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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Enligt socialtjänstlagen så har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får det 

stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänstlagen är en så kallade speciallag, och 

kommunfullmäktige beslutar om en nämnd som ska besluta i frågor som de enligt 

socialtjänstlagen har anförtrotts. Nämnden ska se till att kommunens verksamhet fungerar 

inom det område som är delegerat till dem, då kommunen enligt lag har det yttersta ansvaret 

för de som vistas i kommunen. (Häggroth och Peterson, 2002). I praktiken är det tjänstemän 

som sköter själva genomförandet, men det är de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret 

(broschyr utgiven av Finansdepartementet, 2005). I nämnderna sitter de ledamöter och 

ersättare som väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige beslutat (Häggroth och 

Peterson, 2002) 

 

Socialtjänstens arbete sker under tillsyn av en nämnd och i nämnden sitter folkvalda politiker. 

Nämnden har samma politiska sammansättning som i kommunfullmäktige. Dessa godkänner 

eller ger avslag på de av socialsekreterarna föreslagna insatser. Det är socialsekreteraren som 

sköter själva arbetet med klientkontakt och utredning i det aktuella ärendet. Nämnden ska se 

till att kommunens verksamhet fungerar inom det område som är delegerat till dem, då 

kommunen enligt lag (SFS 1991:900) har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. 

De folkvalda är människor av olika bakgrund. De har olika intressen, kunskaper och åsikter 

om olika ämnen och är i stort sett som vem som helst av oss. Det är dessa som har tillsyn över 

och granskar de verksamheter där tjänstemän med adekvat utbildning sköter själva arbetet. De 

i nämnden behöver inte vara professionella själv, utan är ofta lekmän (broschyr utgiven av 

Finansdepartementet, 2005). 

 

Forskning i detta ämne har varit svårt att hitta, få artiklar handlade enbart om detta, utan 

ämnet behandlades kort tillsammans med vad nu själva forskningen handlade om. 

 

1.1.1 Kommunallagen 

I Sverige har den kommunala självstyrelsen en lång tradition, den fick sin form på 1800-talet 

och fördes in i 1862 års kommunalförordningar och självstyrelsen är sedan 1974 inskriven i 

grundlagen. Den nu gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. I den regleras 



 4 

kommuner och landstings befogenheter, villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnder och 

den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting. Kommuner och landsting får enligt 

lagen själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse, det vill säga sådant som har 

anknytning till kommunens eller landstingets område och/eller deras medlemmar. Områden 

som de förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnder förfogar över regleras i 

kommunallagen (SFS 1991:900). Det finns även ett antal speciallagar som reglerar arbetet i 

de olika verksamheterna, som till exempel socialtjänstlagen i arbetet som förs i socialtjänsten. 

Riksdagen och regeringen fastställer nationella mål för verksamheten i kommuner och 

landsting, genom lagar och förordningar som bestämmer villkoren för den kommunala 

verksamheten.  Vid det allmänna valet till riksdagen vart fjärde år, sker också val av 

ledamöter till kommunfullmäktige. Utifrån de riktlinjer som anges i kommunallagen (SFS 

1991:900) beslutar fullmäktige själv hur många ledamöter man ska ha. Antalet beror på hur 

många röstberättigade som finns i kommunen eller landstinget. Små kommuner måste minst 

ha 31 ledamöter, medan de stora landstingen och Stockholms kommun ska ha minst 101 

stycken. Nämnderna har vid sidan av kommunfullmäktige en central roll i den kommunala 

beslutsprocessen. Det är fullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas inom 

kommunen. Nämnderna har ansvaret för den löpande verksamheten och genomförandet av 

enskilda fullmäktigebeslut. Som vi tidigare nämnt, är det i praktiken tjänstemän som sköter 

själva genomförandet, men det är de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret (broschyr 

utgiven av Finansdepartementet, 2005). 

 

1.1.2 Nämndeorganisationen 

Den kommunala servicen har stor betydelse för de flesta av oss och kommunens verksamhet 

är bred. Den uppgift som är mest omfattande är social omsorg. Kommunerna har ansvar för 

att alla människor som vistas inom kommunen får det stöd och den hjälp de behöver enligt 

socialtjänstlagen. Det är staten som har det övergripande ansvaret för samhällsutveckling och 

medborgares välfärd och trygghet. Regering och riksdag sätter upp ramar för hur den 

kommunala verksamheten ska skötas och anger mål och riktlinjer för de olika områdena. I 

regeringsformen anges det att kommuners och landstings befogenheter och skyldigheter ska 

meddelas i lag. Kommunernas konstitutionella förutsättningar återfinns i regeringsformen 

(SFS 1974:152) och en närmare reglering av kommuner och landstings verksamhet finns i 

kommunallagen (SFS 1991:900). I kommunallagen finns bland annat bestämmelser om 

kommunernas fullmäktige, styrelse och de övriga nämnderna. Inom vissa områden krävs 

speciallagar för att reglera arbetet, såsom exempelvis socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Efter 
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ändringar i kommunallagen behöver inte längre kommunerna inrätta nämnder inom de 

specialreglerade områdena. Nu får istället kommunerna själva avgöra hur uppgifter ska 

fördelas mellan olika nämnder och vilka som behövs för att fullgöra de uppgifter som 

kommunen har (Häggroth och Peterson, 2002). Detta innebär att det ser olika ut inom olika 

kommuner, dock är utbildningsnämnd, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd vanligt 

förekommande nämnder (broschyr utgiven av Finansdepartementet, 2005). 

 

Däremot regleras det i lag (SFS 1991:900) att en kommun inte får tilldela en och samma 

nämnd handläggningsbefogenhet i svårförenliga områden. En nämnd får inte heller ha både 

partsintressen och sköta myndighetsutövning inom ett och samma område. 

Kommunfullmäktiges uppgift omfattar beslut där det politiska momentet är avgörande, som 

exempelvis som nämndernas organisation och verksamhetsform, ärenden av principiell 

beskaffenhet och annat som är av större vikt för kommunen. Sådana ärenden är främst mål 

och riktlinjer för verksamheten, som budget, skatt, viktiga ekonomiska frågor, hur 

nämndernas organisation och verksamhetsformer ser ut samt val av ledamöter och ersättare i 

nämnderna. Andra är beredningar, val av revisorer och ersättare för dessa, grunderna för 

ekonomiska förmåner till de förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet samt 

folkomröstningen i kommunen.  Nämnderna beslutar i sin tur om frågor som rör det område 

som delegerats dem och frågor som rör förvaltningen och i de frågor som enligt särskilda 

lagar anförtrotts dem. De har en central roll i den kommunala verksamheten och bereder 

ärenden som fullmäktige ska ta beslut i och ser till att besluten verkställs. De har hand om den 

löpande verksamheten och fattar beslut som är förenad med denna. Nämnderna ska även 

besluta i frågor som berörs av speciallagar, som socialtjänstlagen. Nämndeledamöterna är 

skyldiga enligt lag att redovisa för fullmäktige hur de har fullgjort sitt uppdrag. De ledamöter 

och ersättare som finns i nämnderna väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige 

beslutat. För att vara valbar till en nämnd gäller detsamma som valbarhet inför 

kommunfullmäktige, man ska senast på valdagen vara 18 år fyllda samt boende i kommunen. 

En som är chef över förvaltningen som tillhör nämndens verksamhetsområde kan inte väljas. 

En socialchef kan alltså inte vara med i nämnden som denne arbetar under (Häggroth och 

Petterson, 2002). 

 

1.1.3 Hur mår socialarbetaren i det organisatoriska klimatet? 

Pia Tham (2006) fann i sin studie om anledningar till att socialarbetare inom barnomsorg 

byter jobb, att den variabel av störst vikt att lämna arbetsplatsen var att socialsekreterarna 
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tyckte att organisationen saknade syn på mänskliga resurser hos sina anställda. De upplevde 

sig inte belönade när de gjort ett bra jobb, kände sig inte värderade, bra behandlade eller 

upplevde att förvaltningen var intresserade av deras hälsa eller välmående. Författaren anser 

att i jämförelse mellan olika arbetsuppgifter och vissa sidor av organisationens kultur var det 

senare som var av störst vikt för de anställda. Det visade sig att de som valde att byta jobb var 

de som bland annat saknade organisatoriskt engagemang. Författaren menar vidare att andra 

studier har påpekat vikten av tillsyn både för tillfredsställelsen i arbetet och för viljan att 

stanna kvar. En dålig relation till arbetsledare leder ofta till beslut att säga upp sig. I stället 

betonas vikten av att känna sig uppskattad i organisationen och därmed också kunna erhålla 

en starkare känsla och engagemang för organisationen. Det var alltså inte en känsla av ett 

tungt arbete och svåra jobbsituationer som sågs som anledning till missnöje i arbetet, snarare 

var det att man inte hade tillräckligt med stöd från organisationen samt att denna ofta 

kännetecknades av ett osammanhängande klimat. Författaren tillägger att i hennes studie var 

många av socialarbetarna relativt oerfarna, ofta nyligen anställda och menar att detta kan ses 

som en bidragande faktor till den nämnda vikten av att känna sig värdefull för organisationen 

(Tham, 2006). 

 

1.1.4 Tjänstemäns syn på det politiska inflytandet 

Tullberg (2003) har i sin studie intervjuat chefer inom offentlig sektor. Resultatet visade att 

det ansågs att politiker har för stort inflytande och att de ofta drivs av andra intressen än 

verksamhetens bästa. Politisk styrning ansågs förhindra en effektiv utveckling. När den 

politiska sammansättningen i nämnderna förändras, ändras också förutsättningarna för ett 

långsiktigt arbete. Politikerna ansågs också agera på områden där de inte hade kompetens. 

Tullberg menar vidare att det inte finns något i det material som hon samlat som tyder på en 

positiv syn av att verksamheten ingår i ett demokratiskt, parlamentariskt styrt system. Hon 

tycker också att det verkar som att poliskt inflytande är till nackdel för verksamheten. 

Däremot finns det visioner och idéer om att ersätta detta system med mer direktdemokrati. 

Med det menar Tullberg att man kan se en önskan bland tjänstemän om att befrias från 

politiker och istället kunna utgå från vad de tolkar som brukarnas behov och önskemål. 

Tullberg presenterar också en alternativ berättelse till denna. Verksamheten är 

skattefinansierad och därmed till för alla, samt ägd av medborgarna och har därmed en större 

stabilitet. Den kan inte läggas ned för att de tjänar för lite, eller säljas vidare till någon annan. 

Arbete efter politiska beslut fattade i parlamentarisk ordning kan också leda till att 

tjänstemännen är mindre utsatta för enskilda chefers infall. Genom offentlighetsprincipen och 
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media utsätts de i och för sig för hård granskning, vilket leder till att de måste vara noggranna 

med sina beslut och motiveringarna till dessa. Författaren menar att det blir svårt att dölja sina 

misstag i denna sorts arbete i och med organisationens uppbyggnad (Tullberg, 2003). 

 

1.1.5 Kommunernas och de folkvaldas situation 

Gustafsson (1999) tar upp forskning från de folkvaldas synpunkt och menar att 

undersökningar har visat att de politiskt förtroendevalda upplever en konflikt mellan sina 

kommunala uppdrag och hem och fritid samt arbete. De förtroendevalda har även klagat över 

stora brister i arbetet, med för lite tid att orientera sig i material som kommer in alltför sent 

etcetera. Dessa prioriteringskonflikter har ökat sedan 1970 talet bland alla förtroendevalda 

menar Gustafsson (Gustafsson, 1999). 

 

Hanberger (2003) skriver i sin studie om politisk legitimitet att kommunerna genom sitt 

självstyre fått mer och mer ansvar över problem som inte går att lösa. Han menar att så länge 

ekonomin inte begränsade olika statliga institutionella lösningar på sociala problem och 

utmaningar, oroade sig få över statens och kommunernas förmåga till att lösa invecklade 

problem. Han menar också att situationen i kommunerna förvärrades efter 

kommunalreformen, eftersom kommunernas makt minskade då antalet politiker minskade. 

Han menar (via en historisk analys) att kommunerna generellt var bättre på att lösa lokala 

problem på ett adekvat sätt för hundra år sen. Den sociala politiken däremot lyckades inte lösa 

de sociala problemen bättre förr i tiden, utan kommunerna stod även då inför pågående och 

svårlösliga problem. Hanberger menar att sociala problem är exempel på problem som det 

inte finns någon lösning på, de kommer alltid att finnas. Han menar också att svårigheterna 

med legitimation i det politiska arbetet kan förklaras med för höga krav som skapats i den 

politiska diskursen och kommunernas oförmåga att finna hållbara lösningar på pågående 

problem (Hanberger, 2003). 

 

1.1.6 Kunskapens osäkerhet 

Fernler (2003) menar att offentlig verksamhet är starkt beroende av legitimitet, det är viktigt 

att kunna motivera sitt agerande på ett sätt som är acceptabelt för grupper med skilda intressen 

och skilda mål. Hon menar att det talas lite om kunskapens betydelse för politiskt styrd, 

offentlig verksamhet. Den kunskap som experter är eniga om är begränsad, och behövs inom 

många av den offentliga verksamhetens områden. I sin undersökning om Stockholms läns 

uppbyggnad av specialiserad vård för ätstörningsproblematik visar hon att det politiska 
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engagemanget varit viktigt. Politikerna menade att lokalt verksamma aktörer spelat stor roll: 

politiker med engagemang i ätstörningar, lokala experter och ideella föreningar. Politikerna 

hade börjat få upp ögonen för ätstörningsproblematikens allvar, mycket på grund utav medias 

intresse för anorexi och bulimi, menade de. Däremot menar författaren, vände sig hellre 

politikerna till experter än till tjänstemän och ideella föreningar (Fernler, 2003). 

 

1.1.7 Socialpolitik 

Ett problem med att politiker har sista ordet i ärenden inom socialtjänsten är deras dubbla 

betydelse. Dels ger de uppdragen, det de vill att verksamheten ska ägna sig åt och står för 

finansieringen. Samtidigt är det också de som granskar verksamheten. Uppdragen ges av 

allmänheten via politikerna och ibland missbrukar politikerna sin demokratiska 

ombudsmannaroll så att den istället blir en ledarroll. Det omvända händer naturligtvis också. 

Ibland utövar tjänstemannen sin makt genom att formulera sig på sätt som de som granskar 

har svårt att förstå, vilket naturligtvis inte heller är bra. Inom socialtjänsten finns inte heller 

någon gräns mellan vad som är politiskt och vad som är professionellt. Det händer att 

politikerna kommenterar dels målen, dels metoderna. Ibland gör de också negativa uttalanden 

om hur verksamheten bedrivs. Fältpersonalen å sin sida diskuterar vilka verksamhetens mål 

är, vilka kan vara svåra att uppfatta för dem. Detta ska dock inte ses som kritik mot 

socialpolitikens mål, utan snarare som en ofrånkomlig konsekvens av att man i det enskilda 

fallet tvingas tolka målen för socialtjänsten och vilken betydelse de har för just det här fallet. 

Medan man som tjänsteman inom hälsovården kan falla tillbaka på de beprövade metodernas 

dokumenterade effektivitet, måste likställda inom socialtjänsten arbeta efter de 

värdeföreskrifter man anser ärendet innefattar. Detta kan göra att socialarbetarens beslut kan 

ses som subjektiva. Samtidigt finns outtalade krav på att politikerna har sakkunskap om 

ämnet, det vill säga om verksamhetens uppgifter, problem och arbetsformer. Det är också av 

vikt att politikerna inser och förstår vad som är möjligt och förenligt med lagar och 

förordningar. Samtidigt bör de lämna det yrkesmässiga innehållet, det vill säga själva 

kärnkompetensen till de professionella i verksamheterna. Slutligen är det viktigt att komma 

ihåg att politikerna bara är politiker, som har andra arbeten vid sidan av, menar författarna 

(Jansson, U, Elvhage, G & Sundelin, C, 1990).  

 

1.1.8 Gräsrotsbyråkraten 

En ”gräsrotsbyråkrat” kan definieras som en person som är en offentligt anställd tjänsteman, 

som dels har kontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har ansenlig 
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handlingsfrihet i utförandet av sina åligganden. Hans eller hennes arbete utmärks av att i 

kontakten med klienterna göra enskilda tillämpningar (på just det aktuella fallet) av allmänna 

regler och direktiv. Detta kräver stor initiativförmåga och sunt förnuft, eftersom de oftast 

verkar i situationer som är allt för komplicerade för att kunna minskas ned till formella regler 

och instruktioner. Som gräsrotsbyråkrat har du uppifrån fått viss handlingsfrihet delegerad, 

detta eftersom politikerna insett att arbetssituationen ibland kräver en omdömesförmåga som 

är omöjlig att kodifiera i regelform. Arbetet är också oerhört svårkontrollerat, då arbetet inte 

går att direktövervaka eftersom det handlar om människor. Som gräsrotsbyråkrat har du också 

en lite speciell roll inom organisationen. Dels träffar du nämligen klienter, vilka ger dig 

förstahandsinformation och dels vet du också om organisationens möjligheter att möta 

klienternas behov. Å ena sidan har du alltså krav uppifrån (som politiker), men å andra sidan 

kan du till viss del stå emot dessa krav och tillgodose en del av klientens krav. 

Gräsrotsbyråkraternas arbete är svårt att utvärdera. Det är nämligen inte bara en fråga om hur 

det ska mätas, utan också vad som ska mätas. Hur mycket man uträttar som gräsrotsbyråkrat 

hänger intimt samman med vad man gör och hur man gör det.  Inom många organisationer 

förs bara statistik utifrån prestationer, men sällan eller aldrig bedöms hur, på vilket sätt 

prestationen har utförts. Det är med andra ord enkelt att mäta produktivitet, men svårare att 

bedöma hur arbetet utförts. Ett annat sätt att mäta arbetet inom gräsrotsbyråkratier är att se 

verksamheten som en svart låda. Hur man arbetar inom den svarta lådan är relativt 

ointressant, vad resultatet av arbetet blir är det intressanta (Johansson, 1992). 

 

1.1.9 Lagar om barnets rättigheter 

Enligt föräldrabalkens sjätte kapitel, första paragrafen har barn rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381). Här 

skrivs uttryckligen att beslut som rör umgänge och familjen ska fattas med hänsyn till barnets 

bästa (SOU 1997:116). 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska fungera som ett rättsligt skydd för barnet och det är 

socialnämnden i varje kommun som har det yttersta ansvaret för att detta efterlevs. Enligt 

Socialtjänstlagens första kapitel, första paragrafen ska samhällets socialtjänst på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas, ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande 

till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
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självbestämmanderätt och integritet. I andra paragrafen i samma kapitel står det att när 

åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 

avses varje människa under 18 år. I socialtjänstlagens andra kapitel, om kommunens ansvar, 

första paragrafen står det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. I 

samma kapitel, under andra paragrafen står det att kommunen har det yttersta ansvaret för att 

de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I det femte kapitlet som 

handlar om särskilda bestämmelser för olika grupper står det i första paragrafen att 

socialnämnden ska: 

– verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopingmedel, 

– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört (SFS 2001:453). 

 

1.1.10 Barns bästa 

I FN: s barnkonvention står det bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde, 

ingen ska diskrimineras, och att barnets bästa alltid ska komma i första rummet vid alla 

åtgärder som rör det. De länder som har raticifierat konventionen, alltså folkrättsligt bundit sig 

till att förverkliga den, ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser 

förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (www.rb.se).   

 

Barns bästa är inte något enhetligt begrepp utan verkar bestämmas av den aktuella situationen 

menar Anna Signer som är en av författarna till boken Uppväxt, familjeformer och barns 
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bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik (red. I. Söderlind, 

2002). Signer menar vidare att barnets olika intressen och behov lyfts fram på skilda sätt 

beroende på undersökningens riktning. Sättet som barnets intressen definieras på bestämmer 

också innehållet i målsättningen för ”barns bästa”. Vad som är barns bästa ur en synvinkel, 

behöver alltså inte vara det ur en annan (Signer, 2002).  

 

I SOU 1997:116 håller forskarna med Signer, barns bästa är ingen konstant utan snarare något 

som varierar från fall till fall. Inte heller är man enig om begreppet ska användas i plural eller 

singular form. Är det till exempel bättre att några barn går i skolan på heltid, än att alla barn 

går i skolan några timmar per dag i länder där ekonomin inte tillåter det första alternativet. 

Barns bästa har successivt fått allt mer utrymme även internationellt sett, detta beror på att 

begreppet under en längre tid funnits i nationell lagstiftning, framförallt inom familjerätten. 

Sedan har alltså enskilda länder tryckt på för att så också ska bli fallet internationellt sett. I 

Sverige liksom i andra länder är barns bästa utgångspunkt för allt familjerättsligt arbete. Men 

barns bästa ska inte bara gälla vid familjerättsliga frågor. I barnkonventionen står det att 

begreppet ska gälla alla samhällsområden. Med andra ord ska begreppet inte bara gälla för 

frågor som rör adoption, vårdnad och umgänge utan på alla områden där barn vistas, såsom 

exempelvis skola och barnomsorg. I detta ligger delvis ett nytt tänkande där barnet sätts i 

fokus på ett annat sätt än tidigare. Begreppet barns bästa bygger på att man gör barnet till ett 

subjekt med rättigheter, istället för ett objekt. Faran med att se barnet som ett objekt är att ett 

objekt alltid kan sättas i relation till något annat eller någon annan och inte kommer i första 

rummet. Så är det till exempel i konventionen som rör avskaffandet av all slags 

diskriminering mot kvinnor. Här är barnet visserligen med i utredningen, men enbart som ett 

objekt bland flera. Barnets bästa ska heller inte ses som något begrepp som är oföränderligt 

över tid och från ett samhälle till ett annat. Kulturella och sociala värderingar inom landet 

spelar naturligtvis roll. I begreppet varierar också från ett barn till ett annat utifrån att alla barn 

är individuella varelser. Dock innehåller konventionen en rad grundläggande rättigheter som 

ska gälla för alla barn, det vill säga vara universella och gälla i alla samhällen oavsett religion, 

kultur eller religiösa särdrag. Det här med att saker inom landet spelar roll har kritiserats. 

Kritikerna menar att detta kan möjliggöra att nästan vad som helst kan ses som barns bästa. 

Här nämns till exempel barnarbete. Om en familj inte har några pengar kan man anse att det 

är till barnets bästa att arbeta ihop pengar för att överleva både på kort och på lång sikt. Men 

forskarna menar att innan man i så fall sätter barn i arbete ska förhandsbedömningar göra, där 

konsekvenserna av olika alternativ utvärderas innan barnet tvingas genomföra åtgärden. Som 
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nämnts tidigare är inte barns bästa något enhetligt begrepp som tolkas lika av alla länder som 

har ratificerat barnkonventionen. Det finns dock vissa saker konventionen särskilt pekar på 

som viktiga. Dessa är: icke-diskrimineringsprincipen, barnens rätt att komma till tals och 

barns rätt till utveckling. Som beslutsfattare är det alltså viktigt att man talar med barnet, att 

man funderar över vad det själv vill, när man funderar över vad som är bäst. Den brittiske 

familjerättsexperten John Eekelaar menar att det finns två sätt att avgöra vad som är bäst för 

barn. Det ena är att de som fattar besluten på olika nivåer gör sina bedömningar med stöd från 

vad som har visat sig vara bra i tidigare fall samt i vetenskapen. Man inhämtar alltså 

bedömningar från experter och skaffar sig kunskap om barn i allmänhet och barn med den 

specifika problematiken i synnerhet.  Det andra är att det berörda barnet tillåts ge sin 

uppfattning av vad som är dess bästa (dynamic self-determinism). Det finns tre olika saker 

som alltid bör vara med i avvägningen: barns behov av omvårdnad och skydd, barns behov av 

sina föräldrar och barns behov av respekt för sin integritet (SOU 1997:116). 

 
1.1.11 Barnavårdsutredningar 

Sundell och Egelund (2000) menar att få har studerat hur utredningar gällande barn påverkas 

av socialpolitiken. De tycker att det verkar som om forskare har tagit socialpolitik för så 

självklar att de inte ställt sig frågan om dess betydelse för den sociala barnavården. Det är 

mest genom kvalitativa undersökningar som man erhållit den mest betydande kunskapen om 

socialpolitikens betydelse. Författarna menar att social barnavård först och främst är politiskt 

bestämd och speglas av majoritetens syn på barn som far illa och orsakerna till detta. 

Utredningar kännetecknas både av formella regler och av stor handlingsfrihet gällande 

detaljerna i utredningsarbetet, men de som jobbar med detta anklagas ofta för att snarare ägna 

sig åt att uppfylla byråkratiska kriterier än att hjälpa barn och familjer. Författarna ger som 

exempel en dansk undersökning av två danska kommuner där man såg att socialsekreterarna 

inte kunde legitimera sitt arbete genom effektivitet eftersom målgruppen var oklar och 

arbetsmetoderna inte vetenskapligt utformade. Det visade sig att arbetets värde skulle 

överensstämma med de regler och procedurer som kunde kontrolleras. Detta, menar 

författarna Sundell och Egelund, tvingar arbetet mot processer som tjänar organisationens mål 

snarare än familjernas behov. Organisationens behov av att finna säkra bevis på exempelvis 

bristfälliga förhållanden bestämmer vilken typ av samtal som är möjliga i förhållande till de 

barn som far illa. Författarna anser att organisationen är motsägelsefull. Den ingår i en 

byråkratisk organisation vars styrka är att behandla rutinuppgifter korrekt och lika. Men 

arbete med barn och familjer är inte en rutinuppgift, utan ett arbete som kräver närhet till 
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klienten och dennes vardag, tillgänglighet, kontinuitet och lyhördhet. De tillägger att dessa 

förmågor oftast inte är en byråkratisk organisations styrka. Detta kan leda till att 

tjänstemännen formar arbetet mot en mer byråkratisk riktning, så att närhet med mera går 

förlorat. Sundell och Egelund tar även upp forskning i fallstudier som visat att det varit 

socialsekreterarens personliga inställning, med känslor och övertygelse vad som varit bäst för 

barnet, som uteslutande bestämt placeringen av barnet. De menar att det är omöjligt för 

socialarbetare att leva upp till kraven på objektivitet och neutralitet och samtidigt ha en stark 

inlevelse i handläggningsarbetet med de individer de ska utreda (Sundell och Egelund, 2000).  

 

I en studie där man undersökte brittiska och svenska socialarbetares inställning till 

familjerådslag fann man att i Sverige kom initiativet till familjerådslag från nationellt håll, 

och inte, som i Storbritannien, från lokalt håll (Sundell, Vinnerljung, Ryburn, 2001). Denna 

undersökning baserade sig på en tidigare undersökning där man undersökt implementeringen 

av familjerådslag i tio svenska kommuner. Den kommun som lyckats bäst med att använda sig 

av familjerådslag var den kommun där initiativet kommit både från socialarbetare och från 

politiker och där hela socialförvaltningen genomsyrats av motivation till förändring (Sundell 

och Egelund, 2000).  

 

1.2 Problemformulering 
Vilka svårigheter ser socionomer med att en socialnämnd fattar de avgörande besluten i 

utredningar där barnperspektivet är centralt? Hur väl fungerar deras samarbete med 

socialnämnden och vad gör de om de får problem? 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att få reda på hur socionomer tänker kring det faktum att de 

arbetar under en granskande och beslutande nämnd samt hur de uppfattar att nämnden 

anammar, förstår och beslutar enligt barnperspektivet.  
Frågeställningarna vi arbetade utifrån var: 

• Vilka problem eller möjligheter skapar nämndens granskande funktion för 

socialsekreterarna? 

• Hur väl insatta är nämndemännen i socialsekreterarnas arbetssätt och arbetssituation? 

• Går barnets bästa före politiska eller byråkratiska mål hos nämnden? 
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2. Metod 

2.1 Sökmetoder 

När det gällde organisationsavsnittet i vår bakgrund sökte vi på orden ”social board*”, 

”Sweden*” och ”childcare*” och fick nio träffar i Academic Search Elite. En artikel valdes ut, 

anledningen till detta var att det var den enda artikeln som behandlade socialnämndens 

politik, de andra behandlade barns hälsa och mående, vilket visserligen är intressant men inte 

aktuellt för oss. Sedan sökte vi i CSA på orden ”Sweden*” och ”childwelfare”. Vi fick 85 

träffar och valde ut två artiklar. Anledningen till detta var att de handlade om socialarbetarnas 

situation och inte barnens. Eftersom det här var organisationen vi ville undersöka, valde vi 

bort barnartiklarna. I båda databaserna klickade vi i fälten ”full text” och ”Peer per Review”. 

Detta eftersom vi enbart var intresserade av vetenskaligt granskade artiklar som var i 

fulltextformat. Vi befann oss utanför campus och hade då varken tillgång till LIBRIS eller 

MIMA. Att vi använde oss av just databaserna CSA och Academic Search Elite berodde på 

att de är stora inom vår ämneskategori och därmed förmodligen relativt täckande. Vidare 

hittade vi böcker på Ljusdals kommunbibliotek under hyllan ”offentligt ledarskap”. 

Anledningen till detta var att vi tyckte den hyllan gav oss bra information om organisationer 

och om hur Sverige styrs. Genom vår eminente handledare Masoud Kamali fick vi tips om en 

bok som behandlade gräsrotsbyråkrater, den hittade vi på högskolebiblioteket i Gävle. 

Angående barns bästa fick vi hjälp av bibliotekarierna vid högskolan i Gävle att söka efter 

lämpliga böcker. De använde sig av deras sökmotorer och hittade fyra böcker som de trodde 

skulle intressera oss. Det visade sig att två av dem överensstämde med vår uppgift, de andra 

handlade om barns hälsa. Vi fann alltså två böcker av intresse för vårt arbete. En var en 

slutrapport från ett forskningsprojekt och en var redigerade upplagor av sammanfattningar 

från konferenser. I en av böckerna fann vi en referens till en SOU-rapport (SOU 1997:116) 

som handlade om just barns bästa. Den granskade vi och fann mycket intressant och givande 

för vårt arbete. 

 

2.2 Vetenskapsteoretisk ingång 

Eftersom uppsatsen berör socionomers uppfattningar och erfarenheter av att arbeta under en 

nämnd valdes den hermeneutiska ansatsen. Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Dess 

syfte är att få en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Inom hermeneutiken 

förvandlas den muntliga diskursen till tolkningsbara texter (Kvale 1997). Innebörd, mening 

och avsikt är viktiga begrepp (S. Karlsson, personlig kommunikation, tolfte februari, 2007). 
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Hermeneutik innebär tolkningslära och är en tolkningskonst. Med det menas att en person 

som utför en studie, tolkar en annan persons handlingar och material. Inom hermeneutiken 

används den hermeneutiska spiralen som modell. Modellen börjar med att forskaren har en 

förförståelse för ett visst område, det vill säga att forskaren vet något om området i förväg. 

Denna förförståelse kan till exempel ha införskaffats via tidigare studier. Utifrån denna 

förförståelse skapas sedan funderingar i form av frågor och idéer som forskaren vill få svar 

på. För att forskaren skall få svar på sina frågor och idéer tar denne hjälp av olika material, 

såsom litteratur, intervjuer med mera. Forskaren för en så kallad dialog med 

undersökningsmaterialet. Därefter då forskaren tolkar materialet skapas en ny förståelse som 

leder till att nya idéer och frågeställningar skapas. Forskaren fortsätter sedan att arbeta på 

detta sätt via att tolka andras material, för att sedan kunna få en helhetsförståelse och en insikt 

i ämnesområdet. När forskaren anser att det räcker med material sammanbinds forskarens 

förståelse med all förståelse och vävs ihop till ett resultat (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006). 

 

2.3 Analysmetod 

Meningskoncentrering valdes som analysmetod. Meningskoncentrering är en metod som har 

fem steg. Det första steget innebär att forskaren läser igenom hela intervjun och bildar sig en 

uppfattning om helheten. Sedan fastställs meningsenheterna som de berättas av 

intervjupersonen. Vidare formuleras ett tema utifrån det som dominerar en naturlig 

meningsenhet på så enkelt sätt som möjligt. Här försöker forskaren också tolka 

intervjupersonernas svar utan sina egna fördomar samt tematisera uttalandena utifrån deras 

synvinklar såsom de uppfattades av forskaren. I det fjärde steget ställer forskaren frågor till 

meningsenheterna utifrån syftet med undersökningen. Här används huvudfrågorna, det vill 

säga de frågor som finns till exempel i problemformuleringen. Sist men inte minst knyter 

forskaren ihop hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman i en beskrivande utsaga 

(Kvale, 1997). 

 

2.4 Organisationsteori 

Sociologen Anthony Giddens (2003) skriver att Max Weber menade att organisationer på ett 

stabilt sätt samordnar människors aktiviteter och det de producerar. Organisationer är även 

beroende av kontroll över information och över den centrala roll som skriften spelar i 

sammanhanget. Det behövs skrivna regler i organisationen för att den ska kunna fungera, samt 



 16 

arkiv och register där man kan lagra information. Weber menade också att alla moderna 

organisationer är mer eller mindre byråkratiska. Teorin präglas av att undertrycka de 

informella auktoriteterna och lyfta fram positionsauktoriteterna. Som en del i de formella 

reglerna ska befordringsgång och säkerhet i anställningen tydligt regleras. Fördelen med 

byråkrati är att konflikter kan minskas genom att man kan hänvisa till regler. Giddens menar 

att Weber inte lade så stor vikt vid de informella band och smågruppsrelationer som finns i 

alla organisationer. Han pekar bland annat på Blau som i sin undersökning om informella 

relationer i statliga myndigheter visade att tjänstemännen diskuterade olika problem med sina 

kollegor. De föredrog det istället för att kontakta sina chefer i rädsla för att uppfattas som 

inkompetenta och att det sen skulle ligga i vägen för dem när de ville ha en befordran. Från 

sina kollegor fick de inte bara konkreta råd, utan den stress som det innebär att arbeta på egen 

hand minskade. Slutsatsen som Blau kom fram till var att problemen som tjänstemännen hade, 

hanterades på ett betydligare effektivare sätt genom detta. Teorin fungerar särskilt bra för en 

organisation som befinner sig i en stabil miljö och där det finns krav på säkerhet och kontroll, 

som till exempel en myndighet. Problem uppstår om förutsättningarna förändras och det finns 

en risk att reglerna, som egentligen är medel för att nå målen, blir till något annat. Författaren 

tar bland annat upp Merton som menar att det blir ett mål i sig; det kan bli viktigare att följa 

alla regler när man betjänar kunder än att kunden betjänas på ett bra sätt. Merton fruktade att 

detta skulle leda till en byråkratisk ritualism, där man följer regler oavsett vilka konsekvenser 

som följer. Att man fäster för stor vikt vid det ”rätta” tillvägagångssättet och därmed blir 

risken stor att man förlorar överblicken och bara ser till detaljerna. Merton förutsåg risken för 

konflikter mellan allmänheten och byråkratin i sådana situationer. Det är inte ovanligt att vi 

stöter på kommunala tjänstemän som inte verkar bry sig om våra behov, utan bara ser till det 

formella. En av byråkratins huvudsakliga problem är just svårigheten att hantera det 

personliga och specifika. Weber och Foucault menade att det mest effektiva sätt att styra en 

organisation var att maximera kontroll och övervakning genom en konsekvent och tydlig 

maktfördelning. Giddens menar dock att en alltför stark övervakning leder till att de anställda 

känner sig fjärmade. Risken finns även att de anser sig ha få möjligheter till att använda sitt 

engagemang och sin kompetens (Giddens, 2003). 

 

2.5 Urval och tillvägagångssätt  

Vi valde att använda oss av personer från en kommun i Mellansverige med en av oss 

uppskattad genomsnittlig befolkning på 30 000 invånare. Kraven vi hade på våra tilltänkta 
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försökspersoner var att de skulle arbeta inom socialtjänsten med barn- och ungdomsärenden 

samt verka under en nämnd. Vi överlät till deras chef att bestämma vilka de tyckte var mest 

lämpliga deltagare i vår studie samt ge informerat samtycke till att genomföra 

undersökningen. Chefen valde ut fyra socialsekreterare som han/hon ansåg kunna spegla 

populationen. Alla respondenter var kvinnor, medelåldern var 41.75 år. Alla var (som tidigare 

nämnts) socialsekreterare inom barn- och familjenheten, antal år inom verksamheten 

varierade dock. Anonymiteten kunde bara delvis garanteras då vi fick veta vad de hette. Vi 

valde dock att ge respondenterna olika koder, så att vi på det sättet inte kunde dra slutsatser 

utifrån deras namn. Detta sätt var genomförbart då alla respondenter var kvinnor som i stort 

sett tillhörde samma åldersgrupp. Att andra än oss skulle kunna fundera ut vem som svarat 

vad, ser vi däremot som högst osannolikt. Möjligen om dem jobbar i kommunen, men den 

risken är liten, för att inte säga omöjlig att eliminera i en kvalitativ forskningsansats.  

 

Steg ett: I inledningsskedet använder vi oss av den s.k. Delphi metoden som bl.a. utvecklats 

och använts för att kvalitetssäkra, formulera och stärka professionell kunskap (Reid, 1988). 

Intervjupersonerna  besvarade här frågeställningar via e-mail. vi använde oss av mestadels 

öppna, halvstrukturerade frågor för att på så sätt ge intervjupersonerna chansen att ta upp det 

de tyckte var viktigt, men ändå styra frågorna till viss del. En annan fördel som vi ansåg fanns 

med öppna frågor inom just det här ämnesområdet var att intervjuobjekten gavs möjlighet att 

ge långa, utförliga svar. Några av frågorna var dock slutna och det var inledningsfrågorna, till 

exempel ålder, kön, antal år inom socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp etcetera. För 

frågorna i sin helhet se bilaga 1. En positiv effekt som docent Arne Gerdner, Institutionen för 

socialt arbete vid Mittuniversitetet tog upp på sin metodföreläsning är att vi på det här sättet 

(genom att använda Delphimetoden i inledningsskedet) kunde motverka risken för att de 

skulle bli igenkända, att någon skulle kunna veta att det var just de som svarade. Det kunde 

också vara ett sätt för att inte låsa positionerna och minska eventuella ideologiska fel (A. 

Gerdner, personlig kommunikation, elfte februari 2008). En annan fördel var att svaren kunde 

lämnas utan påverkan av grupptryck, eftersom inte deltagarna möttes ansikte-mot-ansikte 

(Reid, 1988). Nackdelar med metoden kan vara att det inte blir så personligt, samt att det kan 

vara en fördel för respondenterna att veta vad de andra i gruppen tycker. En annan nackdel är 

att vi som intervjuare inte har möjlighet att ställa följdfrågor. Det är heller inte lätt att veta om 

vi förstått vad intervjupersonen menar. 
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Steg två: utifrån de sammanställda svaren från de olika intervjupersonerna ställde vi sedan ett 

antal frågor via telefon. Frågorna såg lika ut från intervjuperson till intervjuperson och 

baserades på de sammanställda svaren i steg ett. Eftersom intervjupersonerna svarade olika på 

dessa frågor ställde vi olika följdfrågor från intervjuperson till intervjuperson. Här kom då 

även den personliga prägeln med. De uppföljande frågorna bandades med hjälp av en 

mobiltelefon av märket Sony Ericsson W 800 i. Nackdelarna med telefonintervjuer kan vara 

att respondenten inte får tillfälle att förbereda sig, hon blir bara uppringd. Andra nackdelar 

kan vara att vi som intervjuare inte heller här kan se respondentens ansiktsuttryck och via det 

läsa av om hon förstått frågan eller inte (Andersson, Ib, 1998). Fördelar med intervju via 

telefon är till exempel att det oftast går fort att genomföra, att det innebär en relativ låg 

kostnad samt att man kan följa upp varje fråga. Svarsfrekvensen är också nästan alltid hög 

(Eriksson, LT & Wiedersheim-Paul, F, 2006). 

 
Först gjordes en forskningsöversikt för att få fram vad som fanns dokumenterat i ämnet. 

Sedan valde vi att skicka ut ett e-mail till chefen för barn- och ungdomsavdelningen i en 

kommun (se bilaga 2). Det var sedan upp till honom/henne att utifrån frågorna (bilaga 1) som 

bifogades mailet ge sitt informerade samtycke om att deltaga. När hon/han gav sitt 

informerade samtycke var det upp till den personen att välja ut fyra stycken socialsekreterare 

som han/hon fann lämpliga att ta sig an uppgiften. Syftet med det tillvägagångssättet var att vi 

inte skulle ha möjlighet att välja vilka socialsekreterare som skulle deltaga. Chefen 

vidarebefordrade enligt våra instruktioner sedan e-mailet till dessa.  Fördelen med att skicka 

ut ett e-mail till respondenterna och inte intervjua dem muntligt var att de då blev mer 

anonyma för oss, vilket vi tyckte var bra då detta kan vara ett känsligt ämne.  När vi fått in 

svaren från de fyra socialsekreterare som deltog, vilka kodades, satte vi oss ner och studerade 

svaren ingående. Det visade sig att ingen av de fyra socialsekreterarna hade svarat på en 

specifik fråga, därför togs den frågan bort. Att vi valde att ta bort den frågan rakt av och inte 

funderade på anledningen, berodde på att den frågan inte hade så mycket med själva 

undersökningen att göra, den var rent hypotetisk. Frågan finns dock att beskåda (i bilaga 1). 

Beroende på vad respondenterna svarade på frågorna gjordes sedan en uppföljningsintervju 

via telefon, som bandades.  Det var alltså de gemensamma svaren som ledde os fram till nya 

frågor. Att vi gjorde en uppföljningsintervju hade två orsaker. Den första var att vi skulle 

eliminera risken för missförstånd mellan oss och intervjupersonerna. Om vi endast hade 

skickat ut mail fanns risken att vi hade dragit egna slutsatser i allt för hög grad utifrån svaren. 

Att istället verkligen fråga det vi var osäkra på utifrån gruppens svar, gjorde att vi 
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förhoppningsvis inte misstolkade svaren lika mycket. Den andra orsaken var rent 

vetenskaplig. Hade vi valt att enbart använda oss av mail fanns risken att studien skulle kunna 

tolkas som kvantitativ, även om vi använt oss av öppna frågor. När vi nu valde att komplettera 

med frågor via telefon, blev studien av mer kvalitativ natur.  Resultatet valde vi att redovisa i 

form av meningskoncentrering, efter rådfrågning med vår handledare. Sedan tolkades svaren 

utifrån tidigare forskning och organisationsteori. Att vi valde just organisationsteorin berodde 

på att vi tyckte den stämde bäst överens med vårt område. Här diskuterades också studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Sedan fördes en diskussion och där tog vi bland 

annat upp vad vi tyckte om resultatet, samt förslag till framtida forskning. 

 

2.6 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till en kommun. Kommunen har ungefär 30 000 invånare och ligger 

i mellersta delen av landet. Att vi valde just den här kommunen berodde på att de var villiga 

att deltaga i vår studie. Vidare begränsade vi vår studie till att bara handla om barnets bästa 

och organisationens funktion. De socialsekreterare som svarade på våra frågor arbetade alla 

med barn- och ungdomsärenden och sedan föll det sig inte bättre än att alla råkade bli 

kvinnor. Vi gjorde alltså dels medvetna avgränsningar så att inte materialet skulle bli för brett 

och dels omedvetna avgränsningar som inte var tänkta från början och som möjligen kan ha 

påverkat vårt resultat och vår tolkning (se vidare under metodproblem).   

 
2.7 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Kvales (1997) bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” finns ett antal etiska frågor 

som man bör tänka på innan och under arbetets gång, såsom forskarens roll, informerat 

samtycke, vilka forskarens fördelar med att välja just det här ämnet kan vara, hur 

intervjupersonens identitet på bästa sätt skyddas med mera. Fördelarna med vår undersökning 

var att vi fick mer kunskap om ämnet och hur det kan vara att arbeta under en nämnd, vilket 

vi kan ha nytta av i våra framtida yrken. Vidare såg vi till att få informerat samtycke från 

chefen för intervjupersonerna, detta skedde skriftligt genom att vi informerade honom/henne 

om vad vår intervju skulle handla om och varför det var viktigt att just de svarade. Vi överlät 

även till honom/henne att välja ut deltagare. Konfidentialiteten kunde dock bara delvis 

garanteras. Viss risk fanns att de skulle bli igenkända, dock eliminerades den risken till viss 

del genom att vi kodade svaren och att vi genomförde intervjuerna via mail och telefon. Den 

av oss som inte hade haft praktik i kommunen genomförde telefonintervjuerna och skötte 
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även kodningen. Intervjupersonerna kom att kallas intervjuperson (ip) 1, ip 2 och så vidare. 

Att vi gick via chefen för avdelningen gjorde att risken för att de som svarade på våra frågor 

skulle kunna få repressalier minskade om de mot all förmodan skulle bli igenkända.  Det 

fanns också potentiella fördelar för ip att deltaga i intervjun, då den skulle kunna leda till att 

fler fick upp ögonen för ämnet och diskuterade hur det skulle kunna förbättras. Därmed lyder 

den under den etiska principen om fördelaktighet (Kvale 1997). Efter genomförd intervju 

förstördes utskrifterna med intervjumaterial samt de inspelade filerna från telefonintervjuerna.  

 

2.8 Metodproblem  

Ett problem som uppstår med intervju via e-post är att dels att svaren skickas inte tillbaka i 

tid, vidare varierade svaren från person till person. Vissa svarade utförligt och vissa inte. Det 

var också svårt att komma fram via telefon. Hur e-post och telefonintervju förhåller sig till 

ansikte-mot-ansikte-intervjuer återstår att diskuteras vidare. Vi vet i dagsläget inte hur 

avsaknad av närvaro i intervjusituationen har påverkat våra resultat. Man kan tänka sig både 

positiva och negativa effekter på respondenterna (se vidare under Urval och 

tillvägagångssätt). Ett annat problem är att det endast var kvinnor som deltog i 

undersökningen. Detta gjorde att vi inte kunde tolka resultatet utifrån genus, något vi från 

början funderat på att göra. 

 

2.9 Validitet 

Validitet innebär att man undersöker det man verkligen avsatt sig för att göra, att validera är 

att kontrollera och ifrågasätta (Kvale, 1997). I tidigare forskning har vi tagit upp både 

forskning på socialsekreterares situation, på politiskt inflytande samt hur de folkvaldas 

situation kan vara, detta för att visa att man kan se på detta ämne från flera håll. Frågorna i 

intervjuerna till sekreterarna har handlat om dem och deras situation gentemot samarbetet 

med nämnden i kommunen, vilket var syftet med denna uppsats. Vi har utgått ifrån att 

socialsekreterarna finner det svårt att arbeta under en nämnd, detta utifrån vår förförståelse 

genom vad tidigare forskning visat. Detta kan i sin tur ha påverkat svaren.   

 

Gällande kommunikativ validitet, hur vår förmåga att kommunicera har påverkat arbetet 

(Kvale, 1997), har vi med vår bakgrund som studenter en annan syn än de vi intervjuat, det 

vill säga socialsekreterare som har erfarenhet av arbetet vilket vi saknar. Att vi valde ut 

socialarbetare som sen visade sig ha problem med socialnämnden i kommunen påverkade 
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validiteten genom att vi gärna vill tro att de ville medverka just av den anledningen. För att 

visa oss och andra läsare hur det kan vara när samarbetet inte fungerar, vilket även visade sig 

genom att några av dem bad oss om att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

 

2.10 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida man använt sin förförståelse till att ställa ledande frågor och 

om det kan ha påverkat svaren och i förlängningen också resultat, tolkning och diskussion. 

Reliabiliteten mäts också i resultatet särskilt genom att man där omedvetet kan övertolka 

materialet så att det blir till något man som forskare vill få det till. Naturligtvis bör man sträva 

efter hög reliabilitet, dock får inte den strävan bli för hög, då detta kan leda till att 

kreativiteten och föränderligheten motarbetas (Kvale, 1997). Vi tror att vår studie kan ha både 

hög och låg reliabilitet beroende på vilket perspektiv man ser det hela ur. En av oss kände ju 

till problemet och visste lite om ämnet, därför kan vi omedvetet ha konstruerat frågorna 

ledande. Detta försökte vi dock motverka genom att ge vår handledare möjlighet att granska 

och kommentera frågorna innan vi genomförde intervjuerna. En annan sak som kan ha sänkt 

reliabiliteten är förförståelsen när vi granskade och analyserade svaren. Detta kan vi ha 

motverkat genom att vi båda två tolkade och meningskategoriserade svaren och att vi bara tog 

med de delar som vi uppfattat likadant (vilket var mycket). 

 

2.11 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att vi som forskare frågar oss själva hur pass säkra vi kan vara att det 

vi finner i primärstudierna (det vi undersökt) också kan gälla hela populationen. Populationen 

kan bestå av personer, grupper, procedurer, miljöer, processer, betingelser etcetera (Backman, 

1998). Vår studies population är socialarbetare som jobbar med barn- och ungdomsärenden, 

det vill säga en grupp. Även om det finns vissa tendenser till generaliseringar av uppsatsens 

resultat, vi tror att det kan vara svårt att generalisera, särskilt i det andra fallet.  

 

Då vi bara gjorde undersökningen i en kommun, vet vi ju inte hur det ser ut i andra kommuner 

(se vidare under diskussion). Dock var ju syftet med vår undersökning att titta på hur det såg 

ut just i den här kommunen och socialarbetarna sa ju att hela arbetslaget ansåg att det var på 

det här sättet. På det sättet måste de fyra vi intervjuat säga spegla hela populationen 

(gruppen). På det sättet har vår studie en hög grad av generaliserbarhet.  
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3. Resultat 

3.1 Grundläggande beskrivning av centrala teman 

De centrala teman som vi använt är: att vara misstrodd, att nämnden överskrider sina 

befogenheter, att nämnden har svårt att förstå viss sorts problematik i barn och 

ungdomsärenden och att nämnden inte handlar med barns bästa i åtanke. Dessa var de teman 

som vi båda kunde urskilja och som återkom i alla fyra intervjuerna. 

 

3.2 Socialsekreterare 1 

Intervjupersonen, en kvinna (39 år) som jobbat inom socialtjänsten i elva år, menar att 

socialnämnden i kommunen inte har någon insikt om deras arbetsbelastning. Periodvis är de 

väldigt överbelastade, vilket hon anser att de (nämnden) inte verkar förstå. Intervjupersonen 

menar att hon lägger ned mycket tid till att skriva utredningarna så som AU (arbetsutskottet) 

vill ha dem, vilket hon tycker leder till onödig stress på arbetsplatsen. Om arbetsgången i 

nämnden säger hon att den har förändrats genom att kommunens ekonomi har förändrats, men 

att det är ordförandens personlighet och åsikter som har påverkat den mest. Nämnden 

överskrider sina befogenheter och ger, enligt henne, onödig kritik på utredningar. Hon 

upplever att de misstror socialsekreterarna. Om det sker bara inom barn och familj, eller även 

för de andra enheterna inom socialtjänsten vet hon inte riktigt, men hon säger att en del 

kollegor har uttryckt missnöje över hur dagsformen inom nämnden ser ut. De känner sig 

misstrodda. Hon berättar om en kollega som arbetat med ett ärende som gällde ett barn. 

Barnet i fråga hade ett mindre förståndshandikapp och den förälder som hade vårdnaden 

använde droger. Ordföranden i nämnden trodde dock inte på detta, trots att socialsekreteraren 

kunde bevisa att föräldern var positiv i ett drogtest som tagits. Ordföranden ska då ha sagt till 

de två socialsekreterarna att han inte trodde att föräldern tog droger, utan att det var 

socialsekreterarna själva som hade ordnat med provet. 

 

Senare togs föräldern tillsammans med sin sambo av polis och häktades för droginnehav för 

ett antal tusen kronor. Socialsekreteraren säger att det är synd att man ska tänka ”haha, där 

såg du” när det gäller klienter, men menar att detta är ett exempel på hur man kan känna när 

de inte tror på vad man säger. Detta riktar hon mot nämnden. Detta menar hon går ut över 

klienten, i detta fall barnet, som var kvar i en svår situation så länge. Socialsekreterarna hade 

länge arbetat med denna utredning och ville att barnet skulle placeras hos en fosterfamilj. I 

detta fall gick ordföranden emot socialsekreterarnas föreslagna insats och placerade istället 
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barnet hos sin mormor, en kvinna var ålder kunde göra det svårt för henne att ta hand om ett 

barn med speciella behov, hon skulle kanske inte orka menar socialarbetaren. Mormodern 

ansågs av socialsekreterarna inte ha insikt om barnets handikapp, och lät till exempel inte 

barnet duscha själv, något som denne var kapabel till. Ordföranden själv hade ringt 

mormodern och lovat henne att barnet skulle få bo hos henne, detta innan beslut i nämnd om 

insats och innan beslut om vårdnad i Tingsrätten. Detta menar socialsekreteraren är bara ett 

exempel på hur ordförande och nämnd överskridit sina befogenheter, och ett ärende som 

många av socialsekreterarna följt. 

 

Intervjupersonen anser att de i nämnden borde lita mer på socialsekreterarna och deras 

metoder och tillvägagångssätt, men att de nu istället verkar drivas av andra mål än de som 

socialsekreterarna har, som de ekonomiska. Vissa insatser får de avslag på om de anses för 

dyra säger hon, trots att de skulle vara bra för barnet. Även tycker hon att det finns en rädsla 

för medias uppmärksamhet, ordföranden verkar enligt henne undvika konfrontation med vissa 

klienter av rädsla för att de ska kontakta lokaltidning, som har hänt förr. Media påverkar 

också deras kunskaper, menar hon, och menar att i media får ungdomar och vuxnas 

problematik mer uppmärksamhet än vad barn kan få, detta trots uppmärksammade fall 

gällande barn. 

 

Hon säger att på arbetsplatsen är delar socialsekreterarna dessa känslor och detta tycker hon 

minskar stressen i arbetet, de stödjer varandra i ärenden och utredningar och inför möten med 

nämnden. Eftersom samtliga har problem med ordföranden, så tror inte hon det är något 

personligt, som att det skulle vara enskilda sekreterare som orsakar konflikten. 

Oftast, säger hon, är det ordföranden de har mest problem med, en del av nämndens övriga 

ledamöter verkar dela socialsekreterares insikt i ärenden, men när ordföranden är med så 

säger de inte emot honom. Enligt hennes åsikt är det ordförandens natur som påverkar hennes 

arbete. 

 

3.3 Socialsekreterare 2 

Intervjupersonen, en kvinna (49 år) som jobbat inom socialtjänsten i cirka 20 år, menar att 

samarbetet mellan nämnd och socialtjänst fungerar dålig och ineffektivt. Intervjupersonen 

säger att kommunens ekonomi har förändrats, och därmed så har delegationen för 
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handläggarna ändrats den med, hon menar att fler beslut fattas i AU (arbetsutskottet, vår 

anmärkning) och att socialsekreterarnas delaktighet är låg.  

 

Hon menar att nämnden sysslar med felsökning och socialsekreteraren anser att ordföranden 

inte följer lagen, utan tar både egna klientkontakter och agerar själv i ärenden. Hon menar att 

övriga delegater känner sig pressade att tänka ekonomiskt, och menar därmed att ekonomin 

spelar roll för vilken insats det blir. 

 

Hon tycker att ungdomar och vuxna syns mer i samhället, och det gör att barn kommer i 

skymundan, och därmed inte prioriteras av nämnden. Intervjupersonen känner att hon inte är 

delaktig i arbetet inom kommunen, utan att kommunen vill kontrollera deras arbete. 

Socialsekreteraren menar att det känns som att det läggs ned mer tid på att skriva ”rätt” sorts 

utredning än just fatta rätt beslut för klienterna. 

 

Intervjupersonen har inte noterat att synen på vad som menas med att barn far illa har ändrats 

genom åren, utan det är mer ordförandens personlighet som påverkar deras bedömningar, 

vilket slags förtroende och bemötande de får av denne. Hon tycker att ledamöterna i nämnden 

har de kunskaper man kan förvänta sig av lekmän gällande olika typer av problematik. De tar 

inte hänsyn till deras arbetsbelastning, och hon upplever att de vill kontrollera deras arbete. 

De ser sig som revisorer och de är bara öppna för förändring så länge det är de (politikerna) 

som har kontrollen. 

 

Hon säger vidare att hon inte tycker att nämnden har insyn i vad deras arbete innebär och ger 

som exempel att de inte inser det komplexa för människor att göra faktiska förändringar i 

livet, vilket de kanske skulle ha ifall de hade en mer professionell kompetens menar hon. 

 

3.4 Socialsekreterare 3 

Intervjupersonen, en kvinna (37 år) som jobbat inom socialtjänsten i fyra år menar att 

samarbetet med socialnämnden fungerar dåligt. Hon menar att det saknas förtroende för 

socialarbetarnas arbete i nämnden. Vad det beror på vet hon inte, kanske kan det ha att göra 

med att nämndens ordförande själv ser sig som en socialarbetare. Hon berättar att han går in i 

deras journalanteckningar/ärenden, tar emot hennes klienter på besök, fattar egna beslut i 

ärenden utan att kontakta handläggaren som har hand om ärendet med mera. Detta tycker hon 
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medför att det blir en förtroendekris mellan de som arbetar i organisationen och nämnden. 

Ibland tror hon nästan att i alla fall ordföranden tror att han sköter arbetet bättre än 

socialsekreterarna, även om han saknar utbildning inom detta ämnesområde. 

 

Nämnden har också enligt henne ett kontrollbehov, som förstärker känslan socialarbetarna på 

hennes arbetsplats har att nämndeledamöterna inte anser att de är professionella. Hon tror 

detta kan bero på att nämnden är dåligt insatt i vad deras arbete innebär och hur mycket tid 

och arbete det ligger bakom innan de kommer till AU (arbetsutskottet) med en utredning. 

Detta skulle kunna motverkas om nämnden var insatt i metoderna hon använder tror hon, 

eftersom nämnden då kanske skulle kunna lita mer på deras bedömningar. Som det är nu 

påverkar det henne när hon skriver de utredningar som ska granskas av nämnden, eftersom det 

då känns som om hon skriver för att nämnden ska bli nöjd och inte för klienten, vilket hon 

upplever hämmande för henne själv. Hon tror också att om hon skulle ha varit svag och 

osäker i sin roll, skulle det ha varit jättejobbigt att gå upp i nämnden. Då hade hon gruvat sig 

och dragit sig för att träffa dem. Idag tycker hon bara ”att det är skitjobbigt” som hon 

uttrycker det.  Inför ett möte i nämnden känner intervjupersonen sig som om hon står åtalad 

och ska bli förhörd. Intervjupersonen får en känsla av att nämnden är fokuserade på att leta fel 

och brister i hennes utredningar, att de vill ”sätta dit henne”. Hon berättar att nämnden alltid 

kommenterar stavfel, detta har hon börjat vänja sig vid nu.  

-”Det känns som om jag skriver för dom och inte för klienten”, säger hon  

 

Förbereder sig gör hon genom att tänka att det är hennes utredning och att hon står för den 

oavsett vad hon får för kommentarer. Hon försöker även förutse vilka frågor som kan komma 

och vad hon kan få kritik för. Gällande nämndens kunskap inom barn och familjområdet, 

menar intervjupersonen att den är usel hos de allra flesta i nämnden. Hon säger att en del inte 

ens verkar intresserade av barnet och familjens bästa, utan kommer med kommentarer som 

inte har något med hennes beslut att göra. Hon tänker att det bottnar i okunskap och 

osäkerhet. Nämnden fattar enligt henne ofta inte sina beslut med barnets bästa som 

utgångspunkt och hon menar att många i nämnden nog inte ens känner till vad 

barnkonventionen och begreppet innebär. I vissa ärenden finns det inget barnperspektiv alls 

menar hon. Det känns som om det handlar om maktmissbruk och att ordförande vill visa att 

det är han som bestämmer över oss och att det går före barnperspektivet, menar hon.  
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Hon upplever heller inte att nämnden har något förtroende för hennes arbetsbelastning, men 

det är inte riktigt det som är problemet. Visst har vi hög arbetsbelastning och ett "tufft" arbete 

menar hon. Det hon hör när socialsekreterarna pratar sinsemellan är dock att de gånger en 

kollega säger att "nu säger jag upp mig och öppnar ett kafé istället", det är när de varit på AU 

(arbetsutskottet). Hon säger vidare att om de ska orka med denna typ av arbete måste det 

finnas ett förtroende för dem och deras bedömningar. 

 

Kritiken som hon får nästan varje gång hon går upp med ett ärende i nämnden grundar sig 

oftast på stavfel. Det har även hänt att nämnden skickat tillbaka ärenden och inte ens tagit upp 

det med anledning av att de ansåg att det fanns brister i den utredningen (stavfel). Detta 

medförde att familjen fick vänta ytterligare en månad.  Hon har aldrig överklagat ett av 

nämnden fattat beslut, ”det vore ju ingen idé”. Angående om det istället vore bättre att det satt 

mer professionella i nämnden säger intervjupersonen att hennes åsikt är att de som sitter i 

nämnden behöver någon form av utbildning. Hon menar att de tar stora beslut som har stor 

inverkan i familjernas liv, men att de inte har den typen av kunskap som hon tycker krävs för 

att fatta den typen av beslut. Detta är några tunga anledningar om hon skulle byta jobb, hon 

trivs med sitt jobb i övrigt, men detta gör det stundtals mycket svårt att uthärda. 

 

Angående ekonomin tycker hon det verkar som om de grupper som prioriteras är vuxna 

missbrukare och ungdomar. Hennes avdelning (barn och familj) har enligt henne minst med 

resurser och insatser att tillgå. Detta tror hon har att göra med att vuxna och ungdomar märks 

mer, de syns ju och märks ute på stan som hon uttrycker det. Att hennes arbete inte prioriteras 

tycker hon är synd, då det förebyggande arbetet bör ske i tidig ålder. 

 

3.5 Socialsekreterare 4 

Intervjupersonen, en kvinna (43 år) som jobbat inom socialtjänsten i 11 år anser även hon att 

arbetet med socialnämnden fungerar dåligt. Hon menar att hon får olika direktiv från 

nämnden hur de vill att utredningarna ska se ut. Ett exempel hon nämner är att ibland vill 

nämnden att de åtta senaste journalanteckningarna ska vara med, ibland räcker det med färre. 

Hon säger att nämnden inte verkar bry sig om vad anteckningarna handlar om, bara de finns 

där. Som exempel tar hon ett fall där hon försökt nå en mamma utan resultat, vilket hon inte 

tyckte skulle påverka nämndens bedömning. Eftersom det var de senaste åtta 
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journalanteckningar som skulle vara med var hon även tvungen att ta med denna, som enligt 

henne var irrelevant i ärendet.  

 
Hon upplever det också som att det är ordföranden som bestämmer mest i nämnden. De andra 

kan lyssna på henne men så fort ordföranden är med är det han som bestämmer. Hon säger att 

de andra kan prata och hålla med henne i hennes beslut när de är själva, men när han sitter 

med förblir de tysta. Hon pratar gott om en av de andra ledamöterna i nämnden, men menar 

att även denne drar sig undan när ordföranden är med. Intervjupersonen upplever också att 

ordföranden är oroad över att vissa ärenden ska läcka ut till media, eftersom det inte skulle 

vara så bra för hans politiska karriär. Om det skulle läcka ut tror hon att ”socialdemokraterna 

satt sin sista potatis i den här kommunen” som hon uttrycker det.  Hon säger också att 

ordföranden mer har ett föräldraperspektiv än ett barnperspektiv, trots att ärenden handlar om 

barnen. Här berättar hon om en gång när arbetsutskottet bara fokuserade på föräldrarna och 

där inte ens barnet nämndes.  

 

Hon känner att hon och hennes arbetskamrater är eniga om att ordföranden många gånger 

överskrider sina befogenheter. ”Han tror han kan och vet allt och tar ofta saken i egna 

händer, vilket många gånger blir ren katastrof. Vem tror du får klara upp den katastrofen? 

Jo, vi såklart.” Hon känner sig inte uppskattad för det hon gör, snarare misstrodd. ”De litar 

inte på oss och våra bedömningar och de ifrågasätter det mesta.”  

 

Nämndens benägenhet att kontrollera exemplifierar hon genom att ta upp det här med stavfel. 

Hon berättar att hon fick backning på ett ärende där hon skrivit sjuksyster. Nämndens 

ordförande riktade då hård kritik då han menade att sjuksyster syftade till en kvinna och att 

män också kunde vara det. Sjukskötare var det korrekta ordet, enligt honom. 

 

Hon tror inte att andra kommuner har det likadant, i alla fall inte så här illa. Samtidigt tror hon 

heller inte att det är fel på just henne och hennes arbetskamrater. Hon menar att det vore bra 

konstigt om de sämsta socialsekreterarna i landet samlats just i den här kommunen. ”Det är ju 

inte vetenskapligt möjligt” säger hon. Istället tror hon att ordföranden har problem i sitt 

privata liv och han för att överskugga det tar ut svängarna när han har en maktposition. Han 

kan inte skilja på privat- och arbetsliv menar hon. 
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4. Tolkning och analys 

4.1 Tolkning utifrån tidigare forskning 

Sundell och Egelund (2000) skriver att det finns en risk att arbetet blir mer och mer 

byråkratiskt. Det stämmer överens med vad socialsekreterarna i vår undersökning säger: ”det 

känns som att jag skriver för dom (socialnämnden, vår anmärkning) och inte för klienterna”.  

 

Sundell och Egelund (2000) skriver också att det är svårt att definiera gruppen barn som far 

illa. En av socialsekreterarna menar nämligen att hon tycker att vuxna och ungdomar tar 

mycket plats i utredningarna, men att barnen glöms bort. Vilket i sig också kan härledas till att 

nämnden alltid ska beakta barnets bästa (SOU1997:116) men inte gör det i fall som detta. 

(SOU1997:116)  menar att faran med att se barnet som ett objekt är att ett objekt alltid kan 

sättas i relation till något annat eller någon annan och inte kommer i första rummet, vilket 

exemplifieras i detta fall. En annan av de intervjuade sa även att det är lätt att få dem att förstå 

att barn till föräldrar som missbrukar inte har det bra, men om en förälder brister i sin 

föräldraförmåga på grund utav omogenhet är detta svårare för socialnämnden att förstå. Det 

kan härledas till vad Fernler (2003) menar när hon pratar om att det behövs mer kunskap i 

offentlig sektor. 

 

Tham (2006) pratar om att socialarbetare är mer benägna att byta jobb när de inte trivs i 

organisationen, att de känner att ingen bryr sig om deras välmående. De socialsekreterare vi 

intervjuade uttryckte ofta åsikter som att socialnämnden inte förstår sig på den 

arbetsbelastning de har eller inte brydde sig om denna. En av socialsekreterarna sa att 

nämnden är en tung anledning till om hon skulle byta jobb, hon trivs med sitt jobb i övrigt, 

men att nämnden stundtals gör jobbet mycket svårt att uthärda.  

 

Gustafsson (1999) ger en annan syn på det hela, han pratar om de folkvaldas ställning, att de 

kan uppleva en konflikt med privatlivet, sitt arbete och arbetet i kommunen och att de känner 

en press på sig att fatta beslut snabbt på material som kommer in för sent. Detta med att 

snabbt fatta beslut står lite i kontrast till att de intervjuade socialsekreterarna menade att 

nämnden lade sig i och pekade på mindre väsentligheter, såsom ordval med mera. Att de 

folkvalda kan uppleva en konflikt mellan privatlivet, sitt arbete och arbetet i kommunen kan 

kopplas till att nämndens ordförande ringde till en person och lovade henne att hon skulle få 

ta hand om barnet innan beslut fattats. Hans privatliv (med känslor) kom i konflikt med hans 
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politiska engagemang. En annan av socialsekreterarna förstärkte detta genom att säga att hon 

tror att ordföranden har problem i sitt privata liv och han för att överskugga det tar ut 

svängarna när han har en maktposition. Han kan inte skilja på privat- och arbetsliv menar hon. 

 

Precis som Tullberg (2003) skriver, tyckte inte socialarbetarna att det fanns någonting positivt 

med att arbeta under en nämnd med politiker. Socialsekreterarna menade att de i vissa 

ärenden fick avslag på insatser som ansågs för dyra, att de tycker att ekonomin styr. Enligt 

FN: s barnkonvention (www.rb.se) och socialtjänstlagen (2001:453) ska barnet alltid komma i 

första rummet och insatserna ska alltid ges så att barnets bästa respekteras. 

 

Tullberg (2003) menar vidare att politikerna anses agera på områden där de inte har någon 

kompetens, vilket är något som flera av socialsekreterarna uttryckt. Nämnden i denna 

kommun lägger sig i arbetet för mycket tycker de intervjuade, de misstror dem och tar 

dessutom egna kontakter med klienterna samt skriver i journalerna. Fernler (2003) skriver att 

politikerna hellre vände sig till experter än till de tjänstemän som verksamheten har, vilket vi 

känner igen här, då socialsekreterarna inte blir trodda inom ärenden. 

 

Hanberger (2003) säger att kommunerna har fått ansvar för svåra och olösliga problem. I vår 

undersökning verkar särskilt kommunens ekonomi spela en stor roll för insatserna, kanske blir 

det svårt för en del kommunpolitiker att både försöka hålla budgeten samtidigt som man ska 

se till att en verksamhet gör det den ska, som i denna verksamhet där man samtidigt ska följa 

lagar om barns bästa och så vidare. 

 

4.2 Tolkning utifrån organisationsteorin 

Det Giddens (2003) menar med övervakning stämmer in på socialsekreterarnas upplevelser. 

De upplever att de får mycket kritik, nämnden lägger sig i arbetet och de får hela tiden nya 

direktiv om hur nämnden vill att utredningarna ska se ut. Som exempel kan nämnas att 

nämndens ordförande ansåg att det var av vikt att rätta stavfel. Han ansåg bland annat att man 

skulle skriva sjukskötare istället för sjuksyster, då det senare enligt honom refererar till en 

kvinna och nu för tiden finns det ju faktiskt också manliga utövare av yrket. Detta ledde till att 

socialsekreteraren fick kritik på detta. Ett annat exempel är att socialarbetarna också var 

tvungna att ha de åtta senaste journalanteckningarna med i den utredning som nämnden skulle 

granska. Dessa journalanteckningar behövde (precis som den intervjuade socialsekreteraren 
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sa) inte ha något med ärendet att göra, utan kunde handla om att man ringt klienten men inte 

fått något svar. 

 

Gruppen socialsekreterare vi intervjuade kände varandras stöd i det här, precis som Blau 

pratar om när hon undersökte informella nätverks betydelse i Giddens bok Sociologi (2003). I 

vår undersökning är stödet från de andra i arbetsgruppen uttalat, de hjälper varandra med 

”svåra” ärenden och ger varandra råd och nya infallsvinklar. Samtliga har uttryckt att 

socialnämnden är svår att samarbeta med, de delar denna åsikt och det är även något som de 

pratar om på möten de har inom organisationen. Deras chef förstår dem också och lyssnar på 

dem när de har tagit upp detta. 

 

Giddens (2003) pratar vidare om att organisationens medlemmar ofta drar sig för att kontakta 

sina chefer då de är rädda för att uppfattas som inkompetenta och att det sen kunde ligga i 

vägen för dem när de ville ha en befordran. På liknande sätt har socialsekreterarna i den här 

undersökningen berättat att cheferna tycker att de är inkompetenta och att de lägger sig i 

saker. Några av socialsekreterarna menade till och med att de skriver för nämnden och inte för 

klienterna, då de tror och är rädda att nämnden tycker att de är inkompetenta. En av dem 

uttryckte att om hon skulle ha varit mer osäker på sig själv, hade hon dragit sig för att gå upp i 

nämnden eftersom kritiken där allt som oftast är så stark. Ingen av de tillfråga 

socialsekreterarna tycker att det är roligt eller tillfredsställande för det egna arbetet att ha med 

nämnden att göra på grund av detta. Däremot, som vi tidigare har nämnt, så kan de prata med 

sin chef om detta. 

Detta är det som Merton (Giddens, 2003) pratade om när han menade att det kan bli viktigare 

att uppfylla organisationens regler än de behov som klienterna har. En annan av 

socialsekreterarna säger att kritiken som hon får nästan varje gång hon går upp med ett ärende 

i nämnden grundar sig oftast på stavfel. Det har även hänt att nämnden skickat tillbaka 

ärenden och inte ens tagit upp det med anledning av att de ansåg att det fanns brister i den 

utredningen (stavfel). Detta påverkar henne när hon skriver de utredningar som ska granskas 

av nämnden, eftersom det då känns som om hon skriver för att nämnden ska bli nöjd och inte 

för klienten. 
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4.3 Tolkning utifrån lagar och barnkonventionen 

Socialsekreterarna anser att nämnden inte lyssnar på deras förslag till insatser för barnen som 

grundar sig på bland annat på Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. I Socialtjänstlagen står 

bland annat följande: kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det 

ansvar som vilar på andra huvudmän (SFS 2001:453). Socialarbetarna i vår studie berättade 

att nämndens ordförande och delar av de andra i nämnden lade sig i deras arbete, de 

uppfattade inte att de sågs som professionella. En menade till och med att nämnden verkade 

tycka att de gjorde arbetet bättre själv (särskilt ordföranden).  

 

I barnkonventionen står det att varje agerande ska föregås av förhandsbedömningar där varje 

alternativ gås igenom noggrant och där konsekvenserna av olika alternativ bedöms innan 

barnet blir tvunget att genomföra något (SOU 1997:116) Detta måste väl ändå strida mot 

nämndens ordförandes agerande då han ringer upp klienter själv och fattar beslut efter eget 

huvud. I nödsituationer (till exempel vid ett akut omhändertagande) har han sådana 

befogenheter, men inte annars. Det är med andra ord inte okej att han tar saken i egna händer 

så att säga, vilket flera av intervjupersonerna berättat. 

 

I kommunallagen står det att det åligger varje kommun att ha en verksamhet för dessa frågor. 

Det behöver dock inte vara en nämnd, man kan lika gärna ta dessa frågor och beslut på någon 

annan nivå inom kommunen. Det är dock vanligt att kommunen har en socialnämnd (med 

tillhörande arbetsutskott) (broschyr utgiven av Finansdepartementet, 2005). Så på det sättet 

uppfyller i alla fall kommunen vi gjorde intervjuerna i sina åtaganden.  

 

Däremot regleras det i lag att en kommun inte får tilldela en och samma nämnd att handlägga 

i svårförenliga områden, och en nämnd får inte både ha partsintressen och sköta 

myndighetsutövning inom ett och samma område (Häggroth och Peterson, 2002). Här 

kommer vi återigen tillbaka till ordförandens agerande då han ringer upp klienter och lovar 

dem saker, eller har egna klientsamtal och så vidare. Det är ju inte särskilt förenligt med vad 

som står i lagen ovan. Kanske är det därför en av socialsekreterarna säger att 

”socialdemokraterna satt sin sista potatis i den här kommunen”. Ordförandens rädsla över att 

det här ska komma ut i media (som en av socialsekreterarna pratar om) kan säkert också 

härledas till detta, då han säkert känner till kommunallagens innebörd. 
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5. Diskussion 

Det här arbetet har varit både inspirerande och roligt att genomföra. Vi tycker det verkar som 

att det Sundell och Egelund (2000) säger om att alltmer av socialarbetarnas tid går till att 

uppfylla byråkratiska uppgifter tragiskt nog verkar stämma. Detta varnas också för i 

organisationsteorier (Giddens, 2003).  Det kan få förödande konsekvenser i ett arbete där vi 

tror att det krävs mycket närhet, engagemang och inlevelse med och till de individer vars liv 

man som socialarbetare ingriper i. 

 

Som gräsrotsbyråkrat ska du uppifrån ha fått viss handlingsfrihet delegerat, detta eftersom 

politikerna insett att arbetssituationen ibland kräver en omdömesförmåga som är omöjlig att 

kodifiera i regelform (Johansson, 1992). Dock verkar inte det stämma överens på hur 

socialsekreterarna uppfattade framför allt ordförandes arbetssätt, detta kan bero på just denna 

kommuns nämndeordförandes personlighet.  Naturligtvis inser vi att man som 

nämndeledamot inte kan kunna allting, dock måste det väl anses som beklämmande att inte ha 

kunskap om socialarbetares grundläggande arbetsuppgifter. Att istället för att läsa in sig på 

sådant som i sammanhanget kan anses vara av vikt, peka på petitesser såsom stavfel och 

syftningsfel kan tyda på organisatoriska brister hos politikerna, samt en stark vilja att 

kontrollera tjänstemännens arbete på ett oadekvat sätt.  Precis som en av våra intervjupersoner 

säger: ”Det känns som om jag skriver för dom och inte för klienten, det är hämmande” så 

förstår vi deras frustration över situationen i den här aktuella kommunen.  

 

Samtidigt tror vi att det kan vara en styrka med en organisation som denna, med folkvalda 

som granskar socialarbetarens arbete. Genom att motivera sina insatser i ärenden som gäller 

barn och unga riskerar man i mindre utsträckning att gräsrotsbyråkratins negativa sidor, såsom 

att använda sin makt på fel sätt, kommer till tals. Eftersom verksamhetens arbete innebär att 

ofrånkomligen påverka individers liv, så är det bra att det finns människor med olika 

bakgrund och intressen som har tillsyn över deras arbete. Kommunen har ju trots allt ansvaret 

för att de som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver 

 

Vi tror att nämndens ledamöter är kompetenta på saker de är intresserade av, och att det kan 

vara lättare för dem att ta sig an frågor som diskuteras runt om dem, i samhället och i media 

än frågor inom försummade områden, som ett exempel nämner en av våra intervjupersoner 

gruppen föräldrar med kognitiva funktionshinder. Eller kan det vara så som Hanberger (2003) 
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säger, att kommunerna har fått ansvar för svåra och olösliga problem? Vi kan även undra hur 

det är i mindre kommuner där det finns risk att de i nämnderna är människor som alla känner 

till och att man ofta kanske känner varandra privat. Då kan vi förstå att det lätt kan uppstå 

intressekonflikter i arbetet, det egna livet och uppdraget man har i kommunen. Att ekonomin i 

kommunerna spelar roll är något vi förstår, men det känns som att det påverkar arbete med 

människor för mycket, att det kanske blir svårare att få de bra och ofta dyrare insatserna till 

människor som skulle behöva det. Detta är något vi undrar hur det går ihop med lagar, allra 

helst de lagar som behandlar barn och barns bästa. I och med detta undrar vi också hur de 

kontakter med barn och familjer som nämnden själv tar går ihop med, inte bara lagar om 

barns bästa, utan även med sekretesslagen (SFS1980:100) 

 

Studien går inte att generalisera, situationen kan vara likadan i andra kommuner, men så 

behöver inte vara fallet vilket socialsekreterarna i studien också påpekar. Vi tycker dock att är 

det så här i en kommun i dagens Sverige, är det en kommun för mycket! Det är ändå barn och 

ungdomar man har att göra med och barnkonventionen har ändå Sverige ratificerat. Vi anser 

att nämnden i denna kommun inte följer barnkonventionen. Med socialsekreterarnas 

arbetssituation i åtanke, funderar vi vidare på hur länge man skulle orka jobba i en 

organisation där man ständigt blir ifrågasatt, kritiserad för irrelevanta saker och där man inte 

känner att man har något värde eller ens är betrodd. 

 

Vi tror att fler studier behövs inom ämnet, kanske vore det bra om någon forskare kunde 

intressera sig för vad nämnden själv anser vara styrkor och svagheter i sitt arbete och hur man 

skulle kunna göra för att kvalitetssäkra arbetet i nämnder i allmänhet och socialnämnder i 

synnerhet. Vi tror vidare att det är viktigt att Sveriges socialnämnder får upp ögonen för det 

här problemet. Det kan vara lätt för dem och deras ledamöter att tänka att det här inte 

förekommer här, så gör inte vi och mer eller mindre klappa sig för bröstet. Att alltid ha det här 

i åtanke och känna in varje liten negativ förändring och diskutera dem så att situationer likt 

dessa inte uppstår bör vara av högsta vikt. Då tror vi att nämndens arbete skulle kunna 

utvärderas och förbättras och i och med det också kvalitetssäkras, på ett annat sätt än vad som 

sker idag. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna 

 

1) Hur gammal är du? 

Man eller kvinna? 

Hur länge har du jobbat inom socialtjänsten? 

 

2) Hur fungerar samarbetet med socialnämnden (effektivt/ineffektivt, bra/dålig?) Varför? 

 

3) Hur tycker du att nämndens arbete påverkar ditt arbete? (exempelvis kommunens ekonomi, 

förändringsbenägenhet, arbetsordning, politisk uppdelning i nämnden, kännedom om 

ärendet m.m.) 

 

4) Hur pass insatt tycker du att nämnden är i de metoder som du/ni använder för att få fram 

information till utredningar? Anser du att det är viktigt? 

 

5) Hur känns det inför ett möte med nämnden? Hur förbereder du dig? 

 

6) Känner du att kommunen är öppen för förändring? (Nya metoder, nya insatser, förändrad 

syn på det som anses problem, m.m.) 

 

7) Vad är din uppfattning om nämndens kunskap om området barn och familj? (Exempelvis 

familjeproblematik som missbruk, brister i omsorg, er eventuella arbetsbelastning eller nya 

utbildningar som exempelvis BBIC). Skulle det behövas? 

 

8) Har du någon gång fått kritik/avslag från nämnden på en föreslagen insats och i så fall vad 

grundade sig kritiken/avslaget på?  

 

9) Har ni någon gång överklagat ett av nämnden fattat beslut? Och om ja, vad hände sen? 

 

10) Fallet ”Bobby” och ”Louise” har uppmärksammats och debatterats i media, var i ligger 

kommunens och nämndens ansvar i fall som dessa? (Togs bort) 
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11) Tror du andra faktorer påverkar nämndens beslut, i så fall vilka? (Exempelvis 

ordförandens och övriga ledamöters bakgrund, politiska hemvist, ideologi, syn på social 

problematik, din egen bakgrund, kön, ålder, medias exponering vid uppmärksammade fall, 

arbetsbelastning m.m.) 

 

12) Skulle du hellre se att det fanns professionella inom nämnden? Är folkvalda 

representanter en styrka? Kan de till exempel se ärenden på ett annat sätt, bra eller dåligt? 

Vad skulle mer behövas enligt dig 

 

13) En hypotetisk fråga! Om du skulle uppleva att du inte hade nämndens förtroende, hur tror 

du det skulle påverka dig i ditt arbete? 
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Bilaga 2 

Brevet som skickades ut 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som går sista terminen på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Vi håller nu på med vår c-uppsats, vilken kommer att behandla socialsekreterares 

uppfattning om hur det är att arbeta under en socialnämnd. Vilka möjligheter och svårigheter 

som finns.  

 

Undersökningen kommer att ske genom att frågorna distribueras via mail (se bifogad fil). 

Sedan kommer en analys av svaren att ske. Efter att svaren analyserats kommer ett mail med 

eventuella följdfrågor att skickas ut. Den första omgången frågor omfattar cirka tio frågor och 

torde gå rätt snabbt att besvara.  

 

Ditt namn kommer inte att synas i undersökningen, inte heller vilken kommun du arbetar i. 

Däremot kommer din ålder, ditt kön samt antal år du varit verksam inom barn och 

familjenheten att framgå. Naturligtvis kommer du få möjlighet att ta del av resultatet när vi är 

färdiga, om Du så önskar.  

 

Vi har valt detta sätt därför att vi inte ska veta vem som svarar. Detta eftersom vi inser att 

detta kan vara ett känsligt ämne. Vi vill med andra ord nästintill eliminera risken till 

igenkänning. Vi tror också att det här är ett mindre tidskrävande alternativ än exempelvis en 

”vanlig” intervju.  

 

Det här är ett ämne som det hitintills inte finns särskilt mycket forskning om, men som i alla 

fall vi tycker borde lyftas fram mer, både inom förvaltning och i den offentliga debatten. 

Därför hoppas vi att just Du tar dig tid att besvara våra frågor som bifogats detta mail. 

Eftersom vår tid är knapp behöver vi dina svar snarast, dock senast den 18/4-08. 

 

Tack för att du tar Dig tid! 

 

Angelica och Malin, socionomstuderande Östersund 


