeringen så länge denna har stöd av riksdagen – parlamentet. Riksdagen är folkets 

främsta företrädare, och det är den som stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestäm-

mer hur statens pengar ska användas. Genom att medborgarna väljer sina representanter i val 

till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är medborgaren med och be-

stämmer hur de vill ha sitt samhälle (Sveriges Riksdag, 2011).  

Även Hadenius (2001) skriver att demokrati betyder folkstyre och att man som medborgare i 

en demokratisk stat har rätten att styra sig själv. Han menar att all myndighetsutövning har sin 

legitimitet i den vilja som folket har uttryckt genom sin rösträtt i den demokratiska processen. 

Socialnämndens mandat att bruka myndighetsutövning kommer därmed utifrån medborgarnas 

medverkan och tro på den demokratiska processen. Hadenius (ibid.) skriver även att samtidigt 
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ställer demokratin vissa krav på hur denna folkvilja kommer till uttryck och här beskriver han 

att det är två principer som ska gälla; den politiska jämlikhetens princip och frihetens princip. 

Den första fastställer själva det politiska medborgarskapet, vilka som ska räknas till ”folket” 

och vilken vikt styresmän ska ha sinsemellan. Enligt jämlikhetens idé ska, för det första, i 

princip alla människor i ett land ha rätt att påverka landets styrelse. Styresmännen ska även 

behandlas lika och enskilda personers vilja ska inte väga tyngre än någon annans. Även Age-

vall (2005) skriver att eftersom den representativa demokratin som styrelseform bygger på 

tanken att medborgarna styr sig själva är principen om politisk jämlikhet central. Principen 

visar sig genom möjlighet till deltagande från medborgarna, det ska alltså vara möjligt att 

framföra synpunkter för att påverka beslut då jämlikhetens princip råder. Frihetens princip 

handlar om att alla typer av politiska opinioner ska få komma till uttryck i politikens proces-

ser. Hadenius (2001) menar att det är fråga om att ha sådana regler som säkerställer att alla 

har en lika rösträtt och lika rätt att nyttja demokratins politiska friheter. 

I Sverige säkerställer de fyra grundlagarna Regeringsformen, Successionsordningen, Tryck-

frihetsgrundlagen och Yttrandefrihetsgrundlagen medborgarnas grundläggande fri- och rättig-

heter. Regeringsformen anger hur makten ska fördelas mellan riksdagen, regeringen, kommu-

nerna, landstingen och domstolarna och vilka medborgarnas demokratiska rättigheter är. 

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen handlar om rätten att uttrycka sig fritt 

här står bl. a. om förbudet mot censur samt rätt till fri informationsspridning och anonymitet. 

För tidningar och böcker finns tryckfrihetsförordningen och för radio, tv och webben har vi 

yttrandefrihetsgrundlagen. Successionsordningen innehåller reglerna för vem som kan bli 

kung eller drottning i Sverige och idag har kungen eller drottningen representativa uppgifter 

och saknar politisk makt (Sveriges Riksdag 2011). Makten i svensk demokrati ligger som 

ovan nämnt hos den folkvalda regeringen och riksdagen. Erlingsson (2008) menar att den 

representativa demokrati vi har handlar om ett system som klart och tydligt bygger på arbets-

delning och specialisering. Det rör sig om ett styrelseskick där ett mindre antal personer som 

– efter en allmänt demokratiskt godtagen valprocedur – ges förtroendet att under en begränsad 

tidsperiod fatta bindande beslut å det övriga samhällets vägnar.  

3.3.1 Demokratins svarta hål 

Bo Rothstein (2002) skriver om något han benämner som demokratins svarta hål. Han beskri-

ver att samhället genom decentralisering och delegering förflyttat makten till lokala kommun-

organ och enskilda tjänstemän, något som vår redogörelse för historien påvisar. Detta gör det 
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svårt att ställa någon till svars. Styret (krati) hamnar även fler steg ifrån folket (demos). Med 

avståndet menas att politikerna i utskottet i vår kommun är folkvalda. De i sin tur är arbetsgi-

vare till tjänstemännen och delegerar vissa beslut till dem. Det är detta Rothstein (ibid.) menar 

med att styret kommer fler steg från medborgarna. Då styret skiljs från folket sätts även en del 

av demokratins grunder på spel då idén om att dessa bör vara förenade i ett bryts sönder. 

Rothstein (ibid.) skriver även att om vi måste acceptera att den offentliga personalen i många 

fall har ett handlingsutrymme i politiken så är det viktigt att personalen görs medveten om 

etiska problem och hur dessa ska hanteras. Socialförvaltningens tjänstemäns handlingsut-

rymme inom politiken visar sig ex då de skriver utredningar som politikerna sedan tar del och 

beslutar om. Tjänstemannens handlingsutrymme yttrar sig när de gör en bedömning om vad 

som blir skrivet i utredningen. Kommunpolitiken kan även bidra till att man som medborgare 

har olika förutsättningar och välfärdsförmåner beroende på vilken kommun man bor i. Det 

finns statliga riktlinjer om vad som anses vara de grundläggande resurser som kommunen 

måste erbjuda, men det hindrar inte att kommunerna kan införa annan verksamhet utöver detta 

utbud (ibid.). 

3.4  Nutida lagstiftning 

Det arbete som utskottet gör när de beslutar i LVU-ärenden utgår framförallt från Kommunal-

lagen, Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och LVU. Vi kommer här att redogöra för de 

punkter i lagarna som är relevanta för vår undersökning och analys.  

3.4.1 Kommunallag (1991:900) och förvaltningslag (1986:223) 

Kommunallagen är den lag som reglerar kommuners ansvarsområde och organisation. Kom-

munfullmäktige är det högsta beslutande organet och utifrån denna tillsätts kommunstyrelse 

och diverse nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. I 4 kap. 1 § KL defi-

nierar man att man med förtroendevalda i denna lag avser ledamöter och ersättare i fullmäkti-

ge, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Lagen reglerar även rösträtt för med-

borgarna och valbarhet bland medborgarna för att bli förtroendevald och bestämmelser om 

dessa förtroendeuppdrag. Det finns regler för hur möten och omröstningar ska utformas, samt 

hur vissa eventuella oenigheter ska hanteras (KL).  

Kommunallagen 4 kap. 30 § lyder ”Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare 

att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet”. I socialnämnden i vår undersöknings-
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kommun anställer de jurister som politiska sekreterare för att få stöd i sitt arbete och be-

slutstagande.  I Kommunallagen står även att fullmäktige får bestämma att också andra än 

ledamöter skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I vår undersöknings-

kommun får i sociala utskottet bl a klienter och handläggande socialsekreterare och chefer 

inom enheten delta till viss del vid möten när deras ärende är uppe för diskussion (intervju 

med L1).  

I Förvaltningslagen 18 § beskrivs hur nämnden ska gå tillväga om man ej är enhälliga i beslut, 

hur en omröstning då bör gå till. I Förvaltningslagen har man även fastslagit att ledamöterna 

har en skyldighet att delta i beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda vilket 

bygger på uppfattningen att beslutsfattandet blir säkrare om så många som möjligt av ledamö-

terna deltar i röstningen (Hellners och Malmqvist, 2010).  Samma sak nämns i Kommunalla-

gens 4 kap. 20 §, ”En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende skall 

delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild”.   

Förvaltningslagens 20 § säger att varje beslut av en myndighet ska grundas på objektivt kon-

staterbara skäl. Dessa ska redovisas öppet i beslutet. Motiveringskravet syftar till att garantera 

att ärendena prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt. Motiveringar gör det lättare för parter 

och andra att förstå besluten, kontrollera att besluten är riktiga och bedöma om det kan löna 

sig att överklaga (Hellners och Malmqvist, 2010).  

3.4.2 Socialtjänstlag (2001:453) 

Socialtjänstlagen är den ramlag som beskriver hur socialnämndens uppdrag ska utföras samt 

innehåller vissa regleringar för socialnämnden och dess arbete. Den fastställer kommunens 

ansvar och specificerar vad denna ska tillhandahålla för medborgarna. Lagen innehåller även 

rätt till bistånd för medborgare som ej själva kan tillgodose sina behov. Vidare finns bl a sär-

skilda föreskrifter för olika samhällsgrupper, bestämmelser om anmälningsplikt, handlägg-

ning, tillsyn, överklagande och tystnadsplikt.  

Kapitel 10 handlar om nämndorganisationen, första paragrafen hänvisar till Kommunallagen, 

och att det som i den är föreskrivet för nämnder gäller för socialnämnden – eller den nämnd 

som hanterar ärenden enligt Socialtjänstlagen. Det är inte obligatoriskt för kommunen att ha 

just en Socialnämnd (arbetet kan delas upp i andra nämnder med andra namn), det viktiga är 

att de uppdrag som Socialtjänstlagen anger måste utföras av någon av kommunfullmäktige 

utsedd nämnd. Därmed skall det som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd gälla 
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den eller de nämnder som kommunen inrättar för att utföra kommunens uppgifter inom social-

tjänsten (Norström & Thunved, 2011). Innebörden av bestämmelsen i 2 § i ovan nämnda ka-

pitel är att endast socialnämnden själv eller via ombud får föra kommunens talan i mål och 

ärenden som enligt SoL eller annan författning ligger hos nämnden. 4 § säger att i social-

nämndens uppgift som förvaltningsorgan ingår att hos bl.a. kommunfullmäktige och kom-

munstyrelse framställa de förslag som nämnden finner påkallade. Vidare föreskrivs rätt för 

nämnden att inkräva behövliga yttranden och upplysningar från kommunens organ och befatt-

ningshavare. Lagen innehåller inga bestämmelser om vad som skall gälla i fråga om rätten att 

avge yttrande. Denna rätt bör följa av den kompetens som nämnden i övrigt har (ibid.).  

10 kap. 4 - 6 § reglerar vilka beslut som socialnämnden får delegera till tjänstemän, enskilda 

ledamöter eller ersättare. Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden rörande myndighetsut-

övning mot enskilda, om ärendet är av principiell natur eller av större vikt. Läs mer om lag-

stiftad delegation under rubriken 3.3.4 Delegation av beslut.  

3.4.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är en lag som ger socialnämnden rätt att 

med tvång omhänderta barn och unga utan dess eget eller dess vårdnadshavares samtycke om 

de krav som uppges i lagen anses uppfyllda. Barnet kan omhändertas enligt § 2 som handlar 

om bristande omsorg och hemförhållanden eller enligt § 3 som utgår från barnets eget beteen-

de. Det slutgiltiga beslutet tas av förvaltningsrätten, men i den kommun vår undersökning 

gjorts går ärendet först från socialsekreterare via enhetschef till utskott och sedan nämnd. Pa-

ragraferna 6 – 9 reglerar hur ett omedelbart omhändertagande ska genomföras och här skrivs 

bl. a att i brådskande fall får socialnämndens ordförande ensam skriva på beslut om ett ome-

delbart omhändertagande.    

3.4.4 Delegation av beslut i Socialtjänstlagen och LVU 

Enligt Kommunallagens 6 kap. 33 § får en kommunal nämnd besluta om att delegera vissa 

beslut till andra delar av organisationen. Beslut som har fattats på grund av delegation är i alla 

avseenden att anse som ett av nämnden fattat beslut. Det är upp till nämnden själv att avgöra 

vilka ärendegrupper inom socialtjänsten som bör omfattas av delegationsrätt. I fråga om be-

slut enligt Socialtjänstlagen får enligt 10 kap. 4 § delegation till tjänstemän inte ske i följande 

fall;  
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 Medgivande till att ett barn tas emot i ett enskilt hem för stadigvarande vård och beslut 

om vård i sådant hem. 

 Beslut om omprövning av sådana placeringar som har skett frivilligt och beslut i fråga 

om ansökan om överflyttning av vårdnaden.  

 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att 

adoptera det och om återkallelse av sådant medgivande (Nordström och Thunved, 

2011).  

I fråga om beslut enligt LVU gäller motsvarande begränsning i delegationsrätten för;  

 Beslut om ansökan till förvaltningsrätt. 

 Omedelbart omhändertagande. 

 Beslut angående vården enligt 11 § första och andra styckena.  

 Omprövning av behov av vård enligt LVU. 

 Beslut om fortsatt behov av bestämmelser om umgänge med förälder eller annan 

vårdnadshavare eller beslut att inte röja den unges vistelseort för sådana personer. 

 Beslut om upphörande av vård. 

 Beslut om förebyggande insatser. 

 Beslut om ansökan om flyttningsförbud och beslut om omprövning av flyttningsför-

bud samt beslut om tillfälligt flyttningsförbud.  

 Begäran om polishandräckning (Nordström och Thunved, 2011).  

Det är fler reglerade beslut i LVU än i SoL, en anledning är att man vill öka rättsäkerheten då 

man i dessa fall utövar myndighetsutövning utan samtycke från barnet, ungdomen eller vård-

nadshavaren. Dessa ärenden måste alltså ledamöterna i Socialnämnden fatta beslut i, vilket de 

gör utifrån det underlag de får från tjänstemännen. Det är dessa beslut, de som ledamöterna är 

kommunens sista länk i, som vi främst fokuserat på i vår undersökning. Angående övriga be-

slut styr kommunfullmäktige själv över vilka som bör delegeras och till vilken nivå inom or-

ganisationen – ex. enskild tjänsteman, enhetschef eller förvaltningschef.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Huvudområdena i detta avsnitt är byråkratisk organisation och ansvar, handlingsutrymme 

samt makt. Våra teoretiska utgångspunkter har formats utefter vad intervjuerna gett, enligt 

induktiv metod (Aspers 2007). Vi kommer här att förklara för den teoretiska bakgrundsinfor-

mation som vi vidareutvecklar och använder i avsnitt 6 för att analysera vårt material. Vi 

kommer här att beskriva Max Webers syn på byråkrati som vi sedan kommer att ta upp i rela-

tion till hur ledamöterna beskriver organisationen. Makt och handlingsutrymme är intressant 

då det är något vi talat mycket om med intervjupersonerna. Genom att redogöra för dessa be-

grepp och sedan analysera vårt insamlade material utifrån dessa kommer vi närmre att svara 

på våra frågeställningar.  

4.1 Byråkratisk organisation och ansvar 

Vi har valt att möta vår empiri utifrån ett organisationsteoretiskt synsätt. Sverre Moe (1995) 

skriver att Max Weber har haft en stor betydelse inom sociologin från tidigt 1900-tal och 

framåt. Weber (1983) skrev bland annat om makt och kontroll inom organisationer. Han skrev 

t ex om hur vissa människor rättade sig efter maktutövaren, även utan att hålla med denne och 

trots att ingen form av hot från utövaren uttalats. Denna maktutövning kopplade Weber till 

begreppet auktoritet. Weber menade att denna auktoritet grundade sig på legitim makt. Ett 

visst mått av intresse till lydnad måste dock förekomma i alla sanna auktoritetsförhållanden. 

Myndighetsutövning över ett stort antal människor kräver också en stab som besitter kapacitet 

att ta hand om dessa. Att denna stab utför handlingar efter påbud från sin överordnade kan 

komma från en rad olika motiv. Dessa motiv anses vara väsentliga för auktoritetstypen. Moti-

ven kan vara bl.a. var materiella, målrationella eller baserade på känslor. Enskilda motiv anses 

ofta vara instabila för att lyckas och snarare en kombination av olika motiv anses vara grun-

den för en lyckad myndighet. Vanligtvis tillkommer ett element, närmare bestämt tanken om 

legitimitet (ibid.). 

Vidare utformade Weber (1983) en tydlig begreppsapparat där han bland annat myntade be-

greppet idealtyper. Dessa idealtyper menade Weber var till för att jämföra verkligheten med 

och ett mått att sträva efter. Inom organisationer utformade han tre idealtyper kopplade till 

begreppet auktoritet som förklarade varför maktinnehavaren ansågs vara legitim, dessa kallar 

han för rena auktoritetstyper. Det första skälet till legitimitet ansåg Weber vara av traditionel-

la skäl. Den andra handlade om karismatiska skäl medan den tredje och sista auktoritetstypen 
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beskriver Weber vara kopplad till rationella skäl (legal auktoritet) och den accepterade ord-

ning som är uttalad (ibid.).  

En av de organisationsformer som Weber (1983) skriver mest om är den byråkratiskt utfor-

made organisationen. Till denna form av organisation kopplar han samman den legalt auktori-

tära idealtypen. Weber (1987) skriver att en byråkrati anses vara tekniskt överlägsen andra 

organisationsformer. En fullt utvecklad byråkrati kan ses som en maskin med egenskaper som 

precision, snabbhet, kontinuerlighet, minskade materiella och personella kostnader.  

Weber (1987) skriver att den byråkratiska organisationen har flera kännetecken och bland de 

viktigaste är det om fackkunskap. Personalen ska anställas, inte väljas, utifrån kompetensen 

de besitter och dessa kompetensområden ska vara styrda genom regler. Hierarki ska råda med 

tydliga gränser mellan över- och underordnade där de överordnade kontrollerar de underord-

nade. Det ska finnas ett system med möjlighet till befordran och kontroll, insyn och dokumen-

tation är viktiga inslag i en byråkrati. Avslutningsvis menade Weber (1983) att denna organi-

sationsform är användbar i praktiskt taget alla typer av verksamheter från affärsverksamheter 

till välgörenhetsorganisationer där syftet kan variera mellan materiellt, privat eller ideellt.  

Webers (Månson, 2003) begrepp ansvarsetik kommer ifrån att människor idag måste ansvara 

för sina handlingars förutsägbara konsekvenser. Förut då kyrkan hade större makt i samhället 

kunde man handla utifrån något som han benämner som sinneslagsetisk, som utgår från att 

den kristna handlar rätt och överlämnar följderna till Gud. Kravet på den moderna människan 

att handla ansvarsetiskt är svårt och ofta flyr hon och menar att ansvaret för hennes handlingar 

inte kan läggas på henne själv utan på världen och andra människors dumhet eller Guds vilja 

som skapat världen och människorna på detta sätt (ibid.). 

Agevall (2005) beskriver att medborgarna genom de allmänna valen har delegerat makt till 

andra medborgare, som ska representera dem och dessa valda politiker är i sin tur ansvariga 

inför medborgarna. Möjligheten till ansvarsutkrävande är centralt – medborgarna ska kunna 

rösta bort de representanter de inte är nöjda med. I en diskussion kring förtroendevaldas per-

sonliga ansvar skriver Björkman och Riberdahl (1997) om att vid ansvarsutkrävning utifrån 

vårdslös myndighetsutövning är det för den enskilde mer fördelaktigt att rikta skadestånds-

krav mot kommunen som sådan är att kräva de förtroendevalda personligen på skadestånd. 

Det finns instrument för att utkräva ett personligt juridiskt ansvar från förtroendevalda men 

det är en annan sak hur dessa instrument används och de skriver att det finns vissa luckor i 



24 

 

ansvarssystemet. Vidare tar de upp olika perspektiv ang. förtroendevaldas personliga ansvar, 

bl. a. politiskt ansvar som utkrävs av väljarna eller kandidatens parti vid valtillfället. Det poli-

tiska ansvaret skiljer sig från det juridiska bl. a då det kan gälla politiska bedömningar som är 

juridiskt korrekta. Juridiskt ansvar däremot förutsätter någon form av juridiskt felhandlande 

som ytterst kan prövas av domstol (ibid.)  

Om befogenheten att fatta beslut i ett ärende eller en ärendegrupp har delegerats innebär detta 

i alla sammanhang att delegaten tar det fulla ansvaret för det konkreta beslutet och att den 

delegerande inte får gå in i ett beslut som håller på att fattas eller som har fattats till följd av 

delegationen (KL). Den delegerande har däremot kvar sitt övergripande ansvar för sakområ-

det och kan ta tillbaka delegationen, också för ett enstaka ärende, och följa delegatens hanter-

ing av sitt uppdrag genom återrapportering (t ex. 3 kap. 15 § KL).  

4.2 Makt  

Utöver Webers organisationsteori vill vi koppla in begreppet makt och det gör vi med hjälp av 

Mats Börjesson och Alf Rehns bok Makt (2011). De har en diskussion om makt som innefat-

tar två sätt att belysa fenomenet. Det ena handlar om att studera makt i ett sammanhang och 

det andra handlar om att förstå och se vad den har för betydelse. För att studera makten delar 

Börjesson och Rehn upp den i tre grenar. Den första de tar upp är maktens tekniker som hand-

lar om hur denna uppenbarar sig i vår omvärld. Här nämns exempelvis hot om våld, tvång, 

belöning och övervakning och kontroll. Övervakning och kontroll menar de är en alldeles 

speciell form av makt då den kan te sig vara synnerligen subtil. Uppgifter sparas och man 

ingår i ett system. Att exkludera och inkludera nämns som en av maktens klassiska tekniker 

och denna går ut på att först synliggöra gränser och sedan kategorisera (ibid.).  

Andra grenen kallar Börjesson och Rehn (ibid.) för maktens subjekt och med det menas att 

makt uppenbarar sig i en relation när någonting sker. De menar att det inte räcker med att för-

klara att det förekommer maktroller utan att det först är när något sker som makten får en be-

tydelse. Vidare skrivs det om hur makt erhålls i samhället; Tre saker tycks ge makt: pengar, 

position i samhället och expertis. Positionen i samhället nämns som relativt stabil och oför-

ändlig, har du en gång hamnat i en hög maktgivande position och fått denna makt är det svårt 

att bli av med den. Börjesson och Rehn (ibid.) menar att detta demonstrerar maktens ovilja att 

förflyttas. De tar även upp de som möter makten och dessa kan ses på två olika sätt; Det ena 

handlar om motstånd och det andra handlar om mikromakt. Mikromakt betyder att alla i en 
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relation har någon form av makt och denna behöver inte vara speciellt omfattande men den 

finns och kan tas i bruk. Mikromakt innefattar allt från subtila gester till uppror mot makt-

havarna (ibid.).  

Tredje grenen inom makt handlar om upplevelsen av den; Hur makten upplevs av personen 

som innehar den och hur det är att vara utsatt för makt. För att sen komma in på förståelsen av 

makt tar Börjesson och Rhen (2011) bland annat upp Anthony Giddens. Giddens förklarar att 

makt inte bara handlar om tvång och envälde utan att den även inbegriper samförstånd och 

samarbete och hur den vid dessa tillfällen utnyttjas. Makt handlar även om att kunna agera på 

ett sätt som förändrar.  

4.3 Handlingsutrymme och myndighetsutövning 

En handling beskrivs av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som att göra en aktiv 

handling, att göra något. Denna kan utföras genom att aktivt ingripa eller med en underlåten-

het att ingripa. Handlingsutrymmet formas både utifrån organisationen och den organisering 

som sker utifrån de institutionaliserande uppfattningarna. En organisations historia, status, 

nutid och innehåll är alla påverkansfaktorer för handlingsutrymmet och inför vem man har 

detta. Både det administrativa och de tankemässiga ramarna påverkar vad som är möjligt att 

göra i socialt arbete. Hur man använder det utrymme som skapas beror dels på de traditioner 

som råder och den professionalitet man själv och yrkesgruppen innehar, dels på vad som sker 

i samspelet med dem man möter och vem man är som person (ibid.). Vidare skriver Svensson 

et al. (2008) att handlingsutrymmet innebär en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån 

det utrymme organisationens uppdrag sätter. Men det innebär också att ha en professionell 

kunskap och hållning som inverkar på vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla. Att 

ha ett handlingsutrymme innebär alltså inte bara att ha möjlighet att välja utan också kompe-

tensen att bedöma rimligheten i valen.   

Socialnämndens handlingsutrymme inbegriper myndighetsutövning som är ett nyckelbegrepp 

i lagstiftning och en viktig del i deras arbete. Begreppet används när det gäller den offentliga 

maktutövningen över enskilda och särskilt när det gäller den enskildes rättssäkerhet och kon-

trollen över maktutövningen. Definitionen anger att det rör sig om ensidig maktutövning från 

det allmännas sida och det måste följaktligen finnas ett beroendeförhållande mellan den en-

skilde och det allmänna (Björkman och Riberdal 1997).  
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5. Metod  

5.1 Urval och avgränsning 

Vi har intervjuat ledamöterna i socialnämndens sociala utskott i en kommun där en social-

nämnd svarar för hela kommunen. Vi valde att göra en avgränsning till ett specifikt område 

som de tar beslut om och utifrån intresse och kunskap har vi inriktat oss på LVU - ärenden. Vi 

gjorde vår undersökning i en större svensk kommun (invånarantal mellan 50 000 – 200 000), 

vilken är inte relevant för våra resultat och vi har därmed valt att anonymisera studien. Fun-

deringar fanns på att använda oss av flera olika kommuner men undersökningen skulle då bli 

komplex och ickerepresentativ för de utvalda kommunerna. Av det begränsade underlag vi 

skulle få in skulle det vara svårt att dra generella slutsatser att göra jämförande studier utifrån. 

Vi kontaktade nämndens ordförande och bad denne sedan skicka vidare vår förfrågan om del-

tagande till ledamöterna i nämnden. Utifrån vårt informationsbrev (se bilaga 1) där vi bifogat 

information om undersökningen gjorde denne bedömningen att det främst var ledamöterna i 

sociala utskottet som var intressanta för oss och vi fick via e-post svar från de som var intres-

serade. Vi genomförde sex intervjuer, därmed med alla utskottets ledamöter. För att få en dju-

pare inblick i det arbete de gör fick vi även möjlighet efter förfrågan att sitta med vid ett 

sammanträde med hela Socialnämnden samt ett möte med det sociala utskottet.  

Eftersom vår studie är av kvalitativ art fick vi ett mindre och begränsat underlag som det inte 

är möjligt att dra generella slutsatser ifrån. Vi hade tankar om att även belysa ämnet från 

tjänstemännens perspektiv, men pga. svårigheter att nå socialsekreterare i den kommun som 

valt att genomföra studien i och efter att ha diskuterat med vår handledare valde vi att istället 

till fullo inrikta oss på det sociala utskottets ledamöter. Vi hade då även fått ett mindre under-

lag men genom att endast fokusera på det sociala utskottet och ej tjänstemännen samt endast 

att träffa ledamöter i en kommun, kunde vi få ett större och mer samlat underlag. Ledamöter-

na kommer från olika partibakgrunder och vi intervjuade personer i spridd ålder.  

Vi förde en diskussion om att i vår analys se till ledamöternas partitillhörighet och se om det 

finns skillnader utifrån deras partibakgrund men vi valde att bortse från detta pga. våra tids-

mässiga ramar, dessutom hade grupperna blivit väldigt små och slutledande jämförelser hade 

därmed inte varit möjliga.  
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5.2 Val av metod  

Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metod genom intervjuer med ledamöterna, 

vilket är den metod som är mest förenligt med hur vi anser att undersökningen bäst kan 

genomföras. Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, 

drömmar, attityder och känslor (May 2001) vilket vi ansåg troligast kunde leda till svar på 

våra frågeställningar. För att få svar på våra frågeställningar är vi intresserade av vad de säger, 

deras ordval, beskrivningar och upplevelser – något som vi inte hade fått i en kvantitativ un-

dersökning. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, me-

dan man i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen (Bryman 2006).  

Vi valde att genomföra våra intervjuer i semistrukturerad form. Frågorna var specificerade 

men vi som intervjuare hade betydligt större frihet att fördjupa och utveckla de svar som gavs 

genom att gå in i dialog med intervjupersonen. Genom semistrukturerade intervjuer var det 

även möjligt för intervjupersonen att svara med egna termer (May 2001), vilket vi såg som 

viktigt då vi var ute efter deras egna beskrivningar av sin roll i nämnden och beslutandepro-

cessen. Detta är grunden för vårt analysarbete då kärnan är politikerrollen och hur den hante-

ras i beslut som ej anses politiska.   

För att skapa en struktur använde vi oss av en intervjuguide, vi ser denna som ramen. Guiden 

(se bilaga 2) reviderade vi efter hand som vi gjorde intervjuer då vi märkte vad vi ville få 

mer/mindre av, och provade oss fram med olika formuleringar av frågorna för att bäst få svar 

på våra frågor. Frågorna skulle inte vara så specifika att de hindrade nya idéer och synsätt att 

uppstå under insamlingen av materialet. I en semistrukturerad form var vi genom guiden väl 

förberedda men hade utrymme att ställa följdfrågor då intervjupersonen berörde något som vi 

inte tagit med i vår intervjuguide (Bryman 2006). Vi lade ett stort värde i flexibiliteten som 

den semistrukturerade formen gav och såg det som viktigt att vara närvarande och uppmärk-

sam under intervjun trots en tydlig ram. Vi avfärdade att genomföra helt ostrukturerade inter-

vjuer då vi kände att vi ej hade tillräcklig intervjuerfarenhet för att genomföra detta samt att 

materialet skulle vara väldigt svårarbetat. För att se till att viktiga spår upptäcks och tas upp i 

intervjusituationen hade vi skiftande huvudansvar under de enskilda intervjuerna, för att den 

andre skulle kunna observera intervjusituationen och se det som skedde utifrån ett ”tredje per-

spektiv” och kanske uppfatta sådant som intervjuaren missat.  
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För att få reda på vilka slags frågor som kunde vara behjälpliga läste vi Kvales (1997) bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun, som tar upp exempel på nio frågekategorier i intervjusi-

tuationen och dessutom en lista kriterier som är tänkvärda inför en intervju. Vi valde att an-

vända dessa för att underlätta och strukturera vårt arbete eftersom att detta var första gången 

vi gjorde en så omfattande undersökning med intervjuer.  

5.3 Tillförlitlighet 

För att få svar på våra frågor krävdes det en medvetenhet om att tydlighet i frågor och syftes-

förklaring var viktig. Att vara medveten om på vilket sätt frågorna ställs och hur detta påver-

kar de svar vi får krävs inför analysen (May 2001). Detta arbetade vi för att synliggöra genom 

gemensam reflektion efter varje intervju. För att tydliggöra syfte för intervjupersonerna skick-

ade vi ett informationsbrev där vi berättade om vår undersökning och klargjorde dess syfte 

och frågeställningar. Vi ansåg att det även var viktigt att vi var medvetna om vår position som 

socionomstudenter och hur denna kunde påverka vad intervjupersonerna uttalade sig om och 

hur. Några av intervjupersonerna kunde ibland referera till oss som att vi ingick i gruppen 

”socialsekreterare” under intervjuerna vilket gör att de satt oss i relation till sitt arbete inom 

organisationen, något som kan ha påverkar deras svar och sätt att tala med oss. Vi är väl inför-

stådda med att det intervjupersonerna berättar är den subjektiva upplevelsen och ger oss där-

med inte underlag att dra generella slutsatser från.  

När materialet var insamlat gick vi igenom och reducerade det, vår strävan var att återge ma-

terialet på ett selektivt men rättvist sätt. Detta görs för att kunna ge en samlad men ej missvi-

sande bild (Rennstam & Wästerfors, 2006). För att tillsäkra vår undersökning pålitlighet för 

läsaren har vi bifogat relevant material (se bilagor), t ex vår intervjuguide. Detta innebär att vi 

säkerställer att det skapas en så fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av arbetet 

som möjligt (Bryman 2006). Genom intervjuerna och bearbetning av materialet använde vi 

sedan de teoretiska utgångspunkter vi fann lämpliga utifrån empirin för att belysa våra fråge-

ställningar utifrån ledamöternas beskrivningar.  

5.4 Bearbetning av material 

Våra intervjuer spelade vi in och transkriberade sedan i fullo. Därefter skedde en kodning (se 

bilaga 3 med kodningsschema) av materialet där vi letade efter ord och teman som återkom i 

intervjuerna och sedan kategoriserade vi dessa. Kodning är inte bara en passiv process utan 
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utgör grunden för att skapa nya teoretiska kategorier (Aspers 2007). Koder är antingen knutna 

till teoretiska begrepp eller så är de konsekvenser av det empiriska fältet, det första är den 

teoretiska (deduktiva) kodningen, vilket innebär att det teoretiska begreppet översätts till en 

kod i det konkreta fältet. Det andra sättet att skapa koder är det induktiva, vilket innebär att 

koder uppstår genom att forskare identifierar dem i materialet (ibid.). Vi vill analysera materi-

alet utifrån resonemang om språket och vad den språkliga användningen får för konsekvenser 

i den sociala sfären och för att besvara våra frågeställningar krävs att vi ser språket som ett 

mål och inte som medel (Bryman 2006). Vi hade i studiens början teorier som vi övervägde 

att använda, men precis vilka som fick huvudrollen avgjordes av materialet utifrån kodningen, 

vi har arbetat utifrån en induktiv metod där vi utgick från material och därefter tillsatte den/de 

teorier som knyter an väl till vår framkomna empiri. Som Svensson (2006) skriver kan teorin 

fungera både som förtjänst och begränsning. Vi blir specifika i våra frågor samtidigt som möj-

ligheten att ställa andra begränsas. Vi är medvetna om att utan teori går det inte att analysera 

empirin, men valet av teori är vårt och vi kan bara försöka göra ett så passande val som möj-

ligt för vår undersökning.    

I analysen av vårt material har vi inte gjort någon kategorisering av intervjupersonerna då 

dessa kategorier skulle bli så små att de inte skulle vara representativa. 

För att få en begriplighet i analysen har vi tolkat det empiriska materialet. Vår tolkning blir en 

primär tolkning av materialet, den som ger orden mening för oss. De primära tolkningarna är 

de som kategoriserar våra första sinnesintryck av verkligheten. De är sällan medvetna eller 

uttalade och tas ofta för givet (Svensson 2006). Kodningen sker också utifrån de teman som vi 

anser relevanta och är i sig också en konstruktion utifrån våra personliga erfarenheter och 

intressen.  

5. 5 Etiska överväganden 

Vi har haft för avsikt att gå in i studien med ett öppet perspektiv och strävat efter att tolka de 

svar vi får oberoende av egna politiska och organisatoriska åsikter. Vi har ej namngett kom-

mun eller intervjupersoner då det är irrelevant för våra frågor, vi har endast varit intresserade 

av deras politiska uppdrag och hur de ser på den roll de tilldelats/valt och befinner sig i. Inter-

vjupersonerna informerades om sin funktion i undersökningen och vad som sker utifrån deras 

deltagande, detta skedde sedan med deras samtycke. Vi underrättade intervjupersonerna om 
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att uppgifterna som insamlats endast kommer att användas i undersökningens ändamål och att 

de kan avbryta sin medverkan när de väljer, då allt material vi fått från dem tas bort.  

Då vi närvarat vid ett av socialnämndens sammanträden samt ett möte med sociala utskottet i 

undersökningskommunen gäller för dessa möten och ärenden sekretess, vi kommer alltså inte 

använda dem i vår redogörelse, däremot var det en viktig insyn i hur ledamöterna arbetar och 

utför sitt uppdrag. Våra etiska överväganden är utformade utifrån Vetenskapsrådets text om 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.6 Fördelning av arbete 

C Johansson har haft huvudansvar vad gäller skrivande för 3.1 – 3.2 samt 4.4.  J Adnerhill för 

2, 3.3 samt 4.1 och 4.5. Inledning (1), avsnitt 4.2 - 4.3, Metodkapitlet (5) samt Analys och 

Slutdiskussion (6 och 7) har författats gemensamt. Allt har författats i samförstånd efter dis-

kussion oss emellan.  
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6. Analys 

Vi har valt att dela upp vår undersökning i olika teman utifrån de ämnen som vi genom vår 

kodning ansåg att intervjuerna vidrörde. Första avsnittet presenterar intervjupersonerna. Sedan 

görs vår analys utifrån flöjande teman; den beslutande gruppen, demokrati och ledamöternas 

representation av allmänheten, byråkrati, politiker som tar opolitiska beslut, makt och hand-

lingsutrymme samt socialsekreterarnas profession.    

Citerade meningar, ord eller fraser kommer att markeras med kursiv stil. [---] markerar att vi 

tagit bort hela meningar från citat, […] visar att vi tagit bort enstaka ord. Ord inom [ ] är ord 

som bytts ut för att anonymisera. Vi har avidentifierat våra intervjupersoner och hänvisar till 

dem med koder; L1 – L6 och siffrorna har tilldelats intervjupersonerna utan särskild ordning.  

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi intervjuade ordförande, vice ordförande samt fyra ledamöter vilka tillsammans utgör det 

sociala utskottet i vår undersökningskommun. De har alla varit partipolitiskt aktiva en längre 

period och åldersspannet är stort. Deras tid i utskottet skiljer sig något åt, den ledamot som 

har suttit längst har varit där i 13 år, en har suttit med i åtta år, en i fem år och de resterande 

tre är med för första gången denna mandatperiod – sedan 1 januari 2011. Alla ledamöter har 

haft tidigare politiska uppdrag, antingen i andra kommuner eller i vår undersökningskommun. 

Några av ledamöterna har haft eller har uppdrag som nämndemän i förvaltningsrätt och hov-

rätt. Utöver deras skilda partitillhörighet kan gruppmedlemmarna ses som delvis liknande, då 

de har närbesläktade utbildningsnivåer och yrken/utbildning, något som vi återkommer till 

senare. Som tidigare nämnt anser vi inte att spridningen och underlaget var så stor så att vi 

kan dra några slutsatser utifrån ledamöternas partitillhörighet, utan kommer att fokusera på 

dem som individer och som enhetlig grupp. Analysen bygger på individuella uppfattningar 

och paralleller till andra nämnder eller utskott är därför inte möjliga.  

6.2 Den beslutande gruppen 

Flera av de intervjuade har talat om att det sociala utskottet i kommunen är en väl fungerade 

grupp som diskuterar mycket och trivs tillsammans. Det var även vad vi observerade när vi 

fick möjlighet att sitta med under ett av deras möten. Hadenius (2001) skriver att demokratin 

mår bra att av människor i samhället sluter samman gruppvis och att en väl fungerande grupp 
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där man har tolerans gentemot andra åsikter gör det lättare för demokratin att i praktiken fun-

gera. Ju mer sammanhållen gruppen är, desto lättare går den att organisera och aktivera poli-

tiskt, vilket i sociala utskottets fall kan vara synnerligen viktigt då gruppen ofta har extrainsat-

ta möten och t ex beslut som hastigt måste skrivas på vad gäller omedelbara omhändertagan-

den.  

Utifrån rättssäkerhetsperspektivet kan gruppens sammansättning och individens plats i denna 

spela stor roll. En ledamot beskriver sina tankar om hur det skulle kunna vara som ny i utskot-

tet såhär; 

Sen är det klart att det finns något slags grupptryck också. Ska jag vara den 

som inte ställer upp på det här, har jag argument goda nog för att ifrågasät-

ta de övriga i gruppen och där måste man känna varandra och ha respekt 

för varandra på ett jättestort sätt. [---]Man vågar kanske inte om man är ny 

säga sin mening, men då måste man försöka våga lyssna in sig. (L5) 

En annan beskriver utskottet på följande sätt; Vi är en så pass liten grupp så jag tror alla har 

möjlighet att både ta plats, men också påverka och förändra beslut […]. (L6) Det ledamöter-

na berättar om gruppen idag är att inget inte kan diskuteras, vilket är positivt för alla inblan-

dade, både utskottet i sig, handläggarna och inte minst klienterna. Ledamöterna framhäver att 

diskussion är mycket viktig i deras beslutandeprocess och att de ifrågasätter utredningar och 

ofta vill ha tydligare förklarat vissa saker för sig av handläggarna men att beslutet i slutändan 

oftast inte påverkas av diskussionerna – alla berättar att de i princip i alla ärenden följer soci-

alsekreterarnas förslag till beslut. Detta kommer vi föra ett vidare resonemang kring i vår av-

slutande diskussion.  

När vi diskuterat att beslut byggs på tillit till socialsekreterarna väcks frågan om rättssäkerhet. 

Politikerna själva talar om att besluten anses vara så viktiga att de som förtroendevalda är ett 

slags allmänhetens insyn i verksamheten, och det är pga. ärendenas tyngd som beslutandet 

ligger hos nämnden och utskottet. Juristen Titti Mattson (2002) skriver i sin doktorsavhand-

ling angående barn och rättsprocessen, bl. a. i LVU – ärenden, om fyra sätt att analysera rätts-

säkerheten i socialrättsliga beslut. Ett av de fyra sätten att utreda graden av rättssäkerhet är att 

undersöka om beslutande organ består av kompetenta personer med både god fackkunskap 

och juridisk kunskap. Till viss del försöker man via internutbildningar ge nämndens ledamöter 

sådan kunskap i viss omfattning, men det är som ovan nämnt upp till den enskilde ledamoten 
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att själv ta till sig och praktisera utifrån denna. Ledamöterna nomineras inom partierna för att 

ta plats i nämnden, och flera av dem tar upp att det är upp till de politiska partierna att kon-

trollera medlemmarnas lämplighet att sitta i de olika nämnderna.  

[…] om vi har de politiska partierna och den politiska ordningen så måste 

det vara upp till varje enskilt parti att göra den kontrollen. (L5) 

6.2.1 Känslomässiga upplevelser 

Ledamöternas känslomässiga upplevelser går att nära koppla till maktbegreppet. Börjesson 

och Rehn (2011) skriver att när det gäller upplevelsen att utöva makt är vi i vår kultur tränade 

att inte uttala positiva känslor kring detta. Detta menar de beror på att vi oftast med maktutöv-

ning menar kontroll, tvång och bestraffning. Däremot kan vi samtidigt uppleva positiva effek-

ter av makt när t ex en chef som har makt ger sin personal löneökning eller befordran eller 

exempelvis då ett parti man röstat på vinner, makten är då att jag påverkar resultatet. Denna 

positiva sida talas det som Börjesson och Rehn skriver väldigt lite om; en av ledamöterna vill 

inte prata om begreppet makt – utan säger att deras arbete handlar om att göra saker för män-

niskans bästa och försöka göra det bästa av situationen (L3). 

De övriga ledamöterna uttrycker att de har makten i beslutsfattandet men utifrån vår observa-

tion uttrycker de sin makt utifrån känslomässig medmänsklig intention. Genomgående hos 

ledamöterna är att de pratar om sitt uppdrag utifrån ett människointresse, vilket även kan ses i 

deras respektive yrkes- och utbildningsval. Såhär kunde det låta under intervjun; 

Man slutar aldrig att beröras […]slutar man bli berörd då ska man nog slu-

ta med uppdraget också, då har man passerat en gräns. [---]Man gör det för 

att man faktiskt tror att man kan göra skillnad för individer. Påverka deras 

framtid på något sätt till det bättre, annars så skulle man inte hålla på med 

det här. Och det är väl det vi allihop har gemensamt, vi har den grundsy-

nen, medmänsklig på något sätt (L6).   

Under intervjuerna med ledamöterna fick vi ta del av deras känslomässiga upplevelse av sitt 

uppdrag i utskottet. Dels säger de att det är ett tungt uppdrag ur det perspektivet att det är 

tidskrävande. De har ofta en stor mängd handlingar att läsa inför varje sammanträde. Det fö-

rekommer extrainsatta möten. Ledamöterna tar även upp att ärendena kan krypa under skinnet 

på en (L5). Det finns alltså även en känslomässig tyngd i arbetet. Flera av ledamöterna tar upp 
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att de blir extra berörda då klienterna kommer på möten, men att de även bara utifrån utred-

ningen känner med de inblandade barnen och familjerna. Utskottets medlemmar pratar om 

just sociala utskottet som ett väldigt speciellt uppdrag och att de alla har ett socialt engage-

mang och det är därför de vill arbeta med dessa frågor. Flera av ledamöterna har uppdraget i 

utskottet vid sidan av sitt vanliga yrkesliv. Det krävs ett stort engagemang för att läsa hand-

lingar, kunna delta i möten (som sker på dagtid) samt se och kunna besöka verksamheterna 

inom organisationen. Ledamöterna berättade att de anordnar besök bl. a. på boenden där de 

har placerat klienter för att få förståelse och känsla för den verksamhet som bedrivs.  

6.3 Demokrati och ledamöternas representation av allmänheten 

De förtroendevalda har akademisk utbildning, har arbetat eller arbetar alla inom människobe-

handlande yrken bl. a som förskollärare, sjuksköterska, lärare, personalvetare och socionom. 

Enligt våra intervjuer ser ledamöterna sig själva som representanter för allmänheten valda av 

medborgarna. 

[…] och vi är företrädare för allmänheten och ska stå för ett slags sunt 

förnuft. (L5) 

Demokrati bygger ju på att vi har förtroendevalda som är utsedda av med-

borgarna och fullmäktige utser sedan sina ledamöter, eller sina nämnder 

och styrelser. […]Jag tycker nog ändå att man ska värna den demokratiska 

principen som vi har och har haft under en ganska lång tid och därmed för-

söka undvika egenintressen och så vidare. (L5) 

En ledamot framför att en av anledningarna till att det är viktigt med ett socialt utskott av för-

troendevalda är att man då får människor med annan yrkes- och livserfarenhet än de handläg-

garna som kanske ställer andra frågor och ser ärendet ur en annan synvinkel. Ser man till le-

damöternas yrkes- och utbildningsval är de dock inom samma sektor som socionomyrket då 

alla arbetar inom människobehandlande yrken. En av ledamöterna tar själv upp att alla i grup-

pen har erfarenhet av att arbeta med människor och på så sätt vana vid att träffa människor i 

en professionell roll. Deras bakgrunder tyder på att de har ett genuint människo- och socialt 

intresse. Då de alla kommer från utbildningar och yrkeskårer som inte bara liknar varandras 

utan även socialsekreterarnas representerar de emellertid en begränsad del av allmänheten och 

det är tveksamt om de ser ärendena ur en annan synvinkel än de tjänstemän som skrivit under-
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laget. Man kan även ställa sig frågande till om ledamöternas syn skiljer sig från varandras i 

hänseende till detta.  

Utifrån alla intervjuer vi genomfört kan vi se att deltagarna uttrycker liknande uppfattning 

rörande vilket omfång deras kunskap bör ha. De anser inte att det ska finnas krav på kunskap 

– men däremot påpekar de alla att kunskap är viktigt för att ta riktiga beslut. Alla är tydliga 

med att de inte ska vara sakkunniga utan att de är representanter för allmänheten. De menar 

att de kommer in som rekorderliga medborgare (L5) som utifrån en generell tanke om rätt 

och fel ser över beslut som tas. Samtidigt som de tar upp att de ska stå för ett slags sunt för-

nuft så nämner de alla att det finns särskild kunskap som behövs för att genomföra just deras 

uppdrag på ett bra sätt. De nämner att ex. lagar och utredningsverktyget BBiC som används i 

kommunen är bra att ha kunskap om. För att känna trygghet i sina beslut så sägs t ex;  

Sen ska kanske vi politiker inte vara experter men för att ändå känna en viss 

trygghet i beslut som man fattar måste man ändå ha en viss kännedom hela 

tiden, det är klart. [---] Det är svårt att tala för allmänheten […] men jag 

tror inte de ser det som någon negativt att man har kunskap om det man fat-

tar beslut om utan snarare att de förväntar sig att jag har det. Det är ett 

rimligt krav att ställa att de som tar beslut vet vad de beslutar om. (L6) 

Våra intervjupersoner menar att enligt den demokratiska principen med förtroendevalda med-

borgare finns det inga, och bör inte heller finnas några krav på kunskap inom området hos 

ledamöterna. De uppger att det är upp till var och en av ledamöterna att ta till sig av det som 

behövs av kunskap och kompetens. Det är deras eget intresse som styr kunskapsinhämtning-

en.  

 […] Ska man vara expert inom det område man är politiker eller ska man 

vara helt novis, jag skulle säga att det viktigaste är att man har ett intresse 

och engagemang för de frågor man har att ta beslut om.(L6) 

Ledamöternas utbildning/arbete och att hälften av de intervjuade suttit i nämnden mellan fem 

och tretton år gör att deras samlade kunskap om området är stor. Man kan därför fråga sig om 

de fortfarande tillhör allmänheten i detta hänseende, då deras kunskaper sannolikt växt sig 

större än den ”vanliga” medborgarens. Deras perspektiv för insyn i verksamheten förändras 

därmed. Några av ledamöterna uttryckte att de ansåg att man kan sitta för länge på politiska 

uppdrag. De menar att man genom det riskerar att bli ett med förvaltningen och därmed ser 
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saker mer från verksamhetens inre än som företrädare för allmänheten. Vi har tidigare nämnt 

att Börjesson och Rehn (2011) beskriver maktens tröghet – att då en person hamnar på en 

position i samhället som gör att denne erhåller makt, är makten i samhällets ögon svår att se-

nare avsäga sig. Två av ledamöterna talar om att just våga gå in och ur politiken för att behålla 

sin anknytning till den ickepolitiska sfären och medborgarrollen, något som enligt Börjesson 

och Rehn skulle kunna bli svårt. De beskriver att när du kommit till en sådan maktposition i 

samhället är det svårt att bli fråntagen makten, och du måste själv avsäga dig denna (ibid.). 

Beroende på den sfär som maktpositionen tillhör, i vårt fall kommunpolitiken, är det olika 

faktorer som påverkar möjligheten att göra detta.  

För att försäkra sig än mer och känna trygghet i sitt beslut och att man utifrån kunskap tar rätt 

beslut, är den anställde utskottssekreteraren jurist – och flera av ledamöterna hänvisar till 

denne som en viktig person att luta sig mot angående juridisk kunskap. En ledamot säger; 

man kan ju fråga [denne] vad innebär denna lagen och så (L1). I utskottet har man de senaste 

gångerna vid nyanställning av politisk sekreterare valt att anställa just jurister pga. ovan 

nämnda anledningar.  

6.4 Byråkrati 

Offentliga byråkratiska organisationer är alla politiskt styrda, både de som återfinns i statlig 

och kommunal regi. Kommunernas socialnämnder avviker dock från övriga politiska organi-

sationer då man till skillnad från andra politiska nämnder tar beslut i invidärenden, t ex genom 

ansökningar om LVU.  

Vi utgår ifrån Webers teori om byråkratin. Utifrån olika perspektiv kan man i vissa samman-

hang se utskottet som en del av byråkratin ex. då de ger ramar och regler för verksamheten. 

Ett annat sätt att se det är att man inom en byråkrati blir tillsatt på sin position utifrån kompe-

tens och kunskap, något som inte krävs bland ledamöterna enligt uppgift från dessa. Social-

förvaltningens tjänstemannaorganisation stämmer bra överrens med Webers byråkrati där man 

ser det som viktigt att anställa personal efter kompetens och där man har en hierarkisk beslu-

tandeordning. Organisationen är utformad på sådant sätt att den följer byråkratins struktur, se 

modell av Socialnämnden och förvaltningen under avsnitt 3.2.  

Byråkratin har man för att kunna kontrollera att allt går rätt till och i den bör det finnas 

granskning, organisationen är uppbyggd för att vara säker (Weber 1987).  När man i individ-

ärenden överlämnar beslutet från de anställda tjänstemännen till en politiskt sammansatt 
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grupp stämmer det inte längre överrens med hans teori. Anledningen till att det inte stämmer 

överrens är att denna grupp inte behöver vara tillsatt efter kompetens. Där är istället indivi-

derna endast, enligt våra intervjuer, granskade av sitt parti och genom detta föreslagna för sitt 

uppdrag. Weber menar att det i den byråkratiska organisationen finns en rationell ärendegång 

och när ärendets beslut tas av utskottet har man gått ifrån det rationella i den byråkratiska 

kompetensgrundade organisationen. Istället grundar man, enligt ledamöterna, beslut på tillit 

mellan politiker och socialsekreterare. Detta gäller dock endast i hänseende till individären-

den, då politikerna i nämnden beslutar om övergripande frågor har de en politisk kompetens 

och andra förutsättningar i sitt beslutsfattande. 

Som vi tog upp under avsnitt 2. Tidigare forskning skriver Agevall (2005) om problematiken 

kring de dubbla rollerna som begreppet medborgare innefattar. Tjänstemän, klienter och poli-

tiker är medborgare, så att säga att politikerna representerar allmänheten blir en förenkling av 

verkligheten. Genom att kategorisera människor efter de olika grupperna så särskiljer man 

dem och deras handlingsutrymme samt skapar relationer dem emellan. De olika relationerna 

innebär olika status i samhället, och beroende på vem man kommer i kontakt med utifrån ens 

egen roll är de skilda individernas handlingsutrymme olika. Rollen som politikerna har är mer 

komplex än att bara representera allmänheten; De har en roll som politiker och en som arbets-

givare (enligt intervjuperson L4, se nedan) och dessa grundar sig i att man faktiskt är medbor-

gare. Socialnämnden ger uppdrag och har ansvar för att socialtjänstens lagstiftade uppgifter 

genomförs, de har övergripande ansvar för verksamheten och kan utifrån det se sig om upp-

drags- och arbetsgivare till socialsekreterarna (se avsnitt 3.2).  

[---] vi i Sverige har en representativ demokrati och jag är vald att sitta på 

det här uppdraget och de är anställda under oss som arbetsgivare. (L4) 

Politikerna representerar genom val medborgarna – alltså klienterna och tjänstemännen, samt 

sig själva. De är även beslutsfattare vid myndighetsutövning gentemot barn, familjer och vux-

na (medborgarna) och arbetsgivare åt socialsekreterarna (medborgare) som skriver underlaget 

utifrån vilket de tar beslut. Agevall (2005) skriver att för att förstå en djupare innebörd av de 

olika aktörernas roller och relationerna dem emellan har den gemensamma grunden – med-

borgarrollen, där alla är likställda, betydelse.  

På frågan om ledamöterna ser utskottet som ett organ som ska samarbeta med eller granska 

socialtjänsten ser ledamöterna flera möjliga svar. Någon vill inte se det som varken eller, utan 
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ser sig som en del av socialtjänsten. Några nämner att man genom sin läsning av utredningar 

på ett sätt ser sig som granskande av handläggarnas arbete. Alla nämner att de även ser sig 

som samarbetande med organisationen, att alla jobbar för samma sak vilket är att det ska bli 

så bra som möjligt för klienterna. Ser man nämnden som ett med socialtjänsten samarbetande 

organ så är de en del av den byråkrati Socialförvaltningen är, ser man däremot dem som en 

granskande grupp är de istället en slags utomstående politisk grupp som tar beslut i vissa 

ärenden.   

Många av ledamöterna har vid upprepade tillfällen beskrivit hur arbetet i beslutsprocessen 

grundar sig på tillit till socialsekreterarna. En nämnde dessutom att även tjänstemännen måste 

ha tillit till politikerna, annars blir det en ohållbar situation. Bo Rothstein (2003) skriver om 

sociala fällor, en del i detta är att alla vinner på att alla samarbetar. I individärenden är det 

väsentligt att alla parter samarbetar, litar man inte på att alla andra samarbetar så blir situatio-

nen ohållbar med tanke på att ett ömsesidigt tillitsförhållande mellan socialsekreterare, en-

hetschefer och ledamöter existerar. Rothstein (ibid.) menar att om man inte tror att den andra 

parten vill samarbeta så finns det ingen mening för en själv att försöka samarbeta. Det blir 

därför rationellt för ledamöterna att se utskottet som ett organ som samarbetar med social-

tjänsten, skulle de inte ha denna inställning så hade deras uppgift och roll i beslutsprocessen 

saknat grund och legitimitet hos den andra parten, här socialsekreterarna. För att nå de mål 

som är uppställda så krävs det en tillit gentemot den andra partens samarbetsvillighet.   

6.5 Politiker som tar opolitiska beslut 

De som är förtroendevalda och som sitter i sociala utskottet uppfattar inte 

sig själva som att de sitter där i ett politiskt uppdrag, utan på uppdrag av 

socialnämnden att hantera de svåraste ärenden, så det är ett slags förtroen-

de uppdrag för deras kompetens och erfarenhet. (L5) 

Vi beskrev tidigare de komplexa rollerna som politikerna har. De är förtroendevalda och sitter 

på sina poster utifrån politiska uppdrag, men menar samtidigt att det arbete de utför när de 

hanterar individärenden i sociala utskottet inte är politiskt – de är noga med att poängtera att 

beslut i individärenden ej är politiskt grundade beslut. Detta är viktigt i fråga om rättssäkerhet. 

Ledamöterna nämner att de än så länge aldrig voterat angående något individärende och att de 

har en strävan att undvika det. Sista utväg skulle vara en votering, men när vi talar om detta 
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påpekar några av ledamöterna även här att rösterna skulle läggas oberoende av ledamotens 

partitillhörighet.  

Även när det finns möjlighet att tolka från olika håll utifrån ren medmänsk-

lighet och sunt förnuft kommer vi oftast fram till samma svar oavsett vilken 

politisk färg man har. (L6) 

I Socialnämnden tar ledamöterna beslut utifrån sin politiska ideologi och partitillhörighet, 

men de ledamöter som även sitter i utskottet menar att de när de sitter i utskottet företräder 

socialnämnden och inte någon viss politik. Detta menar de beror på att det just handlar om 

individärenden, och de säger bl. a. att sociala frågor inte ska hanteras utifrån majoritetsbeslut, 

vilket är den metod man annars använder vid oenighet inom politiska frågor. Ledamöterna vill 

istället att ärendena ska hanteras utifrån en grundläggande allmängiltig medmänsklighet där 

rätt och fel inte ses utifrån de olika politiska ideologierna.  

Ledamöterna har, som vi tidigare nämnt, påpekat att de företräder allmänheten utifrån sin för-

troendevalda roll. Samtidigt säger de att när de fattar beslut i individärenden så gör de inte det 

i egenskap av politiker, flera nämner att besluten inte är politiska.  

Men om jag ska fatta ett LVU-beslut eller att det ska upphöra, det är ju inte 

politik utan det är ifrån klienten eller den ungdom och barn det gäller, så 

där är inte politiska beslut. (L4) 

Är det inte politik torde kunskap och kompetens vara acceptabelt och viktigt, men de anser 

inte att det ska finnas krav på det. Det blir ett slags gråzon då politiker tar opolitiska beslut. 

Ledamöterna hänvisar till att lagen fastställer systemet som motivering till att det är förtroen-

devalda som tar beslut i individärenden och exempelvis skriver Petersson (2010) att det inte 

råder några konstitutionella tvivel om hur maktfördelningen bör se ut – politikerna ska ha 

makten och tjänstemännen är biträden till politikerna.  

Det är väldigt sällan vi går emot måste jag säga, ibland kan det nästintill 

kännas onödigt. Men nu har vi den politiska ordningen och vi har den lag-

stiftningen som säger att det är politikerna som ska ta ansvar för… att inte 

tjänstemän, de ska inte stå, det som dens personliga ansvar som tjänstemän 

utan det ska politiker ta. Då tycker man ju kanske att det är en liten aning 

onödigt, det är väldigt sällan vi går emot, det är det. Men vi har den politis-
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ka ordningen och då får man ju ändra på det, och det kanske man ska en 

dag, vem vet? (L3) 

Ledamöterna hänvisar till att lagen påvisar hur beslutandeprocessen ser ut. Under intervjuerna 

diskuterade vi med ledamöterna om ärendegången och en nämnde just detta och ställde sig 

frågande om inte en jurist likväl hade kunnat ta dessa beslut. Då hade även processen enligt 

Mattson (2002) blivit mer rättsäker då tanken om juridisk och faktamässig kunskap hade varit 

uppfylld. Ledamoten accepterar och förespråkar ordningen som den är men säger att det sä-

kert hade kunnat se ut på ett annat sätt då denne nämner att det inte är mycket i utredningen 

som ändras på vägen från handläggare till förvaltningsrätt.  

6.6 Makt och Handlingsutrymme  

6.6.1Mikromakt 

Vi tog i teoriavsnittet upp Börjesson och Rehns (2011) begrepp mikromakt, som handlar om 

att alla inblandade parter i en relation har en viss mån av makt. I vår studie handlar det om 

socialsekreteraren i förhållande till ledamöterna, exempelvis uppger ledamöterna en risk att 

socialsekreterarna kan styra in dem i en viss riktning vad gäller besluten i LVU-ärenden. En 

av ledamöterna beskriver sin första tid i nämnden såhär; 

[---] då kommer jag ihåg att jag kände, jag vet ju ingenting, jag bara läser 

detta som står och jag måste verkligen lita på handläggaren, att det är san-

ning som skrivs. Hur ska jag kunna kontrollera det, om det här stämmer 

överhuvudtaget, det finns ju egentligen ingen möjlighet för mig att göra det 

utan jag är ju helt i händerna på dem här, vill de ljuga ihop en historia kan 

de ju göra det.(L2) 

Ledamoten uttrycker att det må vara långsökt att så skulle ske angående en hel utredning, men 

en annan ledamot uttalar sig såhär; 

Jag säger inte att man tillrättalägger och fabricerar saker men det är klart 

att man kan lyfta fram incidenter […] Små enskildheter som man då kanske 

staplar på varandra i en utredning för att underbygga sitt beslut.(L5) 

Ledamöterna menar dock att besluten måste grunda sig på förtroende mellan socialsekreterar-

na och ledamöter, och att de måste bortse från att socialsekreterarna kan vinkla underlaget och 
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grunda besluten på just förtroendet. Alla ledamöter har vid flertalet tillfällen under intervjuer-

na påpekat att förtroende för att socialsekreterarna återger verkligheten på ett korrekt och ob-

jektivt sätt är kärnan för att ledamöterna ska kunna känna trygghet i sitt beslut. Politikerna 

uttrycker att de har makten, men genom det de säger går det att koppla till mikromakt då de 

även tar upp att socialsekreterarna genom en medvetenhet av vad de skriver i sina utredningar 

har en viss makt. Mikromakten beskriver att makten finns hos båda parter, men däremot inte 

att den alltid används. Detta gäller för socialsekreterarna och ledamöterna, det är inte alltid 

som socialarbetarna utövar makt gentemot ledamöterna och vice versa.   

6.6.2 Makt utifrån Weber  

Weber (1983) till skillnad från Börjesson och Rehn (2011) ser makt som legitim via auktoritet 

– dvs. att de underordnade accepterar ordningen och att man därmed som överordnad har 

makt. En av ledamöterna berättar;  

[…]tror jag det ger en viss legitimitet om det sker som ett beslut av politi-

ker, vi är ändå förtroendevalda och ska vara folkets företrädare på något 

sätt. Det ger en annan tyngd och acceptans för ett beslut om det ligger på 

den nivån plus att det också har en sorts för tjänstemännen trygghetsaspekt 

att vi tar de besluten.[---] vi har ändå en lite annan roll, vi är frikopplade 

från själva handläggandet och kan då stå för beslutet.(L6)  

Weber talar om att vi inom en byråkrati har en viss ordning som är uppbyggd på regler och 

kontroll och auktoriteten bygger på att samhället ger legitimiteten till de som beslutar. Rep-

stad (2011) menar att Webers byråkrati genomsyrar vårt moderna samhälle. Byråkratisk auk-

toritet är hierarkiskt uppbyggd, såsom Socialförvaltningen under Socialnämnden. Förhållan-

det mellan över- och underordnad ska i en sådan organisation vara tydligt och alla ska vara 

införstådda med denna ordning, vilket är något ledamöterna uttryckt att de upplever. Nämn-

den och utskottet kan styra organisationen utifrån den riktning de bestämmer, det är de som är 

uppdragsgivare åt socialförvaltningen. Som vi tidigare nämnt kan man ur ett perspektiv se det 

som att utskottet är del av byråkratin just genom hierarkin – känner vi att vi inte har tillräck-

ligt på fötterna så får ju tjänstemännen komplettera, då återkommer dem, det får de tycka är 

besvärligt. (L4) Den hierarkiska uppbyggnaden är ett tydligt tecken på att rollfördelningen 

utifrån denna synpunkt ser ut som i Webers byråkrati (Weber 1987). 
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Repstad (2005) förklarar ett begrepp som heter rationell-legal auktoritet som ett mångtydigt 

begrepp som betonar olika sidor. Dels innebär begreppet att beslut ska följas och blir följda 

därför att de är förankrade i lagar och regler som är korrekt instiftade. Dels kan man också 

prata om rationell-legal auktoritet när beslut fattas av människor vars kompetens och expert-

kunskaper man har tilltro till. Då ledamöterna tar beslut i LVU – ärenden tas de utifrån en 

auktoritet som är förankrad i lagar och regler, däremot ej utifrån expertkunskaper vilka social-

sekreteraren istället ska ha. Legitimiteten i deras beslut finns inte i deras kunskap utan i lag-

text.  

6.6.3 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet beskrivs av en av ledamöterna som något begränsat och menar att nå-

gonstans kräver det mod i första hand och även kunskap.(L5) Samma ledamot uttrycker även 

att det finns en skillnad mellan den makt som finns i socialtjänstlagen och den verkliga mak-

ten. […]Det är någon slags gråzon här mellan beslut och formell makt och informell makt. En 

annan ledamot håller med och säger att formellt har denne makt och informellt är det social-

sekreteraren som ger underlag för det. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att 

handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme som 

organisationen har. De menar att för att kunna agera utifrån detta behövs det professionell 

kunskap för att kunna göra bedömning av vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla. 

Att ha handlingsutrymme innebär alltså inte bara att ha möjligheten att välja, utan också kom-

petensen att kunna bedöma rimligheten i valen. (ibid.) Handlinsutrymmet påverkas därmed av 

ledamöternas kunskap.  

Ledamöterna i utskottet grundar besluten i individärenden på handlingar från socialtjänstens 

socialsekreterare. Någon anger att deras handlingsutrymme därmed blir något begränsat och 

till viss del tjänstemannastyrt (L5). Intervjupersonerna vittnar allihop om att de i princip alltid 

går på socialsekreterarnas förslag till beslut, men att det kanske inte heller finns anledning att 

göra något annat. 

Har en tjänsteman gjort ett gott arbete och skrivit en bra utredning så finns 

det ingen anledning för oss att ta ett annat beslut utan då litar vi på att det 

är korrekt. (L6) 

Under intervjuerna förde vi diskussioner med ledamöterna om hur det är att förhålla sig till 

det skrivna ordet i en så viktig text. I en intervju säger L6 att det är klart att utredningarna 
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blir tolkningar utifrån socialsekreterarnas sätt att se på saker och ting men det får de nog 

vara – och är medvetna om att så är det. L5 uttrycker sig liknande och säger att ju mer texten 

omarbetas, ju längre ifrån verkligheten blir det ju, men tar även upp frågan – vad är verklighe-

ten? Ledamoten menar att det ju är någon slags bedömningar av bedömningar. Även här talar 

alla intervjupersonerna om att tillit till socialsekreterarna är grundläggande för att organisatio-

nen ska kunna bedrivas såsom den gör.  

Som vi tidigare nämnt anger flera av ledamöterna att de anser sig till viss del ha en granskan-

de roll gentemot socialsekreterarna eftersom de läser utredningarna. Det kan bli problematiskt 

då de som granskar – ledamöterna, är del i Socialförvaltningens verksamhet, vilket de också 

säger sig vara; vi är Socialförvaltningen (L4). Granskande av den egna verksamheten kan 

skapa ett som Rothstein (2002) kallar det, demokratins svarta hål. Detta kan inte bara leda till 

att det är svårt att ställa någon till svars utan även till ett större handlingsutrymme för social-

sekreterarna att arbeta med klienterna. Som han skriver hamnar då makt hos enskilda tjänste-

män, och dessa måste då de får denna, utbildas i hur de ska hantera denna.  

6.7 Socialsekreterarens profession 

Vi frågade ledamöterna om de trodde att deras roll som beslutsfattare hade någon inverkan på 

socialsekreterarnas yrkesroll. Ledamöterna såg sin påverkan om någon som god, antingen att 

socialsekreterarna nog kände att det var lättare att utföra sitt jobb utan ansvaret för besluten 

eller att arbetet utförds med bättre kvalitet när socialsekreterarna vet att utredningarna ses 

över av en instans till.   

Nej, jag tror att de är nöjda att de får lämna över ansvaret till någon annan. 

(L1) 

Man kanske är mer ansvarsfull för man vet att man har en grupp till som lä-

ser handlingarna och ser till så att de följer lagar och förordningar. […] 

man hade kanske inte varit lika ansvarsfull men man hade kanske också 

gjort fel lättare. (L3) 

Deras tankar skiljer sig från det som Svensson (1998) skriver; att professionaliseringen för 

socionomer försvåras då socialsekreterare inte har något formellt och professionellt ansvar. 

Det professionella ansvaret ligger istället i socialnämnden och i dess överordnade organ 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse och i praktiken kan socialsekreterarna genom sina 
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utredningar av ärenden ha ett betydande inflytande över hur lagen tillämpas, vilket dock kan 

variera efter olika kommunernas enskilda förhållanden.  

En ledamot menar att socialsekreterarnas arbete och kanske även samarbetet med klienterna 

hade försvårats väsentligt (L5) eftersom att man alltid ska jobba nära klienterna.  

7. Slutdiskussion 

I vår undersökning har det framkommit att ledamöterna hävdar sin roll som förtroendevalda 

och att de är tydliga med att tjänstemännen är de sakkunniga och de själva är samhällets före-

trädare. Ledamöterna menar att de är tillsatta för att representera ett utifrånperspektiv till 

verksamheten. Deras liknande utbildning och att de alla har jobbat eller jobbar med männi-

skor gör att man kan ställa sig frågande till hur mycket deras perspektiv skiljer sig från social-

sekreterarnas och varandras. Utifrånperspektivet blir därmed begränsat. Att uppfylla den de-

mokratiska principen som ledamöterna pratar om blir svårt, då man som politiker nog ofta 

söker sig till de uppdrag som faller sig intressanta. Utifrån intresse tar man ofta till sig viss 

kunskap och flera av ledamöterna uttryckte sig positiva till att ha kännedom om sitt område, 

speciellt i sociala utskottet.  

Ledamöterna är eniga om att de, när de tar beslut i individärenden, inte gör det utifrån politik 

eller i sina diskussioner är färgade av parti och ideologi. De partier som idag är representerade 

i utskottet har en relativt likartad syn på vad välfärd innebär och bör innebära i dagens Sveri-

ge. Skulle däremot en ledamot från ett parti med avsevärt skilda åsikter i denna fråga tilldelas 

en plats i utskottet kanske det skulle kanske se annorlunda ut. Hur kommer det sig att ledamö-

ter som genom val är framröstade sitter på poster där man fattar opolitiska beslut? Som väljare 

röstar man på ett parti för att man vill att deras ideologi ska genomsyra allt det arbete som 

utförs i kommunen. Enligt den demokratiska principen så ska dessa ideologier då få ta plats, 

oavsett vilket parti som representeras. Skulle ett parti med starka åsikter vad gäller kategorise-

ring av människor ta plats i ett utskott som hanterar LVU-ärenden, skulle den politiska dis-

kussionen kanske ta större plats. För att säkra att alla medborgares grundläggande rättigheter 

upprätthålls bör man reflektera över systemets utformning.  

Verkligheten förenklas när man på ett politiskt uppdrag menar att man fattar opolitiska beslut. 

Det är dock så att de partier som idag representeras i utskottet för en politik som stämmer väl 

överens med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Vi förstår därmed att ledamöterna 
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kan se sina beslut som opolitiska. När de säger att de tar beslut som inte är kopplade till en 

politisk ideologi kan ändå det beslut som fattas stämma överens med en viss förd politik utan 

att en medveten koppling görs. Det blir en komplex fråga då man måste vara partipolitiskt 

aktiv för att kunna ta plats i det utskott som man sedan tar beslut i, enligt ledamöterna, opoli-

tiska frågor. Vi har genom observation under sammanträden samt under intervjuerna även fått 

en bild av att ledamöterna inte, trots olika partitillhörighet, gjort skillnad på hur man förhåller 

sig till ex. höga kostnader då dessa är nödvändiga som då ett barn eller en ungdom ska få en 

kostsam placering.  

När vi närmar oss individärenden i intervjuerna påpekar ledamöterna att de behöver en hel del 

kunskap inom detta område för att känna sig trygga i sina beslut. De menar att det krävs mer 

ny kunskap i utskottet för att ta beslut i dessa ärenden jämfört med mer generella sådana som 

tas i nämnden, ex. budget och upphandlingar. Trots detta finns det inget krav på kunskap ifall 

en ledamot får en plats i sociala utskottet. Besluten som fattas rörande individer har enligt 

ledamöterna inte utgångspunkt i politiken. Ett kunskapskrav inom dessa ärenden borde därför 

inte stå i konflikt med den allmänrepresenterande roll som de har i nämnden. Vi anser att sunt 

förnuft och kunskap är förenligt med varandra och det ena behöver inte utesluta det andra. 

Som vi i analysen påpekat är kunskap hos beslutsfattaren av vikt bland annat vad gäller klien-

tens rättssäkerhet. Vi hade utifrån detta en fundering om att avpolitisera besluten och att ex-

perter bör få större inflytande i beslutsprocessen i individärenden. Så som denna ser ut idag 

kan man ställa sig frågande till hur stark rättssäkerheten för klienten är då besluten tas utifrån 

tillit mellan socialsekreterare och ledamöter. Som systemet är utformat är tillit till underlagets 

korrekthet den väg ledamöterna måste gå. Ledamöterna menar att rättssäkerheten ligger i att 

de som allmänhetens företrädare har insyn i verksamheten för att förhindra det som de ut-

trycker som tjänstemännens egenintressen. Frågan är vad som väger tyngst gällande rättssä-

kerhet, kunskap eller allmänhetens insyn? Besluten fattas utifrån ett förtroende för socialsek-

reterarnas kompetens att skriva sakliga och riktiga utredningar som återger verkligheten. Un-

der intervjuerna fick vi, som vi tagit upp i analysen, berättat för oss att tillit till tjänstemännen 

var en nyckelfaktor för att känna trygghet i sitt beslut.  

Då vi talat med ledamöterna har de alla tagit upp att utskottet som grupp har högt i tak och 

diskuterar väldigt mycket. Någon har sagt att ingen fråga är dum och att man måste diskutera 

beslutet innan det är taget. Trots dessa diskussioner så förändras inte besluten, någon gång 

kräver de komplettering i utredningen, men ledamöterna menar att de väldigt sällan, nästintill 

aldrig tar ett annat beslut än det föreslagna. Ofta handlar kompletteringarna om att något i 
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formen, mer än innehållet, i utredningen bör förändras. Man kan fråga sig till vilken nytta 

diskussionerna förs, ett perspektiv kan vara att de efter en diskussion känner sig mer trygga att 

gå till beslut.  

Som vi skrev i analysen finns det idag ingen gräns på hur länge man får eller kan sitta på ett 

politiskt uppdrag. Vissa ledamöter tog upp det som en problematisk fråga, någon såg inte det 

som ett hinder. Problematiken som några av dem såg låg i att man blev mer sakkunnig än man 

kanske borde vara för att behålla sin roll som allmänhetens representant. Som en gardering för 

politikerna att inte bli ett med förvaltningen så finns alternativet att införa en tidsbegränsning 

på nämnduppdragen, en av ledamöterna tog upp liknelse med att man som president i U.S.A 

inte får sitta på sin post i mer än 8 år. Detta borde gå att implementera i svensk kommunalpo-

litik om man vill att kommunalpolitikerna inte ska vara en del av förvaltningen och tappa sitt 

utomstående perspektiv. Vi ser dock en problematik i detta också, men tanke på att kommu-

nalpolitiken är så pass centrerad kan det bli svårt att införa detta i små kommuner där antalet 

politiskt aktiva är mindre.   

Då vi talade med intervjupersonerna om kunskap och handlingsutrymme, ansåg de att de ut-

ifrån livs- och yrkeserfarenheter hade tillräcklig kunskap för att kunna hävda sig gentemot 

socialsekreterarna om så krävdes. Eftersom att de samtidigt ofta går på det föreslagna beslutet 

finns det kanske inte ofta behov att hävda något tyckande. Vi vet inte hur processen hade sett 

ut om ledamöterna hade haft mer kunskap om utredningar och individärenden, kanske hade de 

oftare haft egna förslag, kanske hade de mer sällan haft det. Oavsett vilket är egentligen ovä-

sentligt, det viktiga är att processen går rätt till utifrån den kunskap som finns.  

I analysen tog vi upp att ledamöterna ser sin roll som beslutsfattare i individärenden till soci-

alsekreterarnas fördel. Fördelen enligt intervjupersonerna är att när de ex. tar beslut som går 

emot klienten så tror de att socialsekreteraren lättare kan fortsätta ett gott samarbete med kli-

enten, just för att ledamöterna har det yttersta ansvaret. Med tanke på att det underlag som 

besluten vilar på är skrivet av socialsekreterarna så tror vi att klienterna oftare vänder sig till 

dem än ledamöterna eftersom det är de som klienterna har och har haft kontakt med. Vi disku-

terade med ledamöterna att några klienter kommer till utskottet på företräde när deras ärende 

är aktuellt. Någon ledamot tog upp att denne önskade att fler skulle göra så, men att det var 

praktiskt svårt genomförbart och att meningen heller inte är att utskottet ska göra en egen ut-

redning.  
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När vi ser till den historiska bakgrunden vad gäller demokrati och det politiska systemets ut-

formning finns det stora skillnader i det samhälle som fanns då och hur det ser ut idag. Det 

ställs helt andra krav på de som ska styra landet idag vad gäller individuell kapacitet än förr 

när det grundläggande systemet utformades. Befolkningen har ökat, lagarna och synen på 

barns och människors rättigheter har förändrats och rent generellt har samhället utvecklats. 

Befolkningen utbildas i högre grad och är mer ifrågasättande och kunniga om sina rättigheter. 

Media spelar även en roll som granskande, där människor ställs till svars för sitt handlande, 

oavsett bakgrund. När vi pratat med våra intervjupersoner om det politiska system de verkar i 

får vi en känsla av att de själva har en stark tro på systemet som de arbetar i. Det ser vi bl. a. 

då ledamöterna enbart hänvisar till lagen när vi diskuterat varför de har den roll de har i beslu-

tandeprocessen i individärenden. Det kan då bli problematiskt att ta sig tid för reflektion kring 

sin egen roll i detta. Ledamöterna själva anser att de behöver kunskap för att utföra sitt upp-

drag, detta anser även vi och vi tror att fler skulle hålla med oss om detta. Problematiken lig-

ger i att sakkunskap går emot med deras roll som förtroendevalda. 

Under arbetets gång har vi reflekterat över hur beslutsfattandeprocessen skulle kunna gå till. 

Beroende på vilket perspektiv man har på det system vi har kan man se olika positiva och 

negativa egenskaper hos systemet idag samt olika lösningar eller alternativa vägar. Vi har bl. 

a. diskuterat möjligheten att i de individärenden som anses så viktiga att det är utskottet som 

beslutar om dem skulle kunna granskas av en professionell tillsatt grupp istället. Ledamöterna 

själva hänvisar till den juridiskt utbildade politiska sekreteraren som en viktig kunskapskälla 

för dem i sina diskussioner, bl. a. för att kontrollera att en ansökan om ett LVU skulle uppfyl-

la de krav som förvaltningsrätten sedan kommer att ställa. Det tillkommer en fråga om eko-

nomi då man istället ska anställa människor p.g.a. kompetens, men när det gäller rättssäkerhet 

för barn i myndighetsutövning bör detta anses prioriterat. En annan tänkbar väg att gå är att 

ställa kunskaps- och kompetenskrav på de i utskottet sittande ledamöterna. Kunskapen i sig 

bör vara saklig och därmed minskar förhoppningsvis risken att utskottets ”opolitiska beslut” 

blir hanterade utifrån politisk majoritet, om så skulle ske. Genom att förflytta de beslut som 

utskottet och nämnden tar i individärenden till andra nivåer inom Socialförvaltningen, eller 

efter chefernas granskning låta de ärenden som ska till förvaltningsrätten gå direkt dit, kan 

man helt utesluta ledamöternas inblandning. Ledamöterna kan då fokusera endast på sin roll 

som allmänhetens företrädare och ta de övergripande besluten som nämnden övrigt har hand 

om. På så sätt kan man även undvika att ledamöter från partier som inte ser människors lika 

värde tar plats i det utskott som fattar beslut som rör myndighetsutövning över barn. Vi har 
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svårt att tänka oss att besluten fortfarande skulle vara ”opolitiska” om någon som ex. för en 

främlingsfientlig politik skulle ta plats i utskottet. De skulle tänkbart hävda rätten till att im-

plementera sin ideologi i besluten utifrån att de är valda av medborgarna. De ärenden som 

skulle gå direkt till förvaltningsrätten skulle där hanteras av tre nämndemän och en lagfaren 

domare. Det pågår idag en debatt huruvida nämndemän i förvaltningsrätten har kunskap nog 

att ta del i domarna då de på liknande sätt är förtroendevalda såsom ledamöterna vi intervjuat.  

Intervjupersonerna i det sociala utskottet berättar att de själva har sökt sig till det som de be-

nämner som den ”mjuka sektorn” inom politiken – vård, omsorg och skola. Alla nämner att 

det både är känslomässigt och tidsmässigt tungt att sitta i utskottet och att det därmed är vik-

tigt med ett stort personligt intresse. Vi har respekt för det arbete ledamöterna utför och för-

ståelse för de utmaningar de möter i sitt uppdrag. Under arbetets gång har vi träffat människor 

som vi anser väl lämpade att utföra de uppgifter de har. Vi har även fått förståelse för hur sy-

stemet är uppbyggt och de svårigheter som kan uppstå.  
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Bilagor 

1 Informationsbrev till intervjupersoner 

Kommentar: Brevet skrevs utifrån vår inledande frågeställning som förändrades under vägen. 

Intervjupersonerna informerades vid intervjutillfället om att vi endast kom att utgå från socia-

la utskottets ledamöter.  

Hej! 

Vi läser sjätte terminen vid Socialhögskolan på Campus Helsingborg och ska nu göra vår 

kandidatuppsats. I denna är vårt syfte att undersöka hur socialsekreterare och ledamöter i so-

cialnämnden ser på sin roll i beslutsfattandeprocessen i barnavårdsärenden. Vi är intresserade 

av om socialnämndens beslutsfattande kan vara en nyckelfaktor som påverkar det sociala ar-

betets legitimitet som profession.  

Vi vill genomföra intervjuer med ledamöter i socialnämnden samt socialsekreterare och väljer 

att kontakta personer som arbetar med dessa ärenden.  Det är av stor vikt att få höra båda ak-

törers röster för att få en så nyanserad bild som möjligt av beslutsfattandeprocessen samt hur 

makten och handlingsutrymmet upplevs. 

Intervjuerna kommer att ta ca en timme och Ni avgör var och när vi träffas.   

Materialet kommer att avidentifieras.  Uppgifterna som insamlas kommer endast användas i 

undersökningens ändamål, samt endast finnas tillgängligt för intervjuarna och handledaren. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan och då tas allt 

insamlat material från/om Dig bort.  

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Socialhögskolan, Lunds Universi-

tet och när uppsatsen är färdigställd kommer vi att skicka länken för att Ni ska ha möjlighet 

att ta del av denna.  

Vi hoppas Ni har möjlighet att delta vilket Ni meddelar oss via telefon eller e-post. Ditt delta-

gande är värdefullt för vår undersökning och vi vore tacksamma för svar snarast (oavsett ja 

eller nej) och senast 11-11-11 då uppsatsarbetet sker under begränsad tid. 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Helsingborg 111103 

Josefin Adnerhill   Christer Johansson 

josefin.adnerhill.435@student.lu.se  christer.johansson.310@student.lu.se 

0703820703    0739656328 

 

Handledare 

Karin Kullberg 

karin.kullberg@soch.lu.se 

0462220423 

2 Intervjuguide – ledamöter 

INLEDANDE 

Kort info om oss, undersökningen 

Namn 

Utbildning? Tidigare samt (om det finns) för uppdraget? 

PRAKTISKT 

Vad har du för position i nämnden? Utskottet? 

Hur länge i har du suttit nämnden?  Utskottet? Andra nämnder? Andra politiska uppdrag? 

Likheter/Olikheter mellan socialnämnden och andra nämndeuppdrag?   

Hur kom det sig att du blev ledamot i nämnden?  

Var det något du behövde sätta dig in i när du blev tillsatt? 

Hur ser beslutandeprocessen ut i nämnden innan och under nämndens möten? Hur öppna är ni 

för/hur mycket tid tar ni er för diskussioner under mötena i nämnden?  

mailto:josefin.adnerhill.435@student.lu.se
mailto:christer.johansson.310@student.lu.se
mailto:karin.kullberg@soch.lu.se
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Hur lång tid har du på dig att förbereda och läsa genom materialet inför beslut? 

Hur ser du på att klienterna kan vara med på mötena?  Händer det ofta att de är det? 

BESLUT och MAKT 

Ser du några fördelar och nackdelar med att socialnämnden tar beslut utifrån socialtjänstens 

utredningar/underlag? Berätta! 

Hur ser du på en eventuell förändring av beslutsordning där besluten fattas av socialtjänsten 

och inte nämnden? 

Hur ser du på din roll i beslutsfattandet i individärenden? Praktiskt och känslomässigt? 

Anser du dig ha något handlingsutrymme i beslutsfattandet? Hur visar det sig? Hur nyttjar 

du/ni det? 

Vad är det du tittar på i en utredning för att den ska ligga till grund för beslut? Händer det att 

socialtjänsten får komplettera? När bedöms utredningen av dig som ”bra”, ”dålig” ”färdig”, 

”ofärdig”? Hur förhåller du dig till utredningarna och det skrivna ordet? Möjligt för en social-

sekreterare att presentera ärendet så som verkligheten ser ut?  

Hur tycker du att du kan hävda dig gentemot de förslag som ges från de för ämnet utbildade 

som rekommenderat beslut?  

Hur går ni emot de som är utbildade inom sitt område?  

Hur grundar du din ståndpunkt/ställningstagande på? (i ärendediskussion) 

Hur mäter du din egen kunskap om ärenden gentemot socialsekreteraren? Med anledning av 

att ni representerar allmänheten tycker du att ledamöterna bör ha någon grundläggande kun-

skap om fältet? Får ni någon utbildning i exempelvis Sol. Tycker du att ni bör ha mer kunskap 

än vad som krävs för att sitta i en politisk nämnd? ( Tycker du att kunskapen är grundläggan-

de för att kunna ta ansvar för beslutet?)  

Går ni ofta socialsekreterarnas rekommenderade beslut? Hur upplever du din roll utifrån det? 

När går ni inte på rekommenderat beslut?  

Upplever du att du i praktiken har den makt som ni formellt enligt lag har i beslutsfattandet?  

Anser du att nämnden och utskottet är samarbetande med socialtjänsten eller granskande? 
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Hur tror ni er roll i besluten påverkar socialarbetarnas profession?  

Har ni upplevt att socialsekreterare eller chefer är kritiska till att ni har beslutanderätten? Hur 

ställer ni er till kritiken (i så fall)? 

ANSVAR 

Hur är det att ha ansvar för ett beslut som bygger på någon annans enskilda uppfattning, tolk-

ning och bedömning?  

Har det hänt att ni (inom nämnden) haft delade meningar? Om det finns olika åsikter om för-

slaget, vem har ”sista ordet” i dessa fall? 

Hur mottas det av socialtjänsten om ni går emot ett förslag? 

Flera frågor återkomma? Något att tillägga? 

3 Kodningsschema 

Intervjuerna är kodade utifrån följande områden: 

 Tid i nämnden, bakgrund, partitillhörighet och tidigare/andra politiska uppdrag 

 Känslomässiga upplevelser/ motiv till att sitta i nämnden 

 Beslut och tankar om utskottet 

 Tankar gentemot socialtjänsten, socialsekreterarna och utredningarna 

 Makt och handlingsutrymme 

 Demokrati, politik och rättsäkerhet 

 Ansvar  

 Kunskap 

 Övrigt 


