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Socialtjänsten är en verksamhet där förändringar under beteckningen NPM 
har varit aktuella under en lång tid. Tidigare studier av socialtjänstarbetares 
arbetsvillkor under de nya förutsättningarna har visat på en mörk situation. 
Dock saknas undersökningar där arbetsvillkoren kopplas till den 
överorganisatoriska styrningen. Studiens syfte var att kartlägga 
socialtjänstens nationella styrningslandskap och belysa hur styrningens 
ramar fäste i den praktiska verksamheten. Den överorganisatoriska 
styrningen kartlades via styrdokument och analyserades med tematisk 
analys. Styrningens fäste undersöktes genom halvstrukturerade intervjuer 
med praktiskt verksamma och analyserades med Faircloughs diskursanalys. 
Resultatet visade ett nationellt landskap bestående av sju teman vilka 
genomsyrade den praktiska verksamheten via övergripande diskurser. 
Styrningen fick fäste genom vertikala och horisontella interaktioner där 
styrningen förmedlades, distribuerades och konsumerades. Styrningen 
påverkade också utförarnas upplevelse av gränser, gränslöshet och 
handlingsutrymme. Resultatet diskuterades i relation till gränser och 
handlingsutrymme samt utifrån relationen mellan mikro- och 
makrostrukturer. 
 

 
Under 2000-talet har den politiska strävan att förändra socialtjänsten varit tydlig.  Ett flertal 
utredningar har kartlagt socialtjänsten och efterlyst förbättringar inom olika områden. 
Utredarna har efterfrågat en kunskapsbaserad socialtjänst bestående av ett utökat användande 
av evidensbaserade metoder och mer genomgripande uppföljningar av resultat (SOU 2007:75; 
SOU 2007:10). Förändringarna i socialtjänstens styrning liknar de förändringar som beskrivits 
inom andra sektorer som sjukvård och skola (Nytell, 2006; Hasselbladh, Bejerot & 
Gustavsson, 2008). Socialtjänstens nya regleringslandskap har dock inte tidigare analyserats 
utifrån ett försök att greppa en helhetsbild av både den nationella styrningen och styrningens 
fäste i kommuner. Därför finns anledning studera styrningen, samt att undersöka hur denna 
kan påverka arbetsvillkoren i socialtjänsten. I förhållande till styrning är det även av vikt att 
undersöka områden som handlingsutrymme, gränser och gränslöshet i arbetsvillkoren 
(Aronsson & Berglind, 1990; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2007). 
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För att angripa området inleds studien med en beskrivning av de breda förändringarna som 
har skett i den offentliga sektorn. Studien går sedan vidare och beskriver några av 
arbetsvillkoren inom socialtjänsten samt tar in teorier om handlingsutrymme och gränser. 
Detta leder slutligen fram till studiens syfte.  

Förändringar inom den offentliga sektorn 
Den offentliga sektorn och byråkratin härstammar från en demokratiseringsprocess som 
skapades genom människors strävan mot att tillsammans forma ett samhälle i riktning med 
den allmänna meningen. Syftet med den offentliga sektorn idag har blivit att upprätthålla, 
skydda och förhöja välbefinnandet hos samhällets medborgare. Därmed skiljer sig dessa 
organisationer från de generella ekonomiska vinstsyften som finns i privat organisationer 
(Hazenfeldt, 1993).  
 
Den offentliga sektorn har sedan 1980-talet genomgått stora förändringar. Exakt vad som har 
skett och varför finns en mängd teorier och spekulationer kring. Förändringarna bygger i 
grunden på ett ändrat ideal och en förändrad syn på den offentliga sektorn. Christensen och 
Lægrid (1998) liknar utvecklingen vid reformer vilka kan härledas tillbaka till tiden efter 
andra världskriget. Dessa reformer beskrivs bottna i den starka tro som då uppstod på ökad 
lönsamhet genom effektiva kartläggningar och rationaliseringar. De sammanlagda 
förändringarna som speglar det nya styrningsidealet har kommit att få samlingsnamnet New 
Public Management (NPM) (Christensen & Lægrid, 1998, Hasselbaldh, Bejerot & 
Gustavsson, 2008). 
 
Dagens styrning av den svenska offentliga sektorn har sin bakgrund i slutet på 1970-talet med 
anledning av den kris som då fanns inom den kommunala ekonomin (Englund, 2005). 
Grundtanken var att två styrformer; självreglering och hierarkisk styrning skulle 
sammanvävas. Grundformen för styrningen skulle komma uppifrån, medan innehållet i 
styrningen skulle utformas av de som skall styras (Hasselbladh, Bejerot & Gustavsson, 2008).  
Reformerna är idag aktuella inom alla större industrialiserade länder (Christensen & Lægrid, 
1998) och har fått särskilt stor genomslagskraft i Storbritannien. De gamla styrningsidealen 
ansågs förlegade och alltför byråkratiskt tröga. Förändringarna har därför i Sverige 
förespråkats med hänvisning till ett moderniseringsbehov (Englund, 2005).  
 
NPM beskrivs bestå av flertalet komponenter som också kan vara föränderliga över tid. Pollitt 
(2003), menar att reformen under 1990-talet var inriktad på att framförallt marknadisera den 
offentliga sektorn medan 2000-talets NPM även har kommit att handla om den styrning som 
sker inom staten, kommunerna och landstingen.  
 
Hasselbladh, Bejerot och Gustavsson (2008) listar kännetecknen för modern NPM som:  
 

• Att det finns ett decentraliserat kostnads- och resultatansvar som delar upp 
förvaltningar i mindre organisationsliknande enheter.  

• Att enheterna verkar som interna marknader som köper och säljer tjänster mot andra 
enheter eller beställare.  
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• Att det finns en kontinuerlig rationalisering av driften i verksamheten i form av 
kostnadsmedvetenhet. 

• Att modeller och metoder från det privata näringslivet tillämpas på ett brett plan.  
• Att cheferna har ett både större handlingsfrihet och tydligare ansvar.  
• Att effektivitet mäts i jämförelse med explicita mål. 
• Att både kund- och resultatfokus är stort.  

 
Sättet att styra i den offentliga sektorn har gått från regelstyrning till målstyrning där de 
verksamma i kommunerna själva sammanställer detaljplaner för de mer övergripande mål de 
har i uppgift att uppnå (Englund 2005). Detaljplanerna skall vara en avspegling i 
huvudmannens långsiktiga och övergripande mål. Inga direkta regler ges, utan hur man gör 
lämnas till lokala beslut. På detta sätt kan styrformen få acceptans underifrån och motivera till 
ökat måluppfyllande genom en strategisk psykologisk process (Lundgren, 1999). Styrformen 
ger en tudelad uppbyggnad. På ena sidan finns målsättande politiker som är beställare av en 
tjänst (beställarorganisationen). På den andra sidan finns måluppfyllande tjänstemän 
(utförarorganisationen) vilka har som uppdrag att leverera de tjänster som 
beställarorganisationen efterfrågat. (Hasselbladh, Bejerot & Gustavsson, 2008). Tanken med 
detta är att separera funktionerna mer än i den äldre versionen; nämnd- förvaltarmodellen. I 
den nya modellen skall verksamheten stå för sig och politiken stå för sig (Englund, 2005). 
Beställarna styrs av politiska beslut både på nationell nivå och från den politiska ledning som 
finns inom kommunen. Utförarna har även att förhålla sig till en marknad av kunder, 
prissättningar, konkurrens, externa kontakter i form av leverantörer m.m. 
Utförarorganisationen har därmed huvudansvar för ett optimalt resursutnyttjande (Jarefors & 
Jäderholm, 1998). 
 
Separationen av funktionerna har bidragit till att de verksamma inom utförarorganisationen 
upplever en ökad medvetenhet och ansvarighet över hur deras verksamhet fungerar 
(Christensen & Lægrid, 1998). En tematisk studie från Högskoleverket (2008) visade att 
lärares situation föreföll alltmer ohållbar just med anledning av ett ökat ansvar för budgetmål 
och mer ansvar över administration. Tendensen har även observerats i studier av 
sjuksköterskearbetet. Dels fanns en nyvunnen frihet, men med en baksida av ett gränslöst 
ansvarstagande. Det nya synsättet gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte bara var 
ansvariga för vården på sin avdelning utan även för vården generellt (Allvin, Jacobson & 
Isaksson, 2003). Den nya styrningspraktiken ställer krav på självreglering i förhållande till 
uppställda mål och rekommendationer. Detta skapar behov av nya förhållningssätt och 
kompetenser hos de verksamma, vilket kan resultera i gränslösa arbetsvillkor. Ju vagare 
villkor, ramar och struktur som finns, desto mer utrymme lämnas för individers eller gruppers 
egen tolkning och strukturering av arbetet (Hagström, 2007). Hansson (2004) beskriver 
villkoren för det vidgade uppgiftssammanhanget som något som resulterar i intersubjektiva 
regleringsprocesser. När arbetet blir självreglerat införlivas detta i hög grad med ett personligt 
ansvar och förhållningssätt. Det krävs av individen eller gruppen att själv ta ansvar och ha 
förmåga att organisera sig kring uppgiften samt att koordinera handlandet i relation till 
helheten.  
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 Mångfacetterad styrning 
Utifrån ovanstående resonemang är steget inte långt till att betrakta styrningen som 
mångfacetterad. Till de organisatoriska styrramarna finns även en professionell regim som ger 
spridningen ännu en dimension. Hasselbladh, Bejerot och Gustavsson (2008) beskriver 
styrningen inom sjukvården som en hybridregim där management sammanflätas med 
yrkesriktlinjer så som föreskrifter, IT-system, modeller och kvalitetsregister. På detta sätt ger 
sammanvävningen av makt och kunskap styrbarhet. Mångfalden i styrningen beskrivs även av 
Rose (1995) som en mängd apparater vilka kuggar i varandra. Makten utövas och distribueras 
inte bara centralt utan även i form av händelser och relationer i det vardagliga livet vika färgas 
av den politiska diskurs människan befinner sig i.  
 
Att styrningen kommer från olika håll samt att den är otydlig har kritiserats i den statliga 
utredningen SOU 2007:10. Rapporten beskriver styrningen som bristfällig och i avsaknad av 
tydlighet och effektivitet. Styrningen beskrivs vidare vara dåligt förmedlad och det saknas 
studier som visar på dess effekter.  Även rapporten Att styra staten – regeringens styrning av 
sin egen förvaltning (SOU 2007:75) visade på styrningsproblem. Betänkandet föreslog en 
inriktning där regeringens styrning skulle bli än mer decentraliserad. Detta innebar att låta 
verksamheter och myndigheter i allt högre grad bli beroende av de specifika omgivningar och 
miljöer verksamheten bedrivs i.  
 

”Verksamheter och myndigheter är olika. Styrsystemet bör därför göra det möjligt för 
politikerna att styra på ett varierat sätt. Till följd av detta resonemang bör styrningens 
gemensamma nämnare vara så liten som möjligt” (SOU 2007:75) 

 
Socialtjänstarbetarnas roll och arbetsvillkor 
Studier av hur NPM och liknande förändringar har påverkat den offentliga sektorn har gjorts 
inom många verksamhetsområden så som utbildningsväsendet (Westlund, 2003), sjukvården 
(Hasselbladh, Bejerot & Gustavsson, 2008; Allvin, Jacobson & Isaksson, 2003), och 
hemtjänsten (Astvik & Aronsson 2000). Inom socialtjänsten, som denna studie fokuserar på 
finns dock inga övergripande analyser av både hur den överorganisatoriska styrningen ser ut 
och hur den påverkar den praktiska verksamheten. Generellt finns inom omsorgsverksamheter 
en historia av diskrepans mellan traditionen av regelstyrning och kraven på individuell 
anpassning i arbetet. Detta beskrivs som en konflikt mellan vad som kallas för 
omsorgsrationalitet och vetenskaplig rationalitet. Omsorgsrationalitet i arbetet speglar 
möjligheten för de verksamma att svara upp mot arbetskraven genom flexibilitet anpassad till 
situationen. Rationalitetstypen inriktar sig på att tillfredställa konkreta och situationsbaserade 
individuella behov. Den vetenskapliga rationaliteten speglar en arbetssituation som är styrd av 
vissa regler för handling oberoende av situationens individuella förutsättningar (Götlind, 
Söder & Finn, 2006).  

Organisationer kopplade till socialtjänsten har belyst socialarbetarnas situation och beskriver 
en mörk bild av de verksammas arbetsvillkor. Akademikerförbundet SSR lät ett 
opinionsundersökningsföretag intervjua 217 socialsekreterare under hösten 2008 och kom 
fram till att dessa upplevde ett stort missnöje med flera faktorer i arbetet. Cirka 60 till 70 
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procent av socialarbetarna tyckte att både tyngden i ärendena, antalet ärenden och att stressen 
i arbetet hade ökat de senaste två åren. Gällande framtiden såg 72 procent inte någon ljusning 
för arbetssituationen de närmaste åren utan trodde att de långa dagarna och de tuffa 
arbetsvillkoren skulle fortgå. En stor majoritet upplevde att de i arbetet hade svårt att leva upp 
till de lagkrav som finns och privat var sömnproblem vanligt. Hela 65 procent hade övervägt 
att söka nytt arbete.  

Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänsten i Stockholm Nordväst, har närmare 
försökt studera socialtjänstarbetarnas arbetsvillkor och arbetsbelastning. Fokus i studien är 
individ och familjeomsorgen då detta arbete beskrivs som särskilt utsatt. Bakgrunden till deras 
studie finns i undersökningar som visat på socialtjänstens dåliga arbetsvillkor och den 
tidsbrist som upplevs inom arbetet. Villkoren beskrivs ha försämrats genom nedskärningar 
och omorganisationer. Detta skall ha resulterat i stress, psykiska påfrestningar, brist på 
reflektionstid och upplevelser av att lägga tid på icke-primära uppgifter. Deras studie 
undersökte bl.a. den interna organisationsstrukturen i olika kommuner och belyste vilken 
betydelse denna hade för arbetsvillkoren. Enheter som hade en platt organisationsstruktur 
skiljde sig i vissa frågor från de enheter med en hierarkisk struktur. De verksamma i de 
grupper som beskrevs som hierarkiska hade fler mellanchefer. Socialtjänstarbetarna tyckte att 
detta skapade förbättrad struktur och tydlighet i arbetet. Att ha flera tydliga arbetsledare 
beskrevs också leda till färre splittringar i de dagliga ärendena då det var lättare att samordna 
aktiviteter med arbetsledarna än med en hel arbetsgrupp (Piuva & Olofsson, 2005).  

Även andra studier av situationen inom socialtjänsten har gjorts. Lindquist (i Aronsson & 
Berglind, 1990), Wingfors (i Hellberg, Saks & Benoit, 1999) och Oxenstierna (1997) 
fokuserade på de förändringar som hade skett inom socialtjänsten, socialarbetares villkor samt 
de problem som låg till grund för eventuella missförhållanden. Wingfors (i Hellberg, Saks & 
Benoit, 1999) ansåg att den kritik som samhälle och media riktade mot socialtjänsten 
härstammade från brister i formell kompetens hos socialtjänstarbetarna. Främst ansåg han att 
det var brister i etiskt analyserande som låg bakom de felbedömningar som gjorts i 
handläggandet av vissa enskilda ärenden. Med bakgrund av detta diskuterade han licensiering 
som en kunskapsgaranti. Genom detta såg han att socialarbetarnas situation kunde förbättras 
då de lättare kan hantera sitt arbete och de ärenden som arbetet kräver. Oxenstierna (1997) såg 
situationen från ett större perspektiv i sin studie. Han menade att det var en kombination av 
förutsättningar i det enskilda ärendet och organisatoriska förutsättningar som låg till grund för 
socialarbetarnas upplevelse av arbetsvillkoren som positiva eller negativa. Hans studie visade 
på att socialarbetarna hade frihet i det enskilda handläggandet av ärenden, men en brist i 
ledningsstöd. Enbart 40 procent av socialarbetarna i hans studie upplevde stöd uppifrån. Även 
Lindquist (i Aronsson & Berglind, 1990) såg att det fanns brister i socialarbetarnas 
ledningsstöd. Dessutom pekade han på problem som hög personalomsättning, utbrändhet, 
formaliserade arbetsförhållanden samt att socialarbetarna generellt var dåligt förberedda inför 
de förändringar socialtjänsten stod inför.  

Teorier om handlingsutrymme och gränser  
En utgångspunkt när begreppet handling betraktas är människans behov av att utöva kontroll 
över och i sitt liv. Inför en förändringssituation finns tre sätt för människan att reagera på: 
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flykt, anpassning eller förändring. I människans strävan efter kontroll i tillvaron kan 
handlingsutrymmet beskrivas antingen från ett subjektivt eller ett objektivt perspektiv. Det 
subjektiva handlingsutrymmet handlar om vad individen tror att denne kan göra, och vad 
denne vill göra. Denna typ av handlingsutrymme är ytterst individuellt och lättföränderligt 
beroende på tidpunkt och omständigheter. Det objektiva handlingsutrymmet handlar om vad 
som är möjligt att göra med de resurser som finns. Relationerna mellan dessa två kan se olika 
ut men presenteras utifrån tre olika konstellationer. Det objektiva handlingsutrymmet kan dels 
vara en del av det subjektiva. Med detta menas att individen upplever en större möjlighet för 
handling än vad denne faktiskt har. Den andra möjligheten är en motsatt situation där det 
subjektiva handlingsutrymmet bara är en del av det objektiva. I en sådan situation upplever 
individen begränsningar för handlingsutrymmet som inte motsvarar den objektiva 
verkligheten. Den tredje möjligheten är att handlingsutrymmena är två sfärer som i mer eller 
mindre grad kan överlappa varandra eller i det yttersta vara helt skilda från varandra 
(Aronsson & Berglind, 1990).  
 
Ingrid Westlund (2003) fann i sin studie om lärare och rektorers målstyrda arbete ett antal 
ramar som påverkade de anställdas upplevelse av sitt eget handlingsutrymme. Dels upplevdes 
att det fanns påbjudna ramar som de lokala aktörerna inte hade möjlighet att reglera eller gå 
utöver. Detta beskrevs vara lagar, politiska beslut, organisationens storlek m.m. Dessa ramar 
låste helt de verksammas handlingsutrymme. Sedan fanns lokala ramar som bara låste det 
individuella handlingsutrymmet, men öppnade dörrar för det kollektiva handlingsutrymmet. 
Vidare fann hon mentala ramar och relationella ramar. De mentala ramarna som begränsade 
handlingsutrymmet kunde vara vanor som ej gick att bryta mot eller brist på mod, vilja eller 
kunskap. De relationella ramarna beskrevs slutligen utgöra hinder då gruppmotsättningar 
uppstod som hindrade samarbetet.  
 
Studiens syfte 
Studiens ansats är av explorativ karaktär och avser binda ihop det nationella 
styrningslandskapet inom socialtjänsten med den effekt denna har på verksamhetsnivå. 
Studiens konkreta syfte blir av tvådelad karaktär.  Den ena delen ämnar kartlägga 
socialtjänstens nationella styrningslandskap med fokus på individ och familjeomsorgen. I den 
andra delen analyseras hur denna styrning fäster i utförarorganisationen med avseende på 
diskurser, handlingsutrymme, gränser och gränslöshet i arbetet.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
I och med studiens explorativa karaktär har den inte från början varit avsedd för teori eller 
modelltestande. Studiens har istället inspirerats av socialkonstruktivistisk teori. Genom 
socialkonstruktivism förtydligas den hermeneutiska tradition som ligger till grund för analys 
och diskussion.  
 
Socialkonstruktivism startade i början av 1970-talet med Gergens (1985, Refererad i Burr, 
2003) syn på socialpsykologi som historia. Han menade att människan inte enbart skall 
betraktas utifrån ett individpsykologiskt perspektiv utan förståelse för individen skall också 
nås genom att se människan i dennes miljö och sammanhang. För att beskriva 
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socialkonstruktivism tar Burr (2003) upp fyra kännetecken. Först menar hon att 
utgångspunkten är att det inte finns någon självklar kunskap, utan att den verklighet vi 
upplever beror på hur vi tolkar och kategoriserar världen. Det andra kännetecknet är att vår 
förståelse för världen och vår kunskap alltid är historiskt och kulturellt specificerad. Det tredje 
kännetecknet är att vår kunskap behålls och bärs upp av sociala processer. 
Socialkonstruktivister menar inte att det finns en objektiv sanning som vi kan nå genom 
betraktande utan att vi istället skapar det vi kallar för sanning och verklighet genom sociala 
interaktioner. Detta sker främst genom våra dagliga interaktioner och genom det sätt vi 
använder språket. Sist menar Burr också att den förståelse vi har är något som vi har 
förhandlat oss fram till och på det viset är kunskap och handling nära sammanbundet. Det sätt 
varpå vi förstår verkligheten ligger till grund för det sätt som vi sedan väljer att handla (Burr, 
2003). 
 
Nära kopplat till detta ligger regelsystemteorin som har ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
inriktat på regler. Teorin tar utgångspunkt i att alla samhällen är bärare och producenter av 
sociala regelsystem. Dessa regelsystem är dynamiska och skapas och omskapas (Richard, 
1997). Teorin menar att olika aktörer verkar i samhället genom att formulera, implementera, 
och återskapa sociala system. Inbegripet i skapande processen finns också möjligheten att 
bryta regler. Därmed ses människan som påverkad av regler men inte helt determinerad av 
dessa. Reglerna är inbegripna i människans praktik på både mikro och makronivå (Burns & 
Flam, 1987). Mikrodiskursen utspelar sig i människans vardagliga interaktioner och påverkar 
den stora diskursen genom många små handlingar. Detta kan ses som att multipla 
miniversioner av världen skapas. Social makrokonstruktivism fokuserar på den övergripande 
makten som finns i ett samhälle samt hur språket återspeglar de större maktstrukturerna (Burr, 
2003).  
 
I teorier om sociala system problematiseras gapet mellan mikro- och makroperspektiv. Layder 
(1994) har skrivit om de svårigheter som finns med att kombinera olika teorier och data på 
mikro- och makronivå. Strukturrelationen handlar både om hur människor skapar och 
reproducerar strukturella mönster och institutioner, men också hur människan blir skapad och 
influerad av detta. Layder förordar därför ett ”multiperspektiv” avseende sociala teorier. 
 

(Multiperspectival social theory) ”is concerned with deliniating the interconnections 
between the economy, polity, society, culture and everyday life and with analysing how 
these dimensions form a complex social system.” (Layder, 1994. sid. 222) 

 
 

Metod 
 
Syftet med studien var att karlägga det nationella styrningslandskapet i socialtjänsten samt att 
se hur detta styrningssystem fäster i utförarorganisation. Till min hjälp tar jag utgångspunkt i 
ovanstående citat av Layder (1994) och utgår därför från att inte enbart kartlägga strukturer 
och institutioner med hjälp av de människor som befinner sig i systemet. Istället angrips 
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forskningsproblemet utifrån två perspektiv och metodansatser. Nedan följer en närmare 
beskrivning av hur studien har tagit form.  

Undersökningsdeltagare & Undersökningsunderlag 
Underlaget för delstudie ett bestod av texter publicerade på internet av olika myndigheter, 
organisationer, råd och föreningar. Texterna utgjordes av information, råd, lagar, riktlinjer, 
utredningar, propositioner anvisningar mm. Samlandet resulterade i tusentals sidor 
information kring vad som styr socialtjänsten och hur.  

Underlaget för delstudie två utgjordes av fem respondenter som medverkade i en intervju 
vardera. Samtliga respondenter var kvinnor arbetandes inom socialtjänsten. De jobbade i en 
av två olika mellanstora kommuner i Sverige. En av kvinnorna hade dock arbetat i båda 
kommunerna, men var vid intervjun enbart anställd i den ena.  

Tre av kvinnorna hade positioner som enhetschefer och var därmed ansvariga för cirka 30-
talet medarbetare vilka utgjordes främst av socialhandläggare, men också till viss mån av 
receptionister och administrativ personal. Två av enhetscheferna arbetade enbart med frågor 
som rörde individ och familjeomsorg (IFO), medan den tredje även arbetade med frågor 
gällande flyktingmottagning och vuxna i övrigt. Samtliga hade ett helhetsansvar för sin 
avdelning med avseende på personal och ekonomi. Enhetschefernas bakgrund fanns inom 
olika områden i socialtjänsten och de hade samtliga lång erfarenhet av sociala frågor och 
arbetsmetoder inom socialtjänsten. Två av enhetscheferna hade tidigare chefserfarenhet och 
socionomutbildning. Den tredje av enhetscheferna hade en personaladministrativ utbildning 
och hade inte tidigare arbetet i en liknande chefsposition.  

Två av respondenterna hade tjänster som förvaltningschefer och arbetade som chefer för de 
tidigare beskrivna respondenterna. De kom från vardera av de två kommunerna och båda var 
utbildade socionomer med lång erfarenhet både som chef och som socialarbetare. Under sig 
hade de ett antal enhetschefer och cirka 200 handläggare.  

De två kommunerna som respondenterna arbetade i var medelstora. Den ena av kommunerna 
var organiserad utifrån en så kallad beställar- utförarmodell (kommun ett), medan den andra 
hade nämnd- förvaltarmodell (kommun två). Uppbyggnaden av organisationerna ser således 
olika ut i dessa kommuner. Kommun nummer ett skickar pengar från en politisk nämnd till en 
beställarorganisation som från en marknad väljer vilken utförarorganisation de anser mest 
lämpade för deras uppdrag. Utförarorganisationen får sedan det ekonomiska bidraget och ett 
mål eller ett syfte för deras uppdrag; i det här fallet att utöva myndighetsutövning för 
individer mellan 0 och 20 år. Utförarna väljer själva hur de skall gå tillväga för att uppnå 
målet; i egen regi eller genom att köpa tjänster av andra företag. I denna kommun arbetar 
respondenterna enbart med individ och familjeomsorgsfrågor. Kommun nummer två kan ses 
som en mer enhetlig organisation där utförarna arbetar i och för kommunen på ett annat sätt. 
IFO-frågorna ingår i denna kommun under arbetsmarknad och familjeförvaltningen. I denna 
kommun skickas inte beställningen med en summa pengar, men det finns ändå en uppdelning 
där nämnden antar en bredare verksamhetsplan och vision som sedan insatssidan skall bryta 
ned och svara upp mot.  
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Även om inte båda kommunerna arbetar efter utförar- beställarmodell, kommer orden utförare 
(alternativt socialarbetarna) och beställare i fortsättningen att användas för att visa på polerna 
då det praktiska tankesättet i de båda verksamheterna beskrivs snarlika i intervjuerna.  

Apparatur/Material 
Som grund för intervjuerna har en halvstrukturerad intervjumall med fokus på olika styrande 
ramar använts.  

Procedur/Datainsamling 
Datainsamlingen för del ett började med att samla in övergripande information och dokument 
från de stora aktörerna i socialtjänstens styrningslandskap. Dessa var t.ex. Regering, Riksdag 
och Socialstyrelsen. Utifrån detta utarbetades en första skiss över hur ett preliminärt 
styrningslandskap för socialtjänsten skulle kunna se ut. Från denna utgångspunkt startade 
något liknande ett snöbollsurval. Utifrån den övergripande informationen som presenterades 
på aktörernas hemsidor länkades urvalet vidare till texter och dokument i form av lagar, 
statens offentliga utredningar, handböcker, regleringsbrev m.m. Texter kopplade eller 
hänvisade vidare till andra texter och denna första del i kartläggningen fortsatte tills en 
mättnad uppnåddes. Därefter gjordes ännu en omarbetning av kartlandskapet och nya 
kategorier skapades, flyttades runt eller byttes ut. Detta landskap jämfördes sedan mot det 
styrningslandskap som fanns framtaget för hälso- och sjukvården (E. Bejerot, personlig 
kommunikation, 24 mars 2009) för att se om det fanns någon pusselbit eller infallsvinkel som 
kunde läggas till. Efter dessa kompletteringar stod en styrkarta med nuvarande kategorier klar. 
De kategorier som hade tagits fram undersöktes sedan var för sig som en ytterligare 
försäkring av att relevanta källor kom fram. Insamlingen efterstävade inte någon representativ 
fördelning av vart flest styrdokument fanns utan syftade enbart till att visa vilka styrfaktorer 
som fanns.  

I kartläggningen av socialtjänstens styrningslandskap finns en begränsning till det nationella 
styrlandskapet. Denna begränsning gjordes efter ett försök att skapa en bild av styrlandskapet 
på både nationell och lokal nivå, samt med att även ta med modeller och mindre grupper eller 
organisationer. Detta resulterade i en svårgripbar och rörig beskrivning av 
styrningslandskapet. 

Datainsamlingen i del två bestod av fem transkriberade intervjuer som erhölls från min 
handledare (Eva Bejerot). De transkriberade intervjuerna var mellan 15 och 30 sidor.  

Analys 
 Delstudie 1 
Insamlad data med syfte att visa på den överorganisatoriska styrningen analyserades med 
hjälp av Hayes (1997) tematiska analys. Infallsvinkeln i analysen har varit av semi-deduktiv 
karaktär då jämförelser gjordes halvvägs med det överorganisatoriska styrningslandskap som 
tagits fram över sjukvården (E. Bejerot, personlig kommunikation, 24 mars 2009). Procedur 
och analys är nära sammanbundet varför helheten beskrivs under avsnittet 
procedur/datainsamling.  
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 Delstudie 2 
Delstudie två analyserades med hjälp av diskursiv analys. Analysen baseras på Foucaults syn 
på människan och dennes omvärld. För att förstå infallsvinkel kan en kort beskrivning av 
perspektivet vara relevant. Foucault menade att det inte var möjligt att avspegla objektiva 
fenomen i språket. Språk är något som konstitueras beroende på sammanhanget och visar på 
en tolkning (Allwood & Erikson, 1999). Foucault skiljer tydligt på människor å ena sidan och 
makt och diskurs å andra sidan. Han menar att språket används för att nå effekter så som makt 
och möjlighet att styra. Genom språket definieras kunskap, och diskursen sätter på det viset 
ramarna för människans självidentitet, tankar och känslor. Foucault menar därmed att det är 
historien och samhället ur ett makroperspektiv som styr individernas tankesätt (McHoul & 
Grace, 1993).  

Foucaults tankar är dock snarare ett synsätt på samhället än en metod. För kunna bryta ned 
texten har Faircloughs (1995) kritiska diskursiva analys (CDA) använts. Fairclough bygger 
sin metod på Foucaults tankesätt men har inte en lika strikt syn på individen som 
determinerad av makrostrukturen. Genom individuellt handlande ser Fairclough människans 
möjlighet att delvis bidra till skapandet av samhället. Denna syn stämmer mer överens med 
mina teoretiska utgångspunkter. Fairclough använder sig av en tredimensionell modell 
bestående av Textanalys, diskursiv praktik och social praktik. Dessa olika analyssätt kan 
användas på en mängd olika sätt.  

Textanalysen kan fokusera på hur texten presenteras: vilken typ av ord som väljs och vad 
dessa symboliserar. Förslag på vad som kan beaktas är; vokabulär, nyckelord, grammatik och 
kraften i uttalandena. Den diskursiva praktiken kan beskrivas genom interdiskursivitet och 
intertextualitet. Dessa teman fokuserar på textuella kedjor genom att beakta produktion, 
distribution och konsumtion av texter och diskurser. Som tredje analyssteg finns den sociala 
praktiken. Denna del lämnas delvis öppen för egna tillvägagångssätt, men kan ses som ett 
täcke som läggs runt de andra analyserna. Det underliggande syftet i denna del handlar om att 
specificera de hierarkiska eller ideologiska relationerna och handlandena. Detta görs för att 
betrakta vilken effekt detta har på produktion, distribution, sociala relationer och sociala 
identiteter. (Fairclough, 1995).  

För att nå ett receptivt förhållningssätt och låta strukturen träda fram, gicks texterna till en 
början igenom förutsättningslöst flertalet gånger i delstudie två. Detta för att skapa en 
övergripande förståelse för vad som händer och vilka strukturer som finns. Eftersom denna 
studie enbart kretsade kring fem texter kunde analys läggas på en relativt stor del av innehållet 
utan att delar behövde plockas bort. Ur den analyserade diskursen har citat plockats ut för att 
tydliggöra de tankegångar som presenteras i resultatet.  

I analysarbetet valdes att delvis tolka alla Faircloughs teman i CDA. Efter att ha läst texterna 
blev det uppenbart att det skulle vara svårt skapa en lika detaljerad förståelse för styrningen på 
utförarnivå som den som fanns på nationell nivå. Respondenternas förståelse av vad som 
styrde var luddig och svårgripbar. Därför riktades i stället fokus i textanalysen på nyckelord 
som fick symbolisera ett fåtal diskursiva teman. Tanken med detta var att fånga en 
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genomsyrningsprocess via individernas upplevelse och uppfattning av den 
överorganisatoriska strukturen.  

I analysen av den diskursiva praktiken användes Faircloughs begrepp produktion, distribution 
och konsumtion. Vid tolkning av dessa kan det finnas två tillvägagångssätt. Det ena är en 
enkel tolkning där begreppen baseras konkret på texten. Alltså det fysiska stället för- och 
genomförandet av produktionen, distributionen och konsumtionen. Med detta perspektiv 
skulle analysen bli meningslös och inte kunna svara upp mot syftet med studien. Det andra 
sättet, vilket är det sätt som den diskursiva praktiken har analyserats med, kan tydligare fånga 
den genomsyrningsprocess som söks. Kärnan i analysen ligger i tankar, förståelse och 
upplevelser av de bakomliggande orsakerna till produktion, distribution och konsumtion. 
Gällande produktionen har fokus riktats mot var utförarna upplevde att styrramarna 
producerades, samt vilka de såg som producenter av styrlandskapet. I analysen av 
distributionen granskades vilka utförarna ansåg stod bakom genomsyrningen av styrningen, 
hur denna gick till, och på vilket sätt styrning fäste i utförarorganisationen. För att studera 
konsumtionen av styrningen riktades fokus mot hur utförarna tog till sig styrning och 
styrdokument: i vilket sammanhang och på vilket sätt detta skedde.  

Den sociala praktiken används för att studera hur styrningen landar och påverkar utförarna 
med avseende på upplevelser av gränser, gränslöshet och deras eget handlingsutrymme. För 
att göra detta granskas dessa fenomen med ett kritiskt förhållningssätt där hänsyn tagits till 
bakomliggande hierarki, makt och ideologi. En analys från dessa perspektiv kan också bidra 
till en förståelse för strukturens ställning och upprätthållande.  

Etiska överväganden 
Studien skulle potentiellt kunna få en etisk problematik om kommunernas identitet röjdes. Då 
bara ett fåtal individer innehar de tidigare beskrivna positionerna skulle det med kunskap om 
kommunerna vara relativt lätt att identifiera respondenterna. Hänsynstagande till detta har 
gjorts i studien genom att utelämna karaktäristika som skulle kunna leda till igenkännande av 
kommunerna. Detta var ytterligare en anledning till att den tänkta kartläggningen av 
styrningslandskapet på lokal nivå togs bort. Vad som dock inte kunde undvikas var 
möjligheten för de personer som ingick i studien att identifiera andra individer som deltagit. 
Detta är dock respondenterna medvetna om under intervjun. Under dessa förutsättningar har 
data samlats in med uppfyllda krav på anonymitet och konfidentialitet. Alla respondenter har 
även fått information om det forskningsprojekt de deltar i. Respondenterna har samtyckt till 
detta och varit medvetna om att de haft möjlighet att avbryta sitt deltagande under intervjuns 
gång.  

Resultat 
Delstudie 1.  
Nedan följer en presentation av de teman som analysen av del ett resulterade i. Temanas 
innehåll presenteras översiktligt och i slutet av delstudien har en modell skapats för att lättare 
kunna överblicka det styrningslandskap som hittades (Figur 1). Följande presentation är gjord 
utan någon inbördes ordning.  
 
Bestämmelser  
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Ett styrande tema för socialtjänstens verksamhet var bestämmelser i form av lagtexter, 
förordningar, riktlinjer och råd. De centrala lagarna för socialtjänstens praktiska verksamhet 
var författade vid Socialdepartementet som en del av Sveriges Riksdag. Lagar som reglerar 
verksamheten inom individ- och familjeomsorg (IFO) är främst Förvaltningslagen(FvL 
1986:223), Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU 1990:52), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) 
samt Sekretesslagen (SkrL 1980:100). Förvaltningslagen reglerar handläggningen i 
myndighetsutövning på ett generellt plan som t.ex. myndigheternas serviceskyldighet och den 
praktiska hanteringen av inkommande ärenden. Socialtjänstlagen går sedan djupare in och 
reglerar verksamheten i det sociala arbetet, dess uppgifter och mål. Socialtjänstens främsta 
mål enligt 1§ (SoL) är att skapa ett tryggt och rättvist välfärdssamhälle där människor har 
möjlighet att delta och utvecklas:  
 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas; ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 
deltagande i samhällslivet.” (del av Socialtjänstlagen 2001:453,  1§) 
 

Lagsamlingen går sedan djupare in på bestämmelser kring olika delar inom socialtjänsten. 
Aktuella områden för IFO är lagens 5 kapitel; särskilda bestämmelser för olika grupper. LVU 
är också en aktuell lag för IFO och reglerar på ett mer omfattande vis hanteringen och 
handläggning av ärenden som rör vård av minderåriga, dvs. vanligtvis personer under 18 år. 
Stor del av socialtjänsten lyder under tystnadsplikt vilket regleras av SkrL. Med detta menas 
att sekretessbelagda handlingar varken får röjas muntligen eller genom att handlingen lämnas 
ut.  
 
Vidare styrs arbetet inom Socialtjänstens av förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
representerade på bl.a. socialstyrelsens hemsida (2009). Rättssystemet är hierarkiskt uppbyggt 
där lagar, stiftade av riksdagen, står överst. Därefter kommer förordningar som måste 
bemyndigas av lagar för att kunna träda i kraft (Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens 
område, 2009). En central förordning för socialtjänsten, författad vid socialdepartementet, kan 
hittas i svensk författningssamling (SOSFS) nr 2007:1202: Förordning med instruktionen för 
Socialstyrelsen (2007:1202). Skriften tar upp Socialstyrelsens verksamhetsansvar samt hur 
och mot vilka mål de skall arbeta. Enligt skrivelsen har Socialstyrelsen samlat ansvar över alla 
förvaltningsmyndigheter som arbetar med hälso- och sjukvård samt annan medicinsk 
verksamhet. Socialstyrelsen (2009)  beskriver på sin hemsida att föreskrifterna skall betraktas 
som rättsligt bindande normer, medan de allmänna råden skall betraktas som 
rekommendationer för hur föreskrifterna skall tolkas. Finns det andra tolkningar på 
föreskrifterna som bättre uppfyller socialtjänstens mål skall dessa användas. Föreskrifter och 
allmänna råd presenteras ofta i samma dokument och alla finns samlade i socialstyrelsens 
författningssamling. Några aktuella råd/föreskrifter rörande individ och familjeverksamheten 
gäller kompetensen vid handläggning (SOSFS 2006:14) och råd gällande dokumentation av 
insatser enligt de tidigare beskrivna lagarna (SOSFS 2006:5).   
 
Utveckling 
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Styrande organ inom socialtjänsten arbetar också aktivt med utveckling i olika former. 
Utveckling i det här sammanhanget syftar främst på olika typer av kartläggningar och 
utvecklingar av processer och metoder. På nationell nivå finns olika sätt driva verksamheten 
och kunskapen inom det sociala arbetet framåt.  
 
Bland de aktörer som riktar sig till hela statsförvaltningen och som på det viset blir involverad 
i styrningen av socialtjänsten finns Ekonomistyrningsverket (ESV) och Verket för 
förvaltningsutveckling (VERVA). ESV arbetar med utbildningar, uppföljningar och stöd till 
förvaltningar och myndigheter. Stödet är främst riktat mot ledningssystemen genom att 
erbjuda hjälp med målformuleringar, resultatredovisningar och finansiell styrning. Även 
VERVA anordnar utbildningar. Dessa är främst inriktade på modeller för självvärdering och 
verksamhetsstyrning i form av Lean Service (Bejerot, 2009). 
 
Knutet till Socialstyrelsen, men med egen styrelse, finns Institutet för utveckling av metoder i 
socialt arbete (IMS). Deras syfte är bl.a. att främja utvecklingen av standardiserade 
bedömningsmetoder, genomföra studier inom området samt sprida information. De både 
skriver och förmedlar rapporter samt tillhandahåller en metodguide där kunskap normeras. 
IMS existens är lagstadgad i skrivelsen; förordning med instruktion för socialstyrelsen 
(2007:1202) och socialstyrelsen är därmed tvingad att jobba med ovanstående områden.  
 
Knutet till Socialstyrelsen finns också utvecklingscentrum med olika specialinriktningar. Ett 
av dem kallas UPP-Centrum (Utveckling för barns psykiska hälsa) och fokuserar på 
utvecklingen av tidiga insatser riktade mot unga med risk för psykisk ohälsa. Centret arbetar 
med att sammanställa kunskap och utvärdera metoder för att på det viset arbeta förebyggande. 
UPP-centrum har fått sitt uppdrag genom ett regeringsbeslut och arbetar med att 
implementera sina idéer via konferenser och uppdragsutbildningar (Socialstyrelsen, 2009). Ett 
annat centrum för utvecklingsfrågor kopplat till Socialstyrelsen är Nu!-enheten. Enheten skall 
samordna Socialstyrelsens insatser inom det psykiatriska området. Arbetet har 
utvecklingsfokus och bedriver projekt så som utvecklingen av metoder för brukarinflytande 
och utveckling av tillsynsarbetet. För att implementera sina insatser förs dialog och samarbete 
både med IMS och politiska makthavare. 
 
Utvecklingen inom socialtjänsten genomförs också av branschorganisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Deras verksamhet bedrivs bl.a. genom att genomskinliggöra 
verksamheters arbete och bidra till öppna jämförelser mellan kommuner och landsting. Öppna 
jämförelser är hittills bara riktade mot vissa områden och har inte hunnit etableras inom 
socialtjänsten ännu (SKL & Socialstyrelsen, 2008). Däremot har SKL i ett samarbete med 
Socialstyrelsen tagit fram kvalitetsindikatorer vilka skall användas för mätning och 
uppföljning av kvalitén inom socialtjänsten. Syftet med indikatorerna är att de skall bidra till 
att synliggöra och i slutänden utveckla och förbättra kvalitén (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Kunskap, Fakta och Evidensbasering 
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Utveckling och framtagande av ny kunskap ligger sedan till grund för metoder som anses vara 
evidensbaserade. Socialtjänsten kan på det viset beskrivas som delvis kunskapsstyrd baserat 
på vad som anses vara färdig kunskap, vetenskap eller fakta.  
 
Epidemiologiskt centrum (EpC) är en verksamhet knuten till socialstyrelsen med uppgift att 
rapportera, analysera och ta fram fakta i frågor rörande befolkningens hälsa, sociala 
förhållanden, sjukdomar m.m. Deras arbete kretsar kring fyra centrala delar; 
klassifikationer/terminologi, analys, statistik och register. Det är främst statistik, analys och 
register som bidrar till kunskap. Analysverksamheten på EpC avser följa, tolka och 
återrapportera vad som framgår av statistiken. För att göra detta hämtar EpC underlag från 
Socialstyrelsens olika register samt från Statistiska centralbyrån. Analyserna som tas fram har 
två olika inriktningar; sjukvård och sociala förhållanden i samhället. Den senare delen handlar 
bl.a. om att lyfta fram olika svaga gruppers levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Utanför ramarna för detta institut arbetar Socialstyrelsen även självständigt med insamlande 
av information, analyser, uppföljningar och lägesbeskrivningar. Detta resulterar i ett tiotal 
handböcker ämnade att användas som ett kompletterande hjälpmedel till tolkningen av 
allmänna föreskrifter och råd (Socialstyrelsen, 2009).  
 
En annan faktor styrande för kunskapsidealet inom socialtjänsten är det yrkesmässiga 
kunskapsidealet. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd gällande den kompetens som bör 
finnas inom IFO-verksamheten (Socialstyrelsen, 2009). I skriften Socialt arbete med barn och 
unga i utsatta situationer (Socialstyrelsen, 2004) ges en bild av högt kompetensbehov 
gällande förmågan till empati, kontakttagande och sakkunskap. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter bör handläggningspersonal ha både socionomexamen och minst ett års 
yrkeserfarenhet (SOSFS 2006:14). Lagstadgat i 3 kap 3§ SoL (2001:453), finns dock enbart 
krav på kompetens bestående av en lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Ideologi 
Den ideologiska styrningen visar vilka vägar som finns för att normera verksamhetens 
idéströmningar gällande värderingar. Vilka frågor som bör prioriteras samt hur frågorna skall 
angripas styrs ytterst av socialtjänstpolitiken. Som en del av Regeringskansliet arbetar 
Socialdepartementet med framtagandet av övergripande mål och inriktning för den praktiska 
verksamheten. En central fråga på denna nivå var att öka genomskinligheten i socialtjänsten. 
Detta genom att främja öppna jämförelser, register, brukarundersökningar, 
kvalitetsindikatorer m.m. (Regeringen, 2009).   
 
Delar av Socialstyrelsens arbete är också inriktat på att föra ut ideologier, normer och 
värderingar till verksamheterna. Både Etiksekretariatet och Epidemiologiskt centrum (EpC) 
som är bundna till Socialstyrelsen arbetar normerande. Etiksekretariatet har till syfte att 
uppmärksamma och diskutera etiska dilemman inom socialtjänsten. Praktiskt verksamma 
skall kunna vända sig till rådet med frågor där angreppssätt för dessa diskuteras och 
publiceras. Etiksekretariatet säger sig inte ge konkreta lösningar utan formulerar enbart 
tankebanor (Etiksekretariatet & Socialstyrelsen, 2009). EpC arbetar ideologiskt normerande 
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genom skapandet av de klassificeringar och terminologier som ligger till grund för tänkandet 
och agerandet inom socialtjänsten. Terminologi och klassificering innebär samordning, 
uppdatering, underhåll, analys och rekommendationer av ett fackspråk. (EpC & 
Socialstyrelsen, 2009). 
 
Socialstyrelsen har, i ett samarbete med SKL, ett eget register över terminologin kallad 
Termbanken. Termerna i detta register skall normera betydelsen av begreppen inom hälso- 
och sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Som fristående intresseorganisation arbetar SKL också 
självständigt för medlemmarnas intressen. Centrala normerande punkter i deras 
inriktningsdokument är globaliseringsbehov, kundperspektivet, ökad kvalitet, ökande 
trygghetsbehov och integration. Organisatoriskt förespråkar de ökat självstyre inom 
kommuner och landsting (SKL, 2008). 
 
På uppdrag av Regeringen författar Socialstyrelsen med jämna mellanrum en socialrapport. 
(Socialstyrelsen, 2006). Syftet med denna är normerande såtillvida att den ger en översikt av 
frågor som anses aktuella och viktiga samt analyserar dessa. Tanken är att rapporterna skall 
spegla samhällsutvecklingen och samhällsproblemen. Senaste rapporten skrevs 2006 och lyfte 
fram unga med olika problematik som en särskilt utsatt grupp.  
 
Utöver dessa verksamheter finns de normerande dokumenten Mänskliga rättigheter, 
Barnkonventionen och Riksnormen. De mänskliga rättigheterna sätter en miniminivå för 
levnadsförhållanden samt visar på människors rätt till lika värde och frihet (Regeringskansliet, 
2009). Barnkonventionen fokuserar på barnens mänskliga rättigheter. Skriften vill att barnen 
sätts i det främsta rummet och att alla skall ha samma möjligheter till utveckling och en trygg 
tillvaro (Unicef, 2009). Riksnormen (Socialstyrelsen, 2008) är ett lagstadgande dokument som 
används för att garantera skäliga levnadsförhållanden i samhället.  
 
Ekonomi  
Styrande för kommande års nationella budget inom vård och omsorg är tidigare ekonomiska 
resultat och statistiska data. Dessa erhålls exempelvis via kommuners årsredovisningar. 
Vidare författar Finansdepartementet årligen en budgetproposition där de ger riktlinjer och 
förslag på hur skattemedlen skall fördelas. Delar av propositionen gäller specifikt 
fördelningen av resurser inom socialomsorgen. Centrala områden för ekonomiska satsningar 
2009 inom IFO-verksamheten är bl.a. barn/unga, stöd till våldsutsatta kvinnor, prostitution, 
människohandel m.m (Regeringsdepartementet, 2008). 
 
Delvis utifrån denna budget tar riksdagen beslut om de ekonomiska riktningarna för 
socialstyrelsen. Detta görs årligen genom ett Regleringsbrev riktat till Socialstyrelsen. 
Skrivelsen beslutar om de nya uppdrag Socialstyrelsen har att genomföra samt vilka villkor 
och anslag som finns för dessa. IFO-verksamheten har 26 punkter att arbeta med vilka till stor 
del handlar om ökat behov av utvärderingsarbete. Målen kan också ses som en konkretisering 
av målen i budgetpropositionen. Regleringsbrevet sätter ramar för Socialstyrelsen och 
socialtjänsten då skriften är tvingande. Dock revideras brevet årligen (Regeringen, 2008).  
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Utvärdering och Tillsyn 
Socialstyrelsen arbetar också fortlöpande med utvärderingar och uppföljningar genom att 
skapa och använda statistik och register. Registret uppdateras årligen med information från 
landets sociala nämnder. Socialstyrelsen tillhandahåller register inom socialtjänsten bl.a. 
gällande ekonomiskt bistånd, insatser för barn och unga, insatser inom individ och 
familjeverksamheten, insatser enligt LSS och insatser gällande tvångsvård av vuxna 
missbrukare (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Utvärderingar och jämförelser mellan kommuner görs också av Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA, 2009). Rådet är en ideell verksamhet bildad av staten med syfte 
att bedriva analyser och jämförelser mellan olika kommuner och landsting. Med hjälp av 
deras kommundatabas samordnas nyckeltal från landets kommuner vilka sedan används i 
utvärderande syfte. Aktuellt nu är satsningar på jämförelser av kostnader och kvalitet. Rådet 
arbetar också med att främja utvärdering genom utvecklandet av benchmarking-metoder. 
Benchmarking används som en metod för att jämföra arbetssätt och resultat mellan 
kommuner. En metod för jämförande benchmarking som lyfts fram som framgångsrik är 
nätverkande där verksamma från olika kommuner får möjlighet att träffas och inspireras av 
varandra (Berggren & Norrlid, 2006). 
 
Som grund för den nationella samordningen har Socialstyrelsen utvecklat ett program för det 
gemensamma tillsynsarbetet; Nationellt program för tillsyn över socialtjänsten. Programmet 
föreslår ökat samarbete med länsstyrelserna gällande tillsyn och utvärdering (Socialstyrelsen, 
2000). Tillsynen i socialtjänsten påverkas även av utredningen Samordnad och tydlig tillsyn 
av socialtjänsten (SOU 2007:82). Utredningen gjorde en översyn av förändringar och 
ansvarsfördelning inom socialtjänsten, och kom fram till att tillsynsansvaret bör stärkas, 
effektiviseras och samordnas.  
 
Tillsyn i det praktiska arbetet sköts till stor del av Länsstyrelserna på regional nivå. 
Länsstyrelsen granskar bl.a. hur socialnämnderna följer lagarna inom området. Tillsynen 
gäller både enskilda ärenden och övergripande verksamhetstillsyn. Besöken kan vara både 
planerade eller ske spontant med föranledning av klagomål (Länsstyrelsen, 2009). 
 
Marknads- och kundperspektiv  
Socialtjänsten är också styrd av ett marknadsorienterat synsätt där kundperspektivet tar stor 
plats. Konsumenterna av sociala tjänster uppmärksammas på flera ställen på nationell nivå. 
Regeringsdepartementet kallar denna grupp med människor för Brukare och definierar 
brukarinflytande som individers eller gruppers möjlighet att påverka kvaliteten och innehållet 
i de offentliga tjänsterna (Regeringen, 2009) 
 
Brukarnas rättigheter lyfts fram genom Socialtjänstlagen SoL 11 kap 2§ som menar att 
utredningen måste vara klar inom fyra månader.  I förvaltningslagen (SFS 1986:223) stadgas 
också myndigheternas serviceskyldighet och lagen ger vidare information kring hur beslut kan 
överklagas.  
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Utöver lagar finns ett antal dokument med marknads- och kundperspektiv. I dessa planeras 
socialtjänstens framtid utifrån ett kvalitets-, effektivitets- och brukarperspektiv. Både 
proposition 2006/07:129 och proposition 2008/09:160 argumenterar för att låta barnen bli mer 
delaktiga i handläggningen. Proposition 2006/07:129 rekommenderar att en LVU-ansökan 
alltid skall innehålla den information som lämnats till barnet samt en beskrivning av barnets 
inställning i ärendet. Den andra propositionen (2008/09:160) argumenterar för att 
Socialstyrelsen i sin granskning skall få höra barn upplysningsvis till exempel vid kontroller 
av familjehem. Propositionen avser vidare att i högre grad tillgängliggöra myndigheten för 
barnen genom att öka kunskapen om hur de kan gå tillväga för att få hjälp om de upplever 
problem. Som ett steg i tillgänglighetsgörandet tar rapporten upp samordning för att 
effektivisera och tydliggöra verksamheten. Rapporten ger förslag på att samordna tillsynen av 
socialtjänsten som skall finnas hos Socialstyrelsen istället för att ha den utspridd mellan olika 
myndigheter.  
 
Brukarperspektivet har sedan början på 2000-talet växt sig allt större. År 2000 startade 
Nätverket mot social utestängning (NMU) med syfte att göra brukare och de mest utsatta i 
samhället hörda (Nätverket mot social utestängning, 2009). I Sveriges handlingsplan mot 
fattigdom och social utestängning 2003-2005 som Socialdepartementet (2003) står bakom, 
beskrivs vikten av att samarbeta med frivilligorganisationer av ovanstående slag för att göra 
brukares röster starkare i den offentliga debatten. 
 
Vid Socialdepartementet finns sedan 2003 en Brukardelegation. Delegationen står bakom 
skriften Brukares röster hörs, publicerad vid Socialdepartementet (2006) där de förespråkar 
ökade möjligheter för brukare att ta kontroll och få inflytande över kontakten med 
myndigheterna. Delegationen är även delaktig i skriften Sveriges Strategirapport för social 
trygghet och social delaktighet 2006-2008 (Socialdepartementet, 2007). I denna rapport för de 
fram barnperspektivet samt förespråkar satsningar på riktade resurser och skräddarsydda 
lösningar. De lyfter särskilt fram vikten av det enskilda mötet/bemötandet som sägs kunna ha 
större betydelse än själva insatsen.  
 



 

Figur 1.
 
Delstud
Nedan 
verksam
utföraro
styrde d
Nedan f

Textana
 
Då soci
samtale
och den
göra för
respond
perspek
 

”S
m
ko

. Översikt a

die 2 
följer resu

mheten. Re
organisation
diskuterade
följer en när

alys 
Mark

ialtjänstens 
t och disku

nnes unikhe
r individen 
denterna nu
ktiv: 

Sedan kan 
människor i 

ollektivt ans

av, och exem

ultatet av d
esultatet vi
nen i jämför
s utifrån öv
rmare beskr

knadsoriente
verksamhet

ursen. När m
et som fick 
utan handla

umera talad

man säga 
allmänhet 

svar. Det är

mpel på, tem

den överor
isade att 
relse med d
vergripande
rivning av v

erad diskurs
t beskrevs k

människan k
fokus. Sam
ade också o
de om ind

så att vi h
tänker ann

r mer inrikta

18 

man i styrnin

ganisatorisk
styrningen 
det landskap
e diskurser 
vilka diskurs

s 
kretsa kring
kom på tal

mtalet handla
om individen
dividen, var

har värderin
norlunda kr
at på individ

ngen av soc

ka styrning
fäste på

p som fann
där det na

sordningar 

g människan
var det ind

ade inte bar
ns ansvar fö
r detta int

ngar, samhä
ring välfärd
den och indi

cialtjänsten p

gens avtryc
ett mer 

ns på nation
ationella lan
som hittade

n blev denn
dividen, bruk
ra om vad s
ör sin egen 
te självklar

ället i stort 
dstjänster, 
ividens ansv

på nationell

ck i den p
översiktligt

nell nivå.  V
ndskapet sp
es.  

ne en centra
karen eller 

socialtjänste
situation. Ä

rt ur ett h

har föränd
kring det h
var…//” 

 
l nivå. 

praktiska 
t sätt i 
Vad som 
peglades. 

al del av 
klienten 

en skulle 
Även om 
historiskt 

drats, att 
här med 



19 
 

 
I det sociala arbetet beskrevs individen utifrån sina rättigheter. Detta kunde handla om att få 
en rättvis behandling oavsett bostadsort. Trots att socialtjänsten skulle handla rättvist 
gentemot individen lades också vikt vid människans unika behov av delaktighet och 
utveckling. Det fanns organisatoriska antaganden i diskursen som pekade på ett 
brukarcentrerat tankesätt och talesätt. Det beskrevs som självklart att lyssna på brukaren med 
utgångspunkt i att verksamheten behövde deras stödjande opinion vid exempelvis 
brukarundersökningar. Individinriktningen representerades i den praktiska verksamheten 
genom att samarbeten med andra verksamhetsgrenar skapades som ett sätt att från olika 
perspektiv arbeta med brukaren i centrum. Arbetsmodeller värderades också högt med 
bakgrund av det individfokus de gav. Modellerna beskrevs ge brukaren både rättvisare 
behandling och fokus på individens unika situation. I beskrivningen av brukaren antyddes att 
det fanns gränser för hur individen skulle behandlas utifrån rättvisepatos och modeller. När 
istället individens unika behov beskrevs fanns inga motsvarande begränsningar. 
 
Den marknadsorienterade diskursen speglades också i ett företagsekonomiskt tänkande. Det 
ekonomiska tänkandet togs förgivet och ekonomins gränser påverkade ofta både tanke och 
handling. Även om det ekonomiska tänkandet ofta var en självklarhet, fanns tendenser till 
underliggande dilemman.  Texten visar att ekonomin stundtals beskrevs i kontrast mot vad 
utförarna önskade åstadkomma: 
 

”…// det gör ju då i allmänhet att folk aldrig får syn på denna konflikt man kan vara i, 
att folk kanske faktiskt inte får den hjälp som de skulle kunna få, att det är prioriteringar 
som styr det här och att ekonomin har väldigt stor betydelse, också för våra beslut 
faktiskt.” 
 

Det var med hjälp av ekonomi och siffror som besluten argumenterades fram. Många av 
respondenterna beskrev att de inför argumentationer måste förbereda underlag baserat på 
siffror för att få gehör för sina planer. När styrning och utförande kom på tal fanns en strikt 
koll på ekonomin och respondenterna antog att siffror var ett lättare sätt att visa upp vad man 
gjorde än att enbart använda ord. 
 

”Det är ofta lättare att visa på i siffror än att försöka visa på i ord, vad det är som sker 
och vad det är vi gör för någonting.” 
 

I talet fanns också en hårdhet kopplat till ett ekonomiskt och organisatoriskt tänkande. Många 
ord var hämtade från ett företagsekonomiskt språk där talet avskärmades från verksamheten. 
När respondenterna beskrev verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv använde de ord som 
handla eller upphandla tjänster, överskott och underskott, placera pengar rätt, budget, köpa 
vård, vårdpeng och byråpeng, leverera vård och resultat. Den ekonomiska diskursen 
avspeglades också genom ett effektivitetstänkande i respondenternas resonemang kring 
verksamheten. Det talades om att specialisera, renodla, effektivisera och hålla fokus. 
Underskott skulle lösas genom att agera i enlighet med ovanstående ord.  
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”Jo, visst handlar det om att effektivisera processen, både för våra klienter men också 
för vår egen verksamhet, därför att vi jobbar i en förvaltning som år efter år också har 
underskott. På något sätt måste man också fundera, gör vi verkligen rätt saker.” 

 
I respondenternas förklaringar av vad som styrde deras verksamhet märktes att de var färgade 
av en mångfacetterad styrning som var svårgripbar. Beskrivningar av arbetet kretsade kring 
kvalitetstänkande och processtänkande samt olika planer; tidsplaner, strategiska planer, 
kartläggningar och verksamhetsplaner. För att väga upp mångfalden värderades struktur och 
tydlighet som något primärt utifrån ett chefsperspektiv. Med brist på struktur beskrevs allt 
flyta iväg utan möjlighet till kontroll.  
 

”Jag visste när jag kom att jag hade mycket att göra, att styra upp och att stå för en 
struktur.” 
 
”Dels så tror jag att det är att man upplevs som närvarande och tillgänglig och ibland 
har inte det så mycket med faktisk närvaro att göra bara, utan det har också att göra med 
vilken trygghet och struktur och systematik man har skapat kring medarbetarnas 
arbete…//” 
 
”När jag kom hit var egentligen inte problemet arbetsbelastningen, utan problemet var 
att de inte hade någon styrning och inte hade haft det på länge, så de var som små 
guppande ekor, utan någon kapten över huvud taget och hade guppat så ganska länge 
och utvecklat sitt eget kaptensskap. I början visade det sig att det förekom en massa 
öppna konflikter på teamträffen därför att det var ingen som var med och höll i, hade 
ingen dagordning, höll sig inte till frågorna, utan man började spåna ur…//” 
 

Planer, metoder och modeller som gav struktur beskrevs av många som värdefulla och som en 
lösning för olika problem. En kvinna beskrev med självsäkert tal att struktur, samordning och 
specialisering var en självklarhet. Om inte detta var det rätta skulle de naturligtvis göra på ett 
annat sätt.  
 
 Kunskaps- och yrkesetisk diskurs 
Styrningen diskuterades också utifrån en kunskaps- och yrkesetisk diskurs. 
Kunskapsstyrningen i verksamheterna beskrevs vara av komplex karaktär. Det var på grund 
av komplexiteten i arbetet som högskoleutbildning krävdes för att få anställning. Vilken 
högskoleutbildning som värderas fanns det delade meningar om. En chef föredrog blandade 
bakgrunder, medan en annan ansåg att socionomexamen var det rätta. Vissa respondenter 
visade ett hierarkiskt tänkande kring yrkesroll och position. Att tillägna sig kunskap genom att 
läsa forskningsöversikter beskrevs som respektingivande. Socionomer med socionomexamen 
beskrevs av en person som trovärdigare och en annan beskrev att det var finare ju tyngre 
jobbet var. Särskilt fint var det att arbeta inom barn- och ungdomsverksamhet.  
 
Yrkesdiskursen gick ibland emot den marknadsorienterade diskursen och skapade dilemman 
för utförarna. Socialarbetaryrket baserades på en vilja att hjälpa människor och de yrkesetiska 



21 
 

målen kunde krocka med de andra organisatoriska målen. Ofta fanns en önskan att göra mer 
än vad som krävdes enligt mallar och modeller. En respondent uttryckte att det var svårt att 
hålla sig till ett fokus när det fanns många andra behov runt ärendet. Utifrån chefsrollen 
upplevdes svårigheter att nå både god vård och god ekonomi. När den ekonomiska diskursen 
ställdes mot yrkesetiken beskrevs god vård alltid komma före god ekonomi.  
  
 Juridisk diskurs 
Värderingar beskrevs också gränssättande utifrån en juridisk diskurs. Juridiska gränser 
beskrevs positivt då de överensstämde med yrkesdiskursen. Den juridiska diskursen visade sig 
i tanke och handling genom att gränser inte skulle kunna tänjas på. En kvinna visade på denna 
strikta värdering genom ett korrekt tolkande av bestämmelser;  
 

…/ vi måste fokusera på att det skall vara rättssäkert. Skall det vara 120 dagar som är 
utredningstiden, då är det 120 dagar, då är det inte 121 dagar. 
 

De regler som fanns upplevdes ha stramats upp de senaste åren vilket utförarna beskrev som 
positivt. Hot mot rättsäkerheten togs på stort allvar vilket resulterade i noggranna metoder och 
tillvägagångssätt för handläggningen. Rättsäkerhet antogs öka genom korrekthet i 
handläggandet av ärenden.  
 
Diskursiv Praktik 
Styrningens fäste i den praktiska verksamheten beskrevs som ett flöde av handlande både 
vertikalt och horisontellt beroende på vem som sågs som producent. Distributionen av 
styrramar skedde i form av en komplex nätstruktur av relationer och interaktioner. Styrningen 
mottogs sedan kollektivt och med stor noggrannhet. Nedan följer en närmare beskrivning av 
produktionen, vilka utförarna såg som producenter av ramarna samt hur styrningen 
distribuerades och slutligen hur den mottogs. 
 
 Produktion och Producenter 
Uppfattningen om vem som var producent och vart socialtjänstens ramar producerades var 
vaga ju mer samtalet närmade sig den nationella styrningen. Noggrannare beskrevs 
produktion och producenter på praktisk verksamhetsnivå. Stundom uttryckte respondenterna 
att det var de själva som låg bakom merparten av ramproduktionen.  
   
  Nationell nivå och samhällsförändringar 
Styrningens nationella nivå beskrevs som avlägsen. Exakta källor och producenter på denna 
nivå nämndes sällan under intervjuerna. Den överorganisatoriska styrningen beskrevs snarare 
som något politiker sagt och gjort, eller att direktiv kom uppifrån. Dock beskrevs vissa 
nationella händelser och instanser som reglerande producenter för den lokala styrningen. 
Samhällsförändringar pekades ut som gränsproducerande händelser. Detta kunde handla om 
statliga förändringar inom andra områden som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, 
vilka gav efterdyningar i deras verksamhet. Vilka som stod bakom förändringarna och vilka 
konkreta förändringar som åsyftades beskrevs inte djupare i fallet med Försäkringskassan. 
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Gällande Arbetsförmedlingen nämndes att regeringens satsning på arbetslinjen var något som 
genomsyrade verksamheten.  
 
Utan att specificera vilka, pekades delvis politiker ut som producenter av kvalitet. Detta som 
en konsekvens av den standard utförarna kunde hålla utifrån storleken på det ekonomiska 
bidraget politikerna gav. Därutöver betraktades Socialstyrelsen som producent av olika ramar 
i och med att de utformade arbetsmetoder, modeller och riktlinjer för yrkesrollen. Även 
lagregleringar sågs som producenter av gränser i arbetet. Den bakomliggande producenten för 
lagarna diskuteras dock inte heller.   
 
  Samproduktion på kommunal nivå 
Produktionen av gränser beskrevs också ske på en mellannivå. Här handlade det främst om 
antingen beställarorganisationen eller nämnden. Dessa organisationsdelar beskrevs både som 
betydelsefulla och styrande i sig, och som en del i någonting större. En av respondenterna såg 
kommunvisionen som ett samarbete mellan flertalet aktörer, vilket sedan hade sammanställts 
till en enhetlig och styrande skrift. Hon beskrev tillkomsten av visionen som följande; 
 

”Man kan säga att det är en blandning av politiker och förvaltningschefer, på den nivån 
som jobbade, och sedan hade man olika fokusgrupper, medborgare fick tycka vilka ord 
som skulle vara viktiga och sedan sammanställde den här gruppen det här.” 

 
På mellannivån fanns tydligare beskrivningar av producenter och produktion än vad som 
fanns på nationell nivå. Beskrivningarna av styrningen, produktionen och producenterna var 
snarlika oavsett vilken organisationsmodell som kommunen tillämpade. Produktionen av 
styrande ramar i form av målsättningar och ekonomi under året beskrevs komma från 
beställare eller nämnd efter en förhandling där representanter för utförarna fick komma till 
tals. Diskussionen beskrevs som ganska ensidig och för att utförarna skulle få igenom egna 
förslag behövde de vara väl förberedda med fakta. Efter förhandling beställdes vissa önskade 
resultat som formulerades i styrkort, en viss arbetsplan eller verksamhetsplan. Det låg på 
utförarnas ansvar att detaljutforma dessa bredare mål som den gränslösa och enkla 
beställningen utgjorde.  
 

”Det är en generell beställning. För oss är det en hyfsat enkel beställning. Vi skall 
tillhandahålla myndighetsutövning för barn och ungdomar mellan noll och 20 år och så 
vidare. Sedan bryts den ju ned till ett antal mål och då närmar sig en viss detaljnivå, 
men beställningen talar inte om i detalj hur vi skall göra de olika delarna.”  

 
  Utförarna som producenter 
Det var bland annat i utformandet av detaljplaner som utförarna såg sig själva som 
producenter för styrande tillvägagångssätt i yrkespraktiken. Verksamhetsplaner, 
kompetensplaner, den strategiska inriktningen och den ekonomiska fördelningen 
producerades i nätverk och i olika grupper med erfarna chefer inom kommunen. De erfarna 
cheferna beskrevs också samarbeta med forskningsrepresentanter i olika utvecklingsfrågor. 
Samarbetena dokumenterades skriftligt och lämnades till beställaren, som sedan fick fatta det 
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slutgiltiga beslutet. Förutom horisontellt nätverkande beskrevs också vertikalt nätverkande på 
olika nivåer i hierarkin. Samarbeten ägde rum med politiker för att driva utvecklingsfrågor 
framåt. En annan respondent jobbade med utveckling i ett samverkansprojekt med EU för att 
få influenser utifrån. Även Socialstyrelsen var inblandad i ett nätverk på utförarnivå för att ta 
fram kvalitetsindikatorer för socialtjänsten. Med bakgrund av detta såg sig utförarna i många 
avseenden som producenter av flertalet ramar. Detta gjorde att flera beskrev en situation där 
ramarna producerades underifrån och upp. Dock påpekade flertalet att även om ramarna 
presenteras underifrån måste dessa också accepteras och godkännas ovanifrån.  
 
 Distribution 
  Nätverk 
De ramar som producerades fäste i den praktiska verksamheten via ett antal kanaler. Precis 
som ramarna till stor del producerades genom nätverk var detta även en kanal för distribution. 
Distributionen skedde i form av träffar i olika konstellationer. Detta kunde handla om team-
träffar, handledarträffar, arbetsplatsträffar, enhetschefsträffar och träffar med andra 
yrkesverksamma i andra kommuner. På träffarna distribuerades styrramar genom 
erfarenhetsutbyte t.ex. gällande utvecklingsfrågor och nationella riktlinjer. Nätverkande och 
möten ledde också till att information om styrande verksamhetsförändringar spreds samt att 
styrdokument, ärendefördelning och utvecklingsfrågor presenterades och gicks igenom. En 
respondent beskrev ett nätverkscentrum vars syfte var att samordna och sprida den 
information och evidens som skulle ligga till grund för nya styrande ramar.  
 
  Utbildning 
Respondenterna beskrev både interna och externa utbildningar som bidrog till att gränser och 
kunskap distribuerades. Omvärldsperspektivet distribueras dels genom att utförare åkte på 
internationella konferenser eller utbildningar och dels genom att utländska professorer bjöds 
in som föreläsare. Respondenterna deltog också i nationella utbildningar både inom de egna 
kommunerna samt utanför arbetsplatsen. Både Sveriges Kommuner och Landsting, 
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen pekades ut som distributörer av utbildningsinsatser och 
informationsspridning. En högre chef inom utförarorganisationen åkte själv till andra 
kommuner och höll föredrag baserat på den erfarenhet hon besatt. För att upprätthålla och 
fördjupa den distribuerade kunskapen hölls inspirationsdagar, diskussioner dagskonferenser 
och studiebesök Den ena kommunen skapade också, vad de kallade för verkstad, där de 
fördjupade sig i aktuella arbetsmetoder. 
 
  Dokument 
Styrningen distribuerades också genom olika dokument antagna nationellt eller via nämnd 
eller beställare. Styrning genom dokument distribueras framför allt via de avtal som skrevs 
med beställaren. Dokumenten gällde kvalitet, mål, ekonomi, utveckling och uppföljning. De 
dokument som namngavs och var ramdistribuerande var verksamhetsplanen, arbetsplanen, 
implementeringsplaner för arbetsmetoder samt riktlinjer för arbetet så som personalpolitiska 
riktlinjer och arbetsmiljöpolicy.  
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Den praktiska distributionen skedde med hjälp av yrkesverksamma i särskilda positioner med 
befogenhet och distributionsansvar. Dessa personer beskrevs vara utredningsstrateger med 
ansvar för kvalitetssamordningen, metodpoliser som såg till att ingen avvek från de nya 
metoder som hade implementerats, ekonomer som arbetade med framtagning, utvärdering och 
presentation av statistik samt barnpiloter som distribuerade barnperspektivet genom att t.ex. 
informera om barnens rättigheter till barn och unga i skolan.  
 
Distribution av styrningen i form av olika typer av utbildningar, nätverk och dokument 
beskrevs sammanfattningsvis som ett komplext nätverk av relationer och interaktioner både i 
horisontella och vertikala strukturer.  
 
 
 Konsumtion 
Det som distribuerades lämnades inte åt godtycket utan utförarna beskrev att de också tog till 
vara på och deltog i distributionen. På det viset kunde därmed nätverksarbetet, utbildningarna 
och dokumenten landa och få fäste i utförarorganisationen.  
  
  Kollektiv konsumtion 
Styrningen konsumerades till stor del kollektivt i olika konstellationer. Konsumtionen 
beskrevs internt ske genom diskussioner. Syftet med diskussionerna var att fördela 
ansvarigheten av de nedbrutna verksamhetsåtaganden utförarna hade. Meningsutbytet mellan 
chefer och medarbetare bidrog till att de flesta var nöjda med fördelningen. Styrningen 
konsumerades också kollektivt för att ha möjlighet att tolka och hjälpa varandra i vissa frågor.  
 

…//våra styrdokument är ju i stort sett också detsamma. Hon har samma beställning 
som jag har, fast det är bara att det står X statsdelarna på min och Y på hennes. Så att 
mycket gör vi tillsammans och vi drar vissa frågor ihop. Så det kan man absolut säga. 
Vi har jättemycket stöd av varandra och jobbar mycket tillsammans.  
 

Den kollektiva konsumtionen av styrningen gick också utanför utförarenhetens gränser. 
Styrningen konsumerades då i samarbeten med andra specialistgrupper så som 
yrkesverksamma inom andra områden i den egna kommunen och med utomstående så som 
brukarna. Brukare och utförare konsumerade styrningen gemensamt så till vida att problem 
och lösningar var något som gemensamt tolkades, där båda parter var delaktiga.  
 
  Marknadsorienterad konsumtion 
Konsumtionen av styrningslandskapet utgjordes också av den tidigare beskrivna 
marknadsorienterade diskursen. Utförarna tog till sig styrning genom handling inriktat på 
effektivitet och specialisering. Det fanns en tuffhet i konsumtionen där utförarna ställde krav, 
ville se resultat och uppnå mål de till stor del själva hade satt upp.  De tog till sig styrande 
ramar genom att renodla funktionerna i organisationen, sätta in en samordningsenhet, hålla 
koll på processerna, jobba systematiskt samt att ställa krav på vissa resultat av investeringar. 
Utöver verbal tydlighet och tuffhet i konsumtionen av styrningen genomfördes konkreta 
handlingar för att konsumera en marknadsorienterad styrning. Gamla mallar skulles tas bort 
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och ersättas med de nya mallarna. Genom detta undveks att bakåtsträvare fortsatte i gamla 
vanor. Det fanns en tydlig linje mellan vad som konsumerades då och vad som konsumeras 
nu.  
 

”Vi har alltid några förstås som inte vill och som försöker slingra sig undan och ta fram 
gamla mallar men det kommer att åka ur systemet nu så nu kommer det inte att gå.”  

 
 
Respondenterna beskrev vidare konsumtionen av styrdokumenten som noggranna och 
heltäckande. Detta handlade dels om hur den övergripande styrningen bröts ned, förtydligades 
och fastslogs, och dels om hur systemet byggdes upp för att bli tryggt och allomfattande. 
Respondenterna beskrev verksamhetsplaner som bröts ned på detaljnivå för att anpassas till 
specifika grupper och situationer. En annan respondent beskrev att ständiga diskussioner ägde 
rum kring uppdrag, frågeställning och fokus. En tredje menade på att det krävdes benkoll på 
ekonomi, planer och mål för att kunna ge så bra service som möjligt. De strävade mot en 
försvarbar systemuppbyggnad utan glapp. 
 

”…//men i alla fall så är min ambition att bygga ett system som är så gott som 
heltäckande för att vi inte skall få några anmärkningar och jag tycker att folk har rätt att 
veta att vi har ett sådant minutiöst system som verkligen så gott som möjligt kan 
förhindra att vi missbrukar makten ” 

 
Utförarna försökte konsumera styrningen på ett oklanderligt vis och tog emot riktlinjer med 
allvar och precision. Den marknadsorienterade konsumtionen hade på det viset två källor den 
ena kan tolkas som en rädsla för att få anmärkningar och den andra som en ambition att 
tillfredställa brukarens perspektiv.  
 
Social praktik 
Styrningens fäste i utförarorganisationen bidrog också till konsekvenser i form av upplevelser 
av gränser, gränslöshet och påverkan på handlingsutrymmet. Nedan presenteras dessa 
konsekvenser mer ingående.  
 
 Gränslöshet 
  Ansvarighet 
Som tidigare beskrevs fick utförarna sitt uppdrag via icke-preciserade mål. De ansvarade 
sedan själva för utformning och nedbrytning till detaljnivå. I detta arbete utgjorde de 
diskursiva temana till viss del ramarna. Innanför dessa bredare diskursiva ramar var det upp 
till utförarorganisationen att själva ta ansvar för sitt arbete. Ansvarigheten beskrevs ofta 
kortfattat så som: ”Jag har ett helhetsansvar…//… Alla delar är jag ansvarig för”, ”Jag är 
ansvarig för nämnden, egentligen för hela verksamheten” , ”…//leda och fördela” och 
”Ansvarig för allt inom mitt område”. Alternativt kunde beskrivningarna vara långa, med 
mycket bredd och många detaljer. Även om ansvarigheten beskrevs ingående en första gång 
var det mycket som glömdes och togs upp vid senare tillfällen under intervjun. Vidare 
beskrevs mångfalden i styrningslandskapet och utförarnas ansvarighet för att upprätthålla 
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gränserna som något som behövde pareras. De beskrev parerandet i arbetet som att de var 
med och ”petade lite överallt” och att det var ett ”balettarbete”. 
 
Ett stort ansvar hade flera konsekvenser. Dels fanns en positiv sida där utförarna upplevde en 
möjlighet att påverka utformandet av den interna verksamheten och socialtjänsten i stort. Som 
tidigare beskrevs var en positiv sida även upplevelsen av att makten kom underifrån. Den 
gränslösa ansvarigheten hade också konsekvenser i form av att målstyrningen landade i ett 
målarbete. Arbetet räknades inte i tid utan utvärderades i måluppfyllande. Detta resulterade i 
ökad arbetstakt under den tid utförarna befann sig på jobbet, samt i övertidsarbete. En 
respondent beskrev krocken mellan tid och mål:  
 

”Nej, jag skall inte jobba mer än 40 timmar, och då resulterar det i att jag jobbar som en 
tok under de 40 timmarna istället.”  

 
Den gränslösa ansvarigheten resulterade också i merarbete då utförarna behövde ha kontroll 
över de olika delarna. Myndighetsutövningen var en självklar del av utförarnas arbete, men 
ovanpå detta låg ansvarighet för utformning av; uppföljningssystem, mallar, tillvägagångssätt, 
dokumentation, olika utvecklingsprogram m.m. Möjligheten att reglera vilka delar som var 
viktiga var liten.  Allt skulle hinnas med, även om det uppfattades som mindre meningsfullt:  
 

”Nu är det innovation som gäller, då skall man ha innovationsseminarier och sedan skall 
man kanske ha en liten idéväxling och så skall man ha ditten och datten, och nästa år är 
det något annat som gäller …//… Jaha och då får man lägga tid på att göra det eller på 
att gå på en massa konstiga möten och de kommer på hur smart det är att alla skall hålla 
på med det, det är tidskrävande och jag tycker inte att det är så himla meningslöst, men 
det tar otroligt mycket tid, som jag hellre vill lägga på min verksamhet.”  
 

Citatet ger också sken av att det finns mycket som behöver göras, men vilka saker som 
kommer in på dagordningen är utanför utförarnas kontroll. Utförarna blir gränslösa i 
engagemang och ansvarighet men marionetter i frågor kring vad de stora ramarna skall 
utgöras av.  
 
  Ambitionsnivå 
När utförarna beskrev sitt jobb uttryckte de en passion för sitt arbete och ville genomföra detta 
på bästa sätt för brukarna. Många hade valt yrket för att de ville hjälpa andra. Den inbyggda 
drivkraften i kombination med stor ansvarighet ledde till att utförarna upplevde gränslösa eller 
väldigt höga ambitionsmål. Utförarna både ville och hade möjlighet att göra väldigt mycket. 
Tidsfaktorn satte vissa gränser men i övrigt utelämnades utförarna till sin egen individuella 
och kollektiva förmåga att sätta gränser för hur mycket de hann genomföra. Den höga 
ambitionsnivån beskrevs också som problematisk i kombination med den specialisering som 
skett. I och med specialiseringen inriktades arbetet enbart på tunga myndighetsbeslut vilket 
beskrevs som krävande. I den tidigare blandningen av ärenden användes de lättare fallen som 
återhämtningstid. Denna tid är något som numera saknas i det praktiska arbetet.  
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”Konsekvenserna av det (specialiseringen), är ju att de ärenden som ändå kommer in till 
oss är ju ändå de tyngsta och svåraste och mest komplexa. Tidigare när vi hade 
generella socialbyråer, alltså när vi jobbade med alla typer av ärenden på byråerna så 
kunde man efter en tuff utredning vila sig så att säga med enklare ärenden. Den 
möjligheten är ganska liten just nu…” 
 

 Gränser och handlingsutrymme 
  Osynliggörande 
Arbetet som utförarna gjorde beskrevs ha yttre ramar vilka utförarna måste agera inom. Var 
gränserna fanns var inte helt tydligt. Vad som dock tydliggjordes i detta sammanhang var ett 
upplevt glapp där utförarna ibland inte nådde fram till beställare och politiker. Så länge 
kommunikationen gällde engagemang eller utveckling fanns gehör. Gällande problem och 
särskilt problem av ekonomisk karaktär upplevde utförarna att de inte fick något gensvar. En 
del av grupperingarna inom verksamheten uttrycktes i negativa ordalag. Det fanns en 
markerad skillnad i talet mellan utförare och uppdragsgivare, mellan vi och dem. Två läger 
beskrevs med en gräns i hierarkin där frustration uttrycktes från båda håll. En mellanchef i 
skottlinjen uttryckte detta som att utförarna klagade på politiker som varken hörde eller såg 
deras situation medan ledningen, som denna mellanchef satt i, menade att de visst 
vidarebefordrade situationen och gjorde stora insatser. Hon menade att politikerna exakt 
visste hur situationen såg ut, men att de valde att inte bidra med mer resurser. I beskrivningen 
av dessa relationer uttrycktes maktlöshet och frustration.  
 
Utförarna beskrevs säga;  
 

”Ni har inte minsta insyn i hur vår verksamhet ser ut” 
 ”Om de bara visste så skulle de förstå”  

och 
 ”Ledningen hör inget, gör inget, förstår inget.”  

 
Mellanchefen beskrev sina känslor inför det här med en uppgivenhet där situationen snarare 
betraktades än interagerades i. Detta uttryckte hon genom styckena:  
 

”…// och i och för sig så säger jag ingenting för jag blir väldigt trött då, för jag vet ju 
vilka insatser vi ändå har gjort.”  

och  
”…// jag förstår inte varför man tror det”.  

 
När mellanchefen vidare beskrev politikerna fanns det en hopplöshet och misstro riktade mot 
dessa i talet:  
 

”…// jag tror inte att det kommer att hända så mycket mera, för de vet, de får också 
rapporter om hur budgeten ser ut, utfallet på vården och vårdkostnader och allt det där.”  

och 
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”Ja, det vet (om situationen) och vi får inte mer resurser i alla fall, även vad jag än 
säger.” 

 
  Inlåsningar och gränssättande kultur 
Utförarna upplevde därmed en gräns för hur mycket de kunde påverka. De upplevde många 
gånger, särskilt gällande ekonomiska frågor, att de fick vissa verktyg med vilka de fick göra 
det bästa möjliga av situationen. Om verktygen var otillräckliga gällde uppfinningsrikedom, 
omfördelning eller andra nödlösningar. I detta var utförarna ganska utelämnade till sin egen 
förmåga. För att hantera detta skapades, på gruppnivå, en mängd standardiserade 
handlingsvägar så som olika manualer och dokument vilka användes som gränssättande och 
vägledande ramar i det praktiska arbetet.  Dessa styrdokument följdes noga, värderades högt 
och blev till lokala detaljerade handlingsvägar. Genom specificerad detaljnivå undveks 
ambivalens, men detta ledde även till att utförarna inom de stora ramarna som 
styrningssystemet utgjorde själva skapade ett flertal inlåsningar i mindre ramsystem. De 
skapade inlåsningarna tolkades på stort allvar och blev till nya metoder och dokument som 
producerades och distribuerades vidare uppåt. Syftet med manualanvändandet var dels ökad 
effektivitet samt ökad kontroll och trygghet för både chefer och brukare. Handlingsutrymmet 
upplevdes dock som formaliserat då manualerna utgjorde grunden varpå yrkeserfarenhet 
sedan kunde kompletteras. De införda manualerna argumenterades ideologiskt för genom att 
de framhävde professionaliteten. Individen positionerades som fullständig i sitt yrkesutövande 
när både manualsystematiken och erfarenheten samverkade. Detta kan också ses som ett icke 
koherent krav på en individ som skall vara både manualanvändande och självtänkande.  
 

Från början var det så, och då sa de att varför, våra erfarenheter, vår kompetens, den vi 
har arbetet oss fram till, är den inte värd någonting nu, och då sa vi; Jo, men vi har inga 
sådana metoder nu. Vi måste lära oss det här (manualerna). Sedan ger inte det något 
resultat om ni inte använder er av ert personliga engagemang och era personliga 
erfarenheter, men manualen blir ert verktyg och så lägger ni på det, för utan personligt 
engagemang och kompetens så ger inte manualerna så mycket. Då är det bara en 
struktur. Nu är det inga problem//….// Jag tror att de på ett vis känner sig mer 
professionella.  

 
Texten, som kommer från en förvaltningschefs tolkning av införandet av manualerna, visar på 
att det är vi som inför något, men ni som skall använda detta, vilket tyder på klyftor mellan 
yrkesgrupperna. Texten visar också att det inte fanns något val. Kausalitetsordningen är att 
manualerna kommer först, och sedan får de erfarenheter som behövs vävas in. På det viset 
görs manualerna till begränsningar i yrkespraktiken och det egna engagemanget blir gränslöst. 
 
Organisatoriskt fanns också ett handlingsutrymme där kulturen kunde användas 
gränsskapande. Texten visade flertalet exempel på detta. En chef försökte sätta gränser för 
ambition och engagemang genom att föregå med gott exempel och gå hem vid arbetsdagens 
slut. Kulturen användes också som förmedlare av accepterande ideal. Det var accepterat att 
använda konferenser och utbildningar som återhämtningstid och att det var okej att genomföra 
ett enbart tillfredställande arbete. Dessa kulturella begränsningar förklarades som ett stadium 
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där insatsen bara behövde vara ”Good enough”. På det sättet skapades kontroll över att rätt 
saker blev gjorda till en godkänd standard som resurserna räckte till. Utförarna hade då 
uppfyllt sina mål enligt lagar och mallar på ett tillfredställande sätt. 
 
 Förhållningssätt till styrningen 
  Deltagande i ett maktspel 
Utförarna förhöll sig accepterande till styrningen. I och med att de själva valt jobbet såg 
utförarna att de fick finna sig i förutsättningarna. Beställare och utförarsamspelet kan 
beskrivas som ett maktspel där beställarna satt på resurserna och makten, och utförarna 
tvingades acceptera resursfördelning, villkor och krav på lojalitet. För att upprätthålla en god 
relation och för att kunna påverka upplevde utförarna att de inte kunde kritisera 
uppdragsgivaren på ett öppet sätt. Rädslan att kritisera bottnade i att detta kunde visa på 
brister i relationen och tolkas som illojalitet. Utförarna eftersträvade att relationen skulle 
betraktas som ett samspel där utförarna fick respekt och gehör för sina idéer i gengäld för sin 
lojalitet. Detta bidrog både till att rådande struktur upprätthölls samt att utförarnas 
handlingsutrymme begränsades till att enbart påverka strukturen inifrån och underifrån. 
Utförarna ansåg inte heller att slå larm till offentligheten eller facklig kamp var något 
alternativ. Strukturen och rådande relationer hölls uppe av att läget tyst accepterades och 
situationen togs förgiven. Följande kommentarer kring styrningen tyder på detta; ”…//så är 
det ju att befinna sig i en politiskt styrd organisation”, ”Men det är okej, tänker jag, det får vi 
leva med. Det får vi ta.” och ”Det är klart att det kan bli konflikt i det, och så är det lite att 
jobba i en politiskt styrd verksamhet, är det ju.”  
 
Utförarna beskrev att de deltog och upprätthöll maktbalansen in i det yttersta. Antingen deltog 
man som utförare med de förutsättningar som fanns eller så deltog man inte alls. Som protest 
mot strukturen och ansvaret pekades uppsägning ut som en yttersta gräns.  
 

- ”Det är klart att jag vid en viss punkt själv kommer att säga att: nu kan vi inte garantera 
rättsäkerheten längre, nu vill inte jag ta ansvar för det här, jag kan inte ta ansvar för det 
längre…//… Det är den yttersta gränsen på något sätt då.” 
- (Intervjuare): Då är det nästan att du måste avgå? 
- Ja” 

 
  Upprätthållande och återskapande av strukturer 
Accepterande och deltagande i de maktstrukturer som beskrivits, kan vara ett sätt att 
upprätthålla och återskapa både den praktiska och diskursiva strukturen. Utförarna 
identifierade sig yrkesmässigt med de diskursordningar som fanns. När de talade om arbetet 
befann de sig sällan utanför de diskursiva temana. Utförarnas produktion innanför de 
diskursiva temana fick gehör från beställare och politiker vilket utförarna tolkade som att 
makten kom underifrån. En förvaltningschef diskuterade förändringarna i det strategiska 
arbetet och kunskaps- och evidensarbetet och menade att detta var goda initiativ som de själva 
hade tagit. Beskrivningen var lång men slutar på följande sätt:  
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”…//när vi gjorde våra första uppföljningar säger alla att det här har varit så roligt därför 
att det här kommer underifrån, förändringen kommer underifrån” 
 

Upprätthållande och återskapande av strukturen beskrevs också genom att utförarna 
eftersträvade en homogen socionomidentitet. Det ställdes stora krav på en viss personlighet 
och att ett visst ideologiskt perspektiv skulle innehas av dem som arbetade i 
utförarorganisationen. De starka värderingar som fanns satte gränser för vilken slags person 
som skulle utföra vilket jobb. Flertalet kommentarer pekade i riktning mot en kausalitet där 
jobbet kom först och individen skulle anpassas därefter. Några tendenser till motsatt riktning 
hittades ej. För att passa i socialarbetarrollen beskrevs individen behöva vara ”flexibel”, 
”kunna ställa om lätt”, ”snabb”, ”social”, ”samarbetsvillig”, kunna ”ta emot arbetsledning”, 
”prioritera”, ”ta till sig metoder och utveckling”, ”ha brukaren i fokus”, ”vara 
serviceinriktade” samt vara ”eftertänksam”. För den rätta individen beskrevs jobbet som en 
utmaning och som något väldigt givande.  
 

”…// Man skall vara en person som passar för den här typen av jobb tänker jag. Det är 
himla viktigt vilket jobb man väljer, att man vet att man väljer ett jobb som passar ens 
person.” 

 
När egenskaperna analyseras framkommer att de inte nödvändigtvis behöver vara koherenta. 
Att kunna ”ta arbetsledning”, vilket kan innebära att följa ramar och mallar, kan krocka med 
brukarfokus där lösningar skall hittas tillsammans med brukaren. Kravet att vara både 
eftertänksam och snabb kan också vara ett icke-koherent krav. En personlighet som passade 
arbetssättet beskrevs som avgörande för vilka personer organisationen ville behålla, vilka som 
rekommenderades att gå vidare samt vilka som skulle rekryteras in i verksamheten. 
Ovanstående tankesätt kan låsa in individen i den förväntade roll som krävs för att kunna 
uppbära denna typ av arbete. Framförallt bildar dessa ideologiska handlingsbanor en struktur 
av homogena individer som återskapar och upprätthåller sin egenart.  
 

Diskussion 
Sammanfattning 
Studiens intention var att ge en bild över socialtjänstens nationella styrningslandskap samt att 
studera hur detta landskap fäste i den praktiska verksamheten. Syftet var tvådelat där den 
första delen kartlade den överorganisatoriska styrningen, medan den andra delen undersökte 
styrramarnas fäste i den operativa verksamheten. Analysen syftade till att landa i en förståelse 
för utförarnas situation gällande gränser, gränslöshet och handlingsutrymme.  
 
Resultatet visade en mångfacetterad överorganisatorisk styrning där de yttersta ramarna 
sammanfattades med ett antal teman. Socialtjänsten reglerades av Juridik i form av lagar och 
föreskrifter, Utveckling som bedrevs genom delar av projekt, institut och centra. 
Socialtjänsten styrdes också av den syn på fakta och kunskap som till stor del skapades vid 
institut och centra knutna till Socialstyrelsen. Vidare styrdes även verksamheten av 
ideologiska värderingar med politiskt inflytande, av ekonomiska ramar med ursprung från den 
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nationella budgetpropositionen, av utvärderingar och tillsynsenheter, samt med marknads- 
och kundorientering i form av insatser, lagar och organisationer eller nätverk. 
 
De yttersta ramarna fäste i utförarorganisation genom en diskursordning som avspeglade de 
överorganisatoriska ramarna. En styrform tydligt representerad genom diskursen var den 
marknadsorienterade förståelsen för verksamheten. Utförarnas tolkning av vad som var 
styrande inom detta område präglades av kundperspektiv och ett företagsekonomiskt tänkande 
där beslut baserades på ekonomiska termer. Den marknadsorienterade diskursen hade en 
hårdhet i språket och fokus på struktur, effektivitet och kontroll. Vidare tolkade även 
utförarna sitt arbete i en diskurs som visade på ett etiskt förhållningssätt till kunskap och 
yrkesroll där socialarbetarens mission att hjälpa stod i fokus och ibland kom i kläm med den 
marknadsorienterade diskursen. Slutligen presenterades texterna även utifrån en juridisk 
diskurs där lagar tolkas och användes strikt och noggrant. 
 
Utförarna upplevde att styrning till viss del producerades genom större samhällsförändringar. 
Politiker och politik sågs också som ramproducerande men beskrevs med vaghet.  Slutligen 
sågs styrningen vara producerad underifrån antingen via beställare eller via 
utförarorganisationen och de samarbeten dessa hade med andra aktörer.  Styrningen 
distribuerades i form av nätverk, utbildningar och olika slags dokument. Utförarna 
konsumerade styrningen, det vill säga tog den till sig, främst kollektivt i olika konstellationer 
och nätverk. Styrningen konsumerades också på ett sätt som var inspirerat av den 
marknadsorienterade diskursen. Detta visades i sättet att tala och tänka om sitt jobb, samt 
genom att utförarna genomförde arbetet med hjälp av heltäckande och noggranna system.  
 
Detta landade i en social praktik där utförarna upplevde gränslöshet både i relation till den 
ansvarighet som överlämnades via beställningen, men också utifrån deras höga ambitionsnivå. 
Gränser upplevdes genom en skiljelinje mellan å ena sidan utförarna och å andra sidan 
beställare och politiker. Begränsat handlingsutrymme var något utförarna skapade själva via 
inlåsningar i mindre system och ramar. Handlingsutrymmet utnyttjades också genom 
skapandet av en organisationskultur som tillät minskad perfektion i arbete vilket syftade till 
att göra arbetet mer hanterbart. Rådande struktur, styrning och diskurs upprätthölls genom 
accepterande och deltagande i maktspelet. Anledningar till detta var en tro på att makten kom 
underifrån, ideologisk identifiering, uppgivenhet, lojalitet och homogenitetstänkande kring 
yrkesrollen. 
 
Metodologisk resultatdiskussion 
Den första delstudien visade på flertalet breda styrramar. Att använda internet och de 
dokument och hemsidor som hittats där som främsta källa kan ha påverkat detta resultat på 
olika sätt. Fördelarna är säkerheten i att temana är aktuella samt att informationen kanske 
ligger närmar verksamheten än informationen i läroböcker. Detta kan tala för validitet och att 
styrningen faktiskt är mångfacetterad och bred. Däremot är det svårt att avgöra vilken 
eventuell betydelse de enskilda styrramarna har och hur de befinner sig i relation till varandra. 
Ett annat tillvägagångssätt hade kanske förändrat modellens utseende från en cirkel/stjärna till 
en pyramid med visst fokus. Även om betydelsen av de enskilda ramarna skulle kunna 
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ifrågasättas, så får styrningslandskapet stöd. Liknande modeller har tagits fram både för 
sjukvårdssektorn och för utbildningssektorn. Dessa modeller är liknande denna men med 
vissa undantag som kan hänföras till de olika sektorernas arbetsområde (E. Bejerot, personlig 
kommunikation, 24 mars 2009). I analysen har dessa modeller dock använts måttligt och i 
efterhand för att de inte skulle vara alltför styrande av resultatet.   
 
Betydelsen av det breda regleringslandskapet kan därför tolkas som tudelat. Dels gör bredden 
troligtvis att flertalet av de styrande ramarna som finns i verkligheten också finns 
representerad i analysen. Å andra sidan kan detta kritiseras då det kopplas till Poppers tanke 
om forskning och framtagandet av sanning som beroende av falsifierbarhet (Hartman, 2004). 
Om hela landskapet täcks, oavsett betydelsen av ramarna, kommer alltid sanningen med. Hur 
många teman som är primärt styrande är svårare att säga något om. Detta gör dock tydligt hur 
viktig delstudie två blir för förståelsen av vad som är centralt i styrningslandskapet.  
 
En annan validitetsaspekt som kan diskuteras utifrån den första delstudien är 
innehållsvaliditeten. Begreppen eller temana i sig kan med ovanstående resonemang i alla fall 
motiveras som relevanta. Dock kan det te sig aningen godtyckligt vilket innehåll som hamnar 
var. Vissa av undertemana kunde tolkas på olika sätt och det skulle säkerligen gå att placera 
om dem beroende på hur de betraktades. För att motverka detta har tydlighet i förklaringar 
och betraktelsesätt eftersträvats i beskrivningarna av temana där sådana tveksamheter råder.  
 
Resultatet av den andra delstudien kan också diskuteras från olika vinklar. Valet av kommun 
och respondenter kan tänkas påverka resultatet både med avseende på validitet och på 
reliabilitet. Vid första anblicken kan det te sig underligt att göra en studie om 
moderniseringar/förändringar inom socialtjänsten, och då använda en kommun som 
genomfört beställar- /utförarmodell och en som använder den äldre nämnd- förvaltarmodellen. 
Detta var något jag i inledningsskedet ifrågasatte vid mitt val av frågeställning och analys. 
Eftersom jag själv inte var med vid valet av vare sig respondenter eller kommuner låg det till 
en början närmare till hands att titta efter olikheter mellan kommunerna. Men efter arbetet 
med texterna vändes denna skepsis till något av en reliabilitetsstyrka. Om styrningen i dessa 
kommuner med olika förutsättningar ändå upplevdes lika kan resultatet ha en viss 
generaliserbarhet, och på det sättet kan reliabilitetsfrågan bli aktuell i detta sammanhang.  
 
Resultatet kan också diskuteras utifrån validitetstermer.  Till att börja med kan betydelsen av 
fåtalet intervjuer och hur detta kan ha påverkat trovärdigheten diskuteras. Nackdelen i detta 
sammanhang är risken för att ämnet inte blev tillräckligt djupgående och uttömmande. 
Analysmetoden bidrog dock till fokus på- och förståelse av djupet i ett fåtal fenomen. Därmed 
kunde ett litet antal begrepp granskas ingående och genom det ge en bredare förståelse för de 
fenomen som respondenterna förklarar. Genom att begreppen belystes från olika vinklar blev 
fenomenen på det viset undersökta vilket kan ha bidragit till begreppsvaliditet. Trots det hade 
fler intervjuer självklart gett en mer täckande bild av fenomenen, samt att den psykologiska 
analysen av gränslöshet och handlingsutrymme hade blivit tydligare. Med den tidsmängd som 
fanns till förfogande hade dock fler intervjuer skett på bekostnad av en minskad förståelse för 
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den överorganisatoriska styrningen. Detta hade då kunnat resultera i ett mindre koherent 
resultat där delarna kanske inte lika tydligt kunde kopplas till varandra.  
 
Analysmetoden kan också delvis ha vägt upp bristen på intervjuer genom den passform 
Faircloughs (1995) metod utgjorde för de data som var tillgängliga. Den styrning som 
diskuterades i intervjuerna fångades av processtanken i Faircloughs metod, vilket resulterade i 
att lite information gick till spillo. Respondenterna talade till stor del om styrningen utifrån 
diskurser, producenter, distribution, konsumtion och hur detta påverkade sociala relationer 
och praktik. Allt material i intervjuerna togs förvisso inte med i denna presentation, men 
nästan allt bidrog till förståelse. Nackdelen med metoden var att den var mer lättanvänd i 
analys av sociologisk karaktär än i analys av psykologisk karaktär. Därför finns beskrivningar 
i resultatet som skulle passa lika bra inom sociologin som inom psykologin. Den sociologiska 
vinkeln var stundtals svår att tänka bortanför. För att i möjligaste mån väga upp detta har 
resultatdelen omarbetats med särskilt fokus på förståelse och upplevelse av fenomenen. 
Samtidigt har den sociala praktiken, som ger förståelse för den psykologiska problematiken, 
lyfts fram på tydligast möjliga vis.  
 
Denna studie har försökt att öka förståelsen av den styrningsprocess som finns inom 
socialtjänsten.  Bakgrunden finns i de förändringar som har skett inom den offentliga sektorn i 
stort och inom socialtjänstens IFO-verksamhet beskrivet mer i detalj. Dock behövs det i detta 
sammanhang betonas att studien enbart är en ögonblicksbild av en större förändring.  
 
Socialarbetarnas arbetsvillkor och situation 
När studien betraktas i efterhand tycks den inte ge en lika mörk bild av socialarbetarnas 
situation som tidigare studier gjort. Visst finns det motsättningar mellan omsorgsprioriteringar 
och fasta regler som känns igen från Götlind, Söder och Finn (2006). Detta visas till exempel 
genom det motstånd som beskrevs när manualer infördes, vilka upplevde hota användandet av 
den egna erfarenheten. Men missnöjet och tyngden i arbetet som visats i tidigare 
undersökningar är inte lika konkret i denna studie. Visst finns en diskurs kantad av 
rationalisering, effektivisering och strukturering vilken ger ökad arbetsbörda, men denna 
diskurs belyses också med ett visst mått av positivitet.  Fairclough (1995) lyfter bland annat 
fram att inte bara se vad som är uppenbart i texten utan att också betrakta vad som saknas.  
Respondenterna i denna studie utelämnar beskrivningar av hur den ökade arbetsbördan leder 
till stress, sömnbesvär eller andra psykiska konsekvenser. De olika sätt som finns att tolka 
denna iakttagelse på både fascinerar och förbryllar. Dels kan detta helt enkelt handla om hur 
intervjuerna är gjorda och vilket fokus de hade. Trots att intervjuerna handlade om styrningen 
är det ändå troligt att psykiska missförhållanden skulle nämnas med tanke på 
sekretessituationen, i alla fall om detta upplevdes som en allvarlig konsekvens.  
 
Positiviteten kan också vara en konsekvens av att det enbart var chefer som deltog i studien, 
vilka i högre grad identifierar sig med styrningen. Cheferna i dessa positioner är en viktig länk 
i förmedlandet av styrning och ramar. Hade intervjuer gjorts med handläggare hade bilden 
och lojaliteten för systemet och strukturen kanske sett annorlunda ut.  
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Utelämnandet skulle också kunna tolkas som en konsekvens av den styrning de var en del av. 
Lundgren (1999) beskriver den moderna styrformen som en strategisk psykologisk metod 
utformad att ge acceptans underifrån. Detta är ett intressant synsätt som i förlängningen kan 
diskuteras som en styrform för att få acceptans, inte bara för managementformen utan även 
för de styrande ideologiska värderingarna. Med detta perspektiv är en tolkning att 
socialarbetarna inte fullt ut ser sin egen situation. Styrningen blir dels ett naturligt status quo 
som accepteras, och dels blir de själva en del av ett system de identifierar sig med och 
medverkar i genom skapande och omskapande. Därav kan de också känna lojalitet inför 
styrningen. I och med skapandeprocessen och identifieringen med styrningens ideologi ser de 
sig själva delvis som ansvariga för situation i verksamheten. På det viset kan intervjuerna 
tolkas i mörkare termer. Att medverka i skapandet av sin egen styrning gör det svårt att 
kritisera styrningen och de villkor den ger.  
 
Socialtjänstens villkor kan också beskrivas utifrån Aronssons (i Aronsson & Berglind, 1990) 
teori om subjektivt och objektivt handlingsutrymme. Utifrån beskrivningarna av gränser och 
handlingsutrymme ser jag två möjligheter att koppla samman empirin med denna teori. Dels 
skulle det objektiva handlingsutrymmet kunna beskrivas som enbart en del av det subjektiva 
på så sätt att utförarna var färgade av en ideologisk tro på sitt handlingsutrymme som större 
än vad det objektivt var. De ser sig själva som skapare av regler och system, samt att 
styrningen kom underifrån. Detta gjorde att det upplevda handlingsutrymmet blev stort. Det 
objektiva handlingsutrymmet kan då ses som litet. Utförarna trodde att de hade stort utrymme 
för handling, men handlingen var ändå starkt begränsad till att följa en viss diskurs, vilket inte 
var helt tydligt för utförarna själva.  
 
Det andra sättet att tolka situationen skulle kunna vara att det subjektiva handlingsutrymmet 
enbart var en del av det objektiva handlingsutrymmet. Med detta menas att det fanns saker 
som utförarna kanske kunde och fick göra för att förändra sina villkor i arbetet. De tycktes 
inte se möjligheterna att gå till facket, media eller på annat sätt samla sig för att föra fram sina 
synpunkter. På det viset kan handlingsutrymmet tolkas som subjektivt inlåst inom vidare 
ramar. Men även här måste resultatet förstås i relation till att samtliga respondenter satt i 
chefspositioner.  
 
Gränser och ramar i ett större perspektiv 
Vad som är intressant att diskutera är ett perspektiv där socialarbetarnas situation vävs 
samman med de konkreta styrande gränser som finns. Den bild som beskrivs av både 
managementstyrningen och av hur utförarna organiserar sin praktik stämmer bra överens med 
den bild av NPM som ges av både Englund (2005) och Hasselbladh, Bejerot och Gustavsson 
(2008). Tänkandet kring den marknadslika styrningen som NPM ger känns igen i den 
förståelse utförarna visar avseende sin organisation. Bilden utförarna ger kan liknas vid en 
komplex och myllrande struktur av relationer, handlingsvägar och regler. Beskrivningen 
ligger nära Roses (1995) beskrivning av en mängd apparater som samverkar i horisontella och 
vertikala strukturer.  
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För att strama upp bilden, kanske på bekostnad av komplexiteten, kan de gränser och ramar 
som observerades i denna studie delas upp utifrån Westlunds (2003) syn på ramar (påbjudna 
ramar, lokala ramar, relationella ramar och mentala ramar).  Detta kan vara ett sätt att betrakta 
och tydliggöra vilka arbetsvillkor som finns i dessa verksamheter.  
 
De påbjudna ramarna speglas dels genom de juridiska lagar som finns på nationell nivå och 
dels genom den juridiska diskurs som utförarna beskrev sitt arbete genom. Intervjuerna 
beskrev också ekonomiska ramar som påbjudna, innanför vilka handlingsutrymmet var låst. 
Utförarna fick en summa pengar och när dessa var slut gällde omfördelning, nya pengar 
kunde inte förhandlas fram efter behov. På det viset blev även ekonomiska ramar påbjudna 
men på kommunal verksamhetsnivå. De påbjudna ramarna beskrevs vara många och kunde 
var för sig verka kraftlösa, men tillsammans tycktes de bilda tydliga gränser för 
socialarbetarnas förutsättningar till handling.  
 
Lokala ramar var något utförarna skapade själva och också hade möjlighet att kollektivt 
förändra. Med de lokala ramarna menas de inlåsningar och gränser som utförarna själva 
skapade genom t.ex. mallar, manualer, nedbrytningar av mål, verksamhetsplaner, 
handlingsbeskrivningar mm. Tillverkandet av dessa ramar kan delvis ses som utförarnas eget 
sätt att skapa påbjudna ramar med lokal verkan. De lokala ramarna skapades och 
distribuerades genom nätverk, kurser, möten eller via annan form av interaktion. Den hårdhet 
med vilken de lokala ramarna konsumerades kan både liknas vid en professionalisering och 
vid ett Tayloristiskt arbetssätt där arbetsmetoder är noga effektiviserade. Tanken kan kopplas 
till Eliassons (1996) (i Astvik & Aronsson, 2000) tudelning av den ideologi som finns i 
yrkespraktiken inom vård och omsorg. Dels menar han att det finns en ideologi som visar ett 
subjektifierande synsätt på människan. Genom detta betraktas människans individualitet och 
unikhet. Detta perspektiv i relation till denna studie kan vara användandet av brukardiskursen 
där individen sätts i centrum. Dels menar han också att det också finns en objektifiering av 
omsorgspraktiken som visas genom sönderstyckningsprocesser av arbetet i form av 
detaljstyrning och löpandeband-arbete. Denna objektifiering representeras i denna studie av 
det noggranna manualanvändandet.  
 
De relationella ramarna beskrevs som viktiga och stundtals avgörande för skapandet av 
lokala ramar. Relationella ramar kan utgöras av de upplevda hierarkiska gränserna i 
organisationsstrukturen. Gruppmotsättningar beskrevs i studien genom spänningen som fanns 
i uppdelningen mellan politiker, beställare och utförare. Trots slitning som fanns mellan 
grupperna tog inte någon respondent upp önskan att bryta arbetsstrukturen. Detta kanske 
främst berodde på de mentala ramar som omgärdade praktiken. Det nationella styrlandskapet 
fäste i diskursen och fastnade i ett ideologiskt tänkande kring hur arbetet skulle fungera, vem 
som skulle utföra det, vad som var gott och hur verkligheten var anskaffad.  
 
Den överorganisatoriska styrningen och världsbilden.  
Relationen mellan mikro- och makrostrukturer är både mångfacetterad och sammanvävd 
genom kunskap, diskurser och interaktioner. Genom att betrakta makrostrukturen kan den 
värld av gränser som finns i mikrostrukturen tydligare åskådliggöras. Mikrostrukturen speglar 
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de komplexa strukturer som finns på nationell nivå där gränser förmedlas via ideologiska 
diskurser. Genom att studera mikronivån i förhållande till de större strukturerna tydliggörs de 
överorganisatoriska ramarna och idealen. Studiens upplägg visar också på samband och 
flöden mellan dessa två nivåer. Dock har studien inte kunnat ge något svar på vem som är 
skapare och styrare och vem som blir styrd. Kanske finns inte heller någon sådan enkel 
uppdelning då systemet och människorna i systemet kan ses som både upprätthållare, skapare 
och producenter. Syftet har inte heller varit att hitta någon konkret lösning för att förbättra 
verksamheten eller socialarbetarnas arbetssituation. Tanken har snarare varit att beskriva den 
diskurs inom vilken individer upprätthåller, skapar och producerar den styrande verkligheten 
inom socialtjänsten. Resultatet kan öppna för reflektion över villkoren i socialtjänsten och 
därigenom ge nya perspektiv.  
 
Studiens översiktliga inriktning har lämnat vissa gap outforskade. Mellan den nationella nivån 
och utförarorganisationen finns beställarorganisation som inte är representerad genom någon 
datainsamling i denna studie. För att ytterligare koppla samman och beskriva styrningen och 
de diskursiva flödena skulle denna nivå vara intressant att studera med avseende på ramar, 
relationer och interaktioner. Det skulle även vara intressant att ta studien ett steg djupare för 
att närmar belysa socialarbetarnas, inte bara chefernas, upplevelse av gränser och 
handlingsutrymme i relation till arbetsglädje, känsla av professionalitet och mening i arbetet.  
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