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Abstract 

”Som politiker ska man vara noga med att inte lägga sig i.” 

- Om politisk påverkan i socialt arbete.  

 

Author: Sophia Åhlin 

 

This study is about the perception of politics in social work. The aim of the study was to see 

how people working with social work in municipalities describe their perception of how poli-

tics affect their work. The study was conducted in two municipalities in middle Sweden, 

which had a transfer of power in the 2006 election. Six people; two social workers, two ex-

ecutive directors and two politicians was interviewed about their perceptions about politics, if 

the ideological direction of the municipal matters, and how politics effect social work and the 

organization. As analyze method organizational theory with focus on change and power were 

used. Themes that came up during the interviews were goals, resources, participation and im-

portance of politics. The results indicate that politics seem to matter more on a national level 

as of setting the guidelines and laws for social work. In municipalities it seems more a matter 

of person rather than party. The interviewees did not agree on the topic on who sets the goals 

for the organization. All interviewees said that economic resources are the main limitation for 

accomplishing change through politics. As a conclusion it seems to matter more on profession 

and person rather than party politics when it comes to social work.  

 

Nyckelord: Maktskifte, politik, socialt arbete, socialförvaltning, organisationsteori.  

Keywords: Transfer of power, politics, social work, welfare, organizational theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

När Rickard på expeditionen ringde mig för tre och ett halvt år sen och berättade att jag kom-

mit in på socionomutbildningen tog jag ett spontant hopp i mitt vardagsrum och utbrast 

”Woho!”. Nu, när utbildningen är till ända tar jag ytterligare ett hopp och ropar ”Woho!”.  

Nu är vi socionomer, kära kamrater. Hur känns det, vill ni prata om det? 

 

Idén till detta examensarbete föddes redan för två år sen och i takt med att det växte upp blev 

det ett helt annat arbete än vad jag ursprungligen tänkt. Och det var faktiskt tur, för det här är 

det roligaste jag skrivit under hela utbildningens gång. 

 

Ett stort tack till mina respondenter som ställde upp på intervjuer. 

Jag vill särskilt tacka min handledare, Johan Kejerfors, för att du är du och funnits där när jag 

behövt det. Utan dig hade det inte gått. Tack! 

 

Mina föräldrar som alltid ställer upp och mina syskon som är de bästa syskon man kan ha. Jag 

älskar er! 

Gulligullgruppen, utan er kluttar hade skolan varit himla trist. En ansträngd kram till er! 

Macke, för alla våra samtal under årens gång, alla våra bra och mindre bra stunder och för att 

du gav mig Wilco. Till alla mina vänner utanför skolan som undrat hur tokig jag är som tyck-

er det är intressant med alla teorier, lagar och metoder jag ältat, ifrågasatt och pratat om. 

 

Till Sanna, för alla stunder vi slitit vårt hår i frustration, här och i SFS. För att du finns.  

Kristofer, för att du är min bestman och jag din bestwoman.  

Och Anna, för att du är den absolut finaste vän man kan ha. BFF! 

 

 

I’m gonna show you what I wanna do 

And I know what I can be 

Let me tell you how I feel 

I’m alright 

I’m alive 

 

Mustasch – I’m alright 
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1. Inledning 

Socialt arbete är ett mångsidigt yrkesfält, det sträcker sig från ett samtal med en enskild indi-

vid genom ett helt fält av myndighetsutövning, arbete med ungdomar och utvärderingar av 

insatser till en inriktning inom socialpolitiken för ett helt land (Se exempelvis Meeuwisse & 

Swärd, 2002 samt Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006 för fler definitioner och innebörder). 

Genom livets alla skeenden, från födsel till död finns socialarbetaren till hands. Kort sagt so-

cialt arbete finns överallt, mer eller mindre synligt. 

   Socialt arbete förekommer överallt i världen och även om det är svårt att enas om vad som 

egentligen är socialt arbete i alla länder, har International Federation of Social Workers 

(2000) medlemsländer kommit överens om en definition som lyder  

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relatio-

ner, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. 

   Det sociala arbetets organisering skiljer sig kraftigt åt på olika platser i världen. I utveck-

lingsländer finansieras det sociala arbetet ofta av utvecklingsfonder eller bistånd, medan i 

stora delar av västvärlden är det ideella organisationer och kyrkor som har huvudansvaret för 

detta arbete (se exempelvis Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). I Sverige, i likhet med 

många nordiska länder, är många socialarbetare anställda av det allmänna, alltså stat, kommun 

och landsting, vilket förklaras med Nordens starka tradition av socialdemokrati (Meeuwisse & 

Swärd, 2006). 

   I valet 2006 i Sverige, vann den borgerliga alliansen riksdagsvalet och de tog även makten i 

många av Sveriges kommuner. Under de senaste hundra åren har en borgerlig majoritet haft 

makten under totalt 32 år. Mellan 1932 och 1976 var socialdemokraterna det regerande partiet 

i obruten följd (Regeringskansliet, 2010). Med detta i åtanke är det kanske inte så konstigt att 

Sverige har en stark socialdemokratisk modell, som legat till grund för Sveriges välfärdsarbe-

te.  Det som utmärker den socialdemokratiska modellen är framförallt den starka förankringen 

i det offentliga (Meeuwisse & Swärd, 2006). Det tycks finnas en grundmurad tilltro till staten 

och det offentliga att organisera det sociala arbetet.  

   Sveriges statsbudget omfattade 2009 ungefär 800 miljarder kronor (Regeringen, 2008). 

Budgeten är uppdelad på olika utgiftsområden som alla hör till ett departement. Socialdepar-

tementet, det vill säga det departement som har hand om de sociala frågorna i Sverige, hade i 

sina utgiftsområden utgifter på 270 miljarder kronor, vilket är mer än en fjärdedel av hela 

statsbudgeten. Vad som även hamnar i Socialdepartementets ansvarsområde, men som inte 

finns med i statsbudgeten, är den allmänna pensionen som årligen kostar runt 200 miljarder 



kronor. Sammantaget rör sig Socialdepartementet med mer än hälften av hela statsbudgeten 

under ett år. Trots detta är socialt arbete inte något som pratas om särskilt mycket i den poli-

tiska sfären, varken bland politiker eller i media. Den socialnämndsordförande som deltog i en 

testintervju för denna studie analyserade det med följande ord:  

Det man pratar om i en valrörelse är arbete, skola, omsorg, inte socialtjänsten. 

Det är för att socialtjänsten träder in när arbete, skola, omsorg misslyckas, man 

vill inte lyfta fram det sista skyddsnätet i en valrörelse. För helt ärligt, man vin-

ner inga val på socialtjänsten. 

   I kommunerna, där den stora delen av det sociala arbetet äger rum, är det lokalpolitikerna 

som styr. Hur kommunens makt är organiserad är idag reglerad i lag. En kommun ska ha ett 

kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under fullmäktige finns nämnder som be-

driver det dagliga arbetet. De förvaltningar som sedan svarar till nämnderna är underordnade i 

beslutskedjan. Enligt kommunallagen (6 kap, 34 §), finns det vissa beslut som inte får delege-

ras till tjänstemän, bland dessa ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vad detta betyder är att i fråga om omhän-

dertaganden eller liknande stora beslut, ligger det formella beslutet hos de politiker som är 

verksamma i nämnden. Detta betyder även att det är lekmän som tar beslut om omhänderta-

ganden, även om politikerna i mångt och mycket litar på tjänstemännens bedömning.   

   I en aktuell debattartikel diskuterar Ulf Kristersson, moderaterna och Christine Johansson, 

Akademikerförbundet SSR avpolitisering av socialtjänsten (Kristersson & Johansson, 2010). I 

artikeln skrev de att delegationskedjan i socialtjänsten, att de politiska besluten är överordna-

de tjänstemännens kunskapsbaserade beslut, är fel. De hävdar att vad politiken ska sköta är 

lagar och regler, granskning och budget, inte ta över ansvaret för klienterna från de som är 

utbildade professionella. Om den ändringen skedde skulle förtroendet för socialtjänsten troli-

gen skulle öka och socialtjänstens arbete skulle förbättras (Kristersson & Johansson, 2010).  

   Tanken med att det är lokalpolitiker i nämnderna som tar besluten bygger på en uppfattning 

att kunskapen om individer och enskilda fall finns i hemområdet, att besluten legitimeras ge-

nom en lokal förankring (Kristersson & Johansson, 2010). Men i takt med att samhället för-

ändras, har även förutsättningarna för det sociala arbetet förändrats. Under 1970-talet blev 

socialt arbete ett eget forskningsområde och idag är evidens ett ledord inom socialt arbete 

(Bergmark & Lundström, 2006, Meeuwisse & Swärd, 2006). Som ovan nämnt, är Sveriges 

sociala arbete är baserat på en socialdemokratisk välfärdsmodell och det är socialdemokrater-

na som varit styrande i landet under majoriteten av de senaste 100 åren (Regeringskansliet, 

2010). I kommunerna däremot, kan maktinnehavet växla på andra sätt än vad det gör i hela 



landet. Detta innebär att förutsättningarna för kommunerna och deras verksamheter kan skilja 

sig åt på olika platser i Sverige. Med tanke på att makten kan ändras vart fjärde år i en kom-

mun, väcks frågan om och i så fall hur detta påverkar det dagliga arbetet inom socialförvalt-

ningen. En annan fråga som väcks är hur maktskiften upplevs av personer verksamma inom 

socialförvaltningen, både tjänstemän och chefer men även politiker. Är det egentligen någon 

skillnad i hur det sociala arbetet bedrivs i socialdemokratiska kommuner kontra i borgerliga 

kommuner? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur personer verksamma inom socialtjänstförvaltningen 

beskriver sina upplevelser av hur det politiska styret påverkar det dagliga arbetet. Går det att 

urskilja skillnader i verksamheten beroende på vilken politisk ideologi som är styrande i 

kommunen? 

 

Frågeställningar som användes är 

 Hur beskriver tjänstemän arbetandes inom socialtjänstförvaltningen sina upplevelser 

av om den ideologiska inriktningen i kommunen påverkar deras arbete? 

 Hur beskriver förvaltningschefer arbetandes inom socialtjänstförvaltningen sina upp-

levelser av om den ideologiska inriktningen i kommunen påverkar deras arbete? 

 Hur beskriver politiker verksamma inom socialtjänstförvaltningen sina upplevelser av 

om den ideologiska inriktningen i kommunen påverkar socialtjänstförvaltningens ar-

bete? 

 Hur beskriver tjänstemän, förvaltningschefer samt politiker sina upplevelser av skill-

nad i arbetets inriktning efter valet 2006? 

 

 

 

 

2. Bakgrund 

För att kunna förstå den kontext det sociala arbetet verkar inom på kommunnivå, ämnar jag 

här ge en bakgrund till hur kommuner och deras organisationer är uppbyggda, vilka lagar och 

förordningar som styr till exempel nämndernas uppdrag, och hur relationen ser ut mellan poli-

tik och förvaltning. 



2.1  Kommuner 

I Sverige är uppdelningen med kommuner en gammal företeelse, som reglerades under andra 

halvan av 1800-talet. Kommunerna har ett starkt självstyre, men är fortfarande en del av sta-

tens politiska organisation (Montin, 2007). Hur kommuner organiseras definieras i Regerings-

formen (RF) (1974:152). Där står att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda försam-

lingar (1 kap, 7 §) samt att kommunerna själva får ha hand om angelägenheter som har an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar (2 kap, 1 §). Vad som räknas till 

kommunens verksamhetsområde är generellt det som rör det dagliga livet för medborgarna. 

Kommunen har ansvar för äldreomsorg, barnomsorg (skola och förskola), socialtjänst, sop-

hämtning och parkskötsel för att nämna några saker (Bäck & Larsson, 2006, Montin, 2007). 

Hur kommuner och landsting organiserar sitt arbete ser lite olika ut på olika ställen i landet, 

men själva grundorganiseringen är lagreglerad.  

2.2 Nämnder 

I Kommunallagen (KL) (1991:900) står det att alla kommuner och landsting måste ha ett 

fullmäktige som är högst beslutande organ (3 kap, 1 §). Under fullmäktige tillsätts en styrelse 

och övriga nämnder som bedriver det dagliga arbetet. (3 kap, 2-3 §) Vad som är nämndernas 

ansvar framgår av (3 kap 13-15 §). I 13 § står det att ”nämnderna beslutar i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha.” Detta bety-

der att det inte finns någon begränsning för hur många eller hur få nämnder en kommun kan 

ha. Vanligast är dock att det finns nämnder som beslutar om frågor rörande socialtjänst, skola 

och omsorg samt byggnadsfrågor (Montin, 2007). 

   De nämnder som finns inom en kommun ska ”var och en inom sitt område se till att verk-

samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten”, enligt KL (6 kap, 7 §). Det betyder att nämnderna 

har ett dubbelt ansvar. Dels ska de se till att följa de lagar och riktlinjer som finns just för de-

ras område, till exempel Skollagen (1985:1100) för utbildningsnämnder och Socialtjänstlagen 

(2001:453) för socialnämnder. De ska också följa det som fullmäktige har satt upp som mål 

för verksamheten. Nämnderna ska även se till att verksamheten som de bedriver kontrolleras 

och följer de lagar och föreskrifter som finns.  

   Under en nämnd finns oftast en förvaltning som utför det faktiska arbetet. I KL framgår att 

nämnden får delegera till anställda tjänstemän att ta beslut i vissa ärenden (6 kap, 33 §), dock 

inte ärenden som gäller budget, mål, inriktning, kvalitet, eller ärenden som gäller myndig-

hetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (6 



kap, 34 §). Det betyder att alla ärenden som gäller omhändertaganden, både av barn och miss-

brukare, ska föredras av tjänstemän eller förvaltningschef inför nämnden, som sedan är den 

instans som tar beslutet. Nämnden får delegera till ordförande eller vice ordförande i nämnden 

att ta beslut i ärenden som är brådskande. 

2.3 Kommunval och politik 

De politiker som är verksamma inom kommunen, på kommunfullmäktigenivå och nämndnivå 

väljs i direkta kommunalval, som sker samtidigt som val till riksdagen vart fjärde år. Beroen-

de på antal röster i kommunvalet får de olika partierna antal mandat i kommunfullmäktige. 

Beroende på antalet mandat i kommunfullmäktige fördelas platser i de olika nämnderna i 

kommunen. Rollen som ordförande och vice ordförande går normalt sett till någon som tillhör 

gruppering med majoritet i kommunfullmäktige. Vilka personer som sitter i nämnderna nomi-

neras internt inom partiet och sedan godkänns de i fullmäktige (Bäck & Larsson, 2006). 

   I kommuner agerar och interagerar politik och förvaltning med varandra, vilket gör att det 

kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan politik och förvaltning (Montin, 2007). Enligt 

Fridolf (2000) kan ”politik” vara en rad olika saker, bland annat kan det vara något som rör 

det offentliga. Politik är ett sätt att med makt och auktoritet bedriva aktiviteter som rör det 

offentliga. Genom dessa aktiviteter är politikernas syfte att påverka hur människor lever. (Fri-

dolf, 2000) För att kunna påverka levnadsförhållanden är det första steget att definiera vilka 

behov som finns och efter det prioritera samt fördela resurser. Till sin hjälp har politikerna 

tjänstemän och andra professionellas stöd (Fridolf, 2000). Detta är något som även har förts 

fram av Montin (2007). Han pekar på att det finns två inställningar till vilken roll politik spe-

lar eller bör spela i dagens samhälle. En inställning är att politikens roll har minskat vilket 

leder till att andra aktörer i samhället, som till exempel professionella, marknaden och den 

enskilde bör ta en större roll. Den andra inställningen säger att politiken bör ta en större plats i 

samhället och att professionella och marknaden bör vara i politikens tjänst, inte tvärtom.  

2.4 Politiker och tjänstemän 

Distinktionen mellan tjänstemän, då framförallt förvaltningschefer, och politiker har sedan 

länge varit föremål för diskussion. Under 1970-talet diskuterades begrepp som tjänstemanna-

makt i motsats till politikermakt och kritiska röster höjdes kring vilken roll tjänstemännen 

egentligen hade inom kommunerna (Montin, 2007). Under 1980-talet tystnade kritiken och 

fokus lades istället på att värdesätta den kompetens tjänstemännen besitter (Montin, 2007). 

Detta var i samband med att målstyrning och starkare administrativt ledarskap kom till kom-



munerna (Montin, 2007). I samband med att den nya kommunallagen togs fram i början av 

1990-talet ändrades fokus till att handla om ett ”ömsesidigt förtroende” mellan tjänstemän och 

politiker. Det ömsesidiga förtroendet syftade till att det som tidigare räknats som politik, det 

vill säga ekonomiskt ansvar och personalfrågor, delegerades till förvaltningschefer. Traditio-

nellt sett har socialdemokratiska politiker varit mer restriktiva i vilka befogenheter tjänste-

männen får, jämfört med moderata och borgerliga politiker (Montin, 2007).  

   Att vara förvaltningschef är en politisk position. I uppdraget att leda en förvaltning ingår 

även att tolka politiska beslut och omvandla dem till praktik. Vidare får många förvaltnings-

chefer agera handledare åt politiker, som har väsentligt mindre kunskap om verksamheten. 

Politikerna är lekmän och besitter inte samma kunskaper kring områdena så som förvaltnings-

chefer och andra tjänstemän gör. Detta har enligt Montin (2007) lett till att det i Sveriges 

kommuner har gått från en ”lekmannaförvaltning” till ett ”lekmannastyre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Forskningsområdet 

Det här kapitlet handlar om forskningsområdet runt kommuner, makt och organisationer. För 

att få en referensram till vad forskare tidigare kommit fram till rörande makt i kommuner och 

organisationer, finns kapitlet med som en guide. Den tidigare forskningen ämnar bidra till en 

ökat förståelse till det komplexa fält som studien tar plats i. Inledningsvis presenteras en stu-

die som handlar om vad som sker i kommuner efter ett maktskifte (Bendz & Johansson, 

2008), vilka skillnader som har kunnat observeras och hur aktörer inom kommuner beskriver 

att politiken påverkar. Det tycks inte finnas så mycket forskning på området kring hur makt-

skiften påverkar organisationer, men en studie av Vigoda (2003) diskuterar beskrivningar om 

makt i organisationer. Han skriver om vad som räknas som politiskt beteende och hur det på-



verkar uppfattningen av organisationen bland de anställda, vilket är intressant utifrån studiens 

syfte. 

   För att hitta studierna som presenteras nedan har jag sökt efter artiklar och forskning i bland 

annat databaser som CSA och EBSCO. Jag har även sökt litteratur i Libris. Följande sökord 

har använts i olika versioner och med trunkeringar. Sökorden har också använts med deras 

engelska motsvarigheter. Sökorden är bland annat maktskifte, organisation, organisationsteo-

ri, kommun/er, politik, politisk ledning, spelar politik roll. 

3.1 Maktskiften i kommuner 

Bendz och Johansson (2008) har undersökt vad som sker i en kommun efter ett maktskifte. 

Studien gjordes i tre steg. Steg ett gjordes genom att enkäter skickades ut till kommuner som 

bytt färg i valet 1998, 2002 eller efter båda. I steg två analyserade forskarna kommunernas 

befintliga kostnader för olika verksamheter. I steg tre genomförde de kvalitativa intervjuer 

med politiker och tjänstemän i fem olika kommuner. Det dessa forskare har fokuserat på mest 

är vilka förutsättningar som finns för förändring i kommunerna, hur verksamheten förändras 

efter maktskifte och varför ändras eller varför ändras verksamheten inte efter ett maktskifte.  

   När förutsättningar och handlingsutrymme diskuteras säger de flesta som intervjuats att am-

bitionerna att förändra politiken vid ett maktskifte har varit stora. Mer än hälften av enkätsva-

ren visar att de personer som ingick i studiens urval haft ambitionen att genomföra omfattande 

förändringar inom flera verksamhetsområden inom kommunerna, vilket även uppmärksam-

mats av politiker i opposition. 

   En intressant observation är att politikerna uppfattar att de haft en högre ambition att föränd-

ra än vad tjänstemännen uppfattat. Majoriteten av politikerna (66 %) anser att de haft ambi-

tioner att göra omfattande förändringar i vissa områden, medan en knapp majoritet av tjäns-

temännen (52 %) anser att politikerna haft ambition att göra mindre förändringar i vissa om-

råden.  

   Vad som också kom fram i studien var att det i kommuner som bytt styre från borgerligt till 

socialdemokratiskt fanns en större ambition att förändra än i kommuner som gått åt andra 

hållet. När forskarna frågar om handlingsutrymmet anser de flesta i studien att det finns ett 

reellt handlingsutrymme för förändringar. Nämnvärt är dock att det finns en aningen större 

optimism hos oppositionen över vilket handlingsutrymme som finns, oavsett vilket block som 

är i opposition (Bendz & Johansson, 2008). Karlsson (2003) diskuterar också kring hand-

lingsutrymmet. Han skriver att handlingsutrymmet reellt är mycket mindre än vad det skulle 



kunna vara. Han skriver att det begränsas dels av ramlagar och regler som styr verksamheten, 

men även men även av inofficiella strukturer som varit normen tidigare.  

   Bendz och Johansson (2008) diskuterar även vilka områden som intervjupersonerna upple-

ver som lättast respektive svårast att förändra. Bland de svårare områdena finns skola och 

social omsorg och bland de lättare finns bland annat kultur- och fritidsområdet. En orsak till 

att social omsorg uppfattas som ett område svårt att förändra, är att det är många yrkesgrupper 

och medborgare som påverkas av förändringar. Detta kan leda till att förändringarna upp-

märksammas mer genom att vara ett föremål för opinion och medial granskning.  

   När intervjupersonerna fått svara på i vilken utsträckning de upplever att politiken påverkat 

arbetet, svarar politikerna i betydligt högre utsträckning än tjänstemännen att så är fallet. Lik-

väl när det diskuteras om utfall av påverkan, svarar de politiker som intervjuats att skola och 

omsorg är de områden som förändrats mest, och kultur- och fritidsområdet har ändrats minst.  

   I den tredje delen av studien, med kvalitativa intervjuer med politiker och tjänstemän, disku-

teras även vilka faktorer som kan ligga bakom att en förändring inte sker. En faktor de disku-

terar är att politiken i kommunen ska harmonisera med regeringspolitiken, att de kommunala 

riktlinjerna inte får stå i strid med nationella sådana. En annan viktig aspekt som tas upp är 

vikten av förvaltningen. För att få gehör för en förändring krävs i nästan alla fall att den poli-

tiska majoriteten har förvaltningen och personalen med sig. Ett beslut som förvaltningen mot-

sätter sig är i princip omöjligt att genomföra, trots en politisk majoritet bakom. Med i förvalt-

ningen finns också en rad egna målsättningar, vilka kan överskugga de politiska målen. För 

att de politiska målen ska få fäste krävs också klara prioriteringar och tydlighet i ledning, 

samtidigt som det finns ett medhåll från personalen (Bendz & Johansson, 2008).  

   Vad är det då som förändras i en kommun efter ett maktskifte? Det tydligaste som lyfts fram 

i Bendz och Johanssons (2008) studie är frågan om privatisering. I kommuner som går från 

socialdemokratiskt styre till borgerligt styre är det ofta flera verksamheter som privatiseras 

och i kommuner som går från borgerligt styre till socialdemokratiskt styre kan verksamheter 

som har bedrivits i privat regi återtas till kommunal sådan. Vad som också kan lyftas fram 

som en skillnad är skattetrycket. I de borgerliga kommunerna är skattetrycket väsentligt lägre 

än i de socialdemokratiska (Bendz & Johansson, 2008). Det framgår dock inte av studien om 

skattenivån påverkar verksamheten i någon större utsträckning.  

3.2 Politiska faktorer på arbetsplatsen 

Vigoda (2003) genomförde mellan 1996 och 1997 en rad studier om politiskt beteende bland 

offentligt anställda i två delstater i norra Israel. Ett syfte med studien var att undersöka hur 



politiskt beteende inom organisationer påverkar anställdas attityder och beteende inom orga-

nisationen.  

   Empirin till studierna insamlades i tre omgångar. I omgång ett fick 411 anställda svara på 

frågor om bland annat påverkansmöjligheter, arbetsattityder och strukturella/organisatoriska 

frågor. I omgång två fick de som svarat på första enkäten svara på ytterligare frågor rörande 

anpassning mellan person och organisation, mötta förväntningar och uppfattning om politiskt 

inflytande. I den sista omgången fick chefer i organisationerna ge utvärderingar rörande sina 

anställdas arbetsförmåga. Omgång tre tas inte upp i diskussionen för studien om uppfattning 

om politik på arbetsplatsen.  

   Enligt Vigoda (2003) finns det flera aspekter som räknas som politiskt beteende inom orga-

nisationer varav det är tre sätt av politiskt beteende som påverkar organisationen. Det första 

och andra sättet är när aktörer inom organisationen påverkar andra aktörer eller påverkas öm-

sesidigt av varandra och det tredje är när anställda påverkar ledningsgrupp. Sätten som aktörer 

använder för att påverka kan vara sanktioner mot beslut, att rationalisera kring dem eller in-

tegreras i dem. Dessa påverkansmöjligheter går att koppla ihop med vad Bendz och Johansson 

(2008) kommit fram till i vad som främjar eller motverkar förändring. De skrev att om tjäns-

temän motsätter sig förändringen kommer den inte att ske, vilket går att tolka som en motak-

tion. I de fall förändringarna accepteras av tjänstemän handlar det om rationalisering eller 

integration. Vigoda (2003) skriver att makt och politik är ord som ofta förväxlas med var-

andra. Han fortsätter med att säga att politik och makt är nära sammankopplat och att makt är 

något som distribueras ojämnt i en organisation. Beroende på vem eller vilka det är som har 

mest makt i en fråga, används det som redskap att påverka ledning (eller anställda) i en viss 

riktning (Vigoda, 2003). I de fall som tjänstemän motsätter sig politiska beslut, är det de som 

har mest makt och därmed kan förändringen inte äga rum. 

   Vigodas (2003) utgångspunkt för studien är att uppfattningar om organisationspolitik och 

faktiskt politiskt beteende är sammankopplat, och att de två påverkar varandra. Studiens tes är 

att den anställde påverkas av hur de personliga förväntningarna på vad organisationen ska 

leverera samt hur väl den anställde integreras i organisationen. Utifrån dessa två delar skapar 

den anställde sig en uppfattning om hur politiskt styrd en organisation är.  

   I studien visar resultaten på att det finns tydliga kopplingar mellan hur väl integrerad en 

anställd är inom organisationen och huruvida förväntningarna på vad organisationen ska leve-

rera uppfylls eller ej. I de fall där anställda är väl integrerade i organisationen tenderar de att 

vara mer positivt inställda till organisationen överlag. Vigoda (2003) visar att i de fall där 

organisationspolitiken i sig bidrar till integration och mötta förväntningar, upplevs organisa-



tionen som mindre politisk och mer rättvis. När anställda inte är integrerade i organisationen 

eller förväntningarna inte möts, upplevs organisationen som mer politisk och dålig.  

   En aspekt som Vigoda (2003) lyfter upp särskilt i sin studie är att deltagande i beslutsfattan-

de inte är avgörande för hur anställda uppfattar organisationen. Han nämner även att det finns 

andra studier som visat att deltagande i beslutsfattande är viktigt i uppfattningen om organisa-

tionen, men dessa studier har haft vilken typ av arbete som en parameter, vilket Vigoda 

(2003) inte har. Vidare säger han att han tror att andra aspekter är viktigare, till exempel mötta 

förväntningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I princip allt socialt arbete bedrivs i någon form av organisation (Lilja & Larsson, 2005). Som 

nämnts i tidigare kapitel är kommunerna och det sociala arbetet som bedrivs i kommunerna 

synnerligen komplexa organisationer. Det sociala arbetet bedrivs i samarbete med en rad olika 

aktörer, som alla har olika synsätt på hur verksamheten ska bedrivas. Det sociala arbetets 

ramverk regleras av lagar och förordningar, som bestäms av regering och riksdag. För att peka 

ut riktningen på i kommunerna finns politikerna som även är de ytterst ansvariga för verk-

samheten. För att tolka politikernas intentioner och för att bedriva det administrativa finns 

förvaltningschefer och områdeschefer. Till sist finns tjänstemännen som utför det politikerna 

och cheferna har stakat ut. Med andra ord är det en komplex blandning av nivåer, människor 

och strukturer som definierar organisationerna.  

   Det finns en rad olika sätt att studera organisationer och olika metaforer som används för att 

förklara de mekanismer som finns (se exempelvis Lima, 2005 och Edvardsson Stiwe, 1997, 

för fler synsätt på organisationer och förändringsprocesser). Morgan (1999) räknar upp åtta 

olika sätt att se på organisationer, bland dessa finns organisationer som mekaniska system, 



organisationer som organismer, organisationer som kulturella system och organisationer som 

kunskapssystem. Jag har valt ut två synsätt, organisationer som system för förändring och 

organisationer som politiska system, för att ha en teoretisk grund att stå på i min analys. Efter-

som studien utgår från en ett politiskt maktskifte i kommunerna, ansåg jag att synsätten var 

relevanta för att förstå just dessa aspekter. Øyvind Bastøe och Dahl (1996) skriver att det inte 

går att se på organisationer utifrån ett synsätt. För att förstå komplexiteten i vad som sker 

inom en organisation, och för att se formella och informella strukturer inom organisationens 

ramar behövs flera synsätt.  

4.1 Organisationer som system för förändring 

Morgan (1999) skriver att det finns en rad olika synsätt på processer för förändring inom or-

ganisationer. Bland dessa finns det traditionella synsättet att organisationer förändras i sam-

spel med omgivningen. Morgan (1999) nämner också att förändringsprocesser kan ses utifrån 

intern reproduktion, kaosteori, interna spänningar och spänningar mellan motsatser. Jag har 

valt att utgå från synsättet om intern reproduktion som även innefattar ett förhållningssätt till 

omgivningen. Politiker i en kommun har till uppgift att leda kommunen, genom utveckling 

och förändring. En socialförvaltning kan uppfattas som ett slutet system, som oavsett politiskt 

styre har en rad uppgifter, lagar och förordningar att förhålla sig till. Hur förhåller sig politiker 

och förvaltning till varandra utifrån deras givna förutsättningar och självbilder?  

   Morgan (1999) tar sin avstamp i fråga om intern reproduktion från forskning som gjorts 

inom systemteorin. Utgångspunkten för intern reproduktion är att system är slutna, autonoma 

samt har sin egen organisation som enda referens. Morgan (1999) skriver att i traditionell or-

ganisationsteori beskrivs organisationer som öppna system som påverkas av sin omgivning i 

hög utsträckning. En invändning som han nämner mot det traditionella synsättet är att organi-

sationer i hög grad försöker vidmakthålla sin egen identitet genom att integrera yttre beslut 

och riktlinjer enligt sina egna uppsättningar relationer. Det betyder inte att organisationer inte 

samspelar med omgivningen, men att de försöker bringa reda i omgivningens beslut, genom 

att infoga dem till sina egna. Enligt detta synsätt är det cirkulära relationsmönster som konti-

nuerligt inordnar yttre influenser samt producerar och reproducerar regler och förändringar 

inom organisationen. Det betyder också att det inte finns någon början eller slut på systemet, 

eftersom det är slutet i en cirkel. Morgan (1999) fortsätter med att förklara att det betyder att 

organisationen tillskriver referenspunkter och etablerar mönster utifrån sin egen organisa-

tionsform, för att förstå omgivningen. Genom det förstår organisationen sin omgivning utifrån 

en förlängning av sig själv. Han säger även att det går att se organisationer som system i sy-



stemen, att de är sammankopplade och förenade (Morgan, 1999). Detta går att exemplifiera 

med socialförvaltningen som är ett eget system, med sina egna regler och förutsättningar. So-

cialförvaltningen verkar inom ett större system (kommunen) som också har egna regler och 

förutsättningar, som påverkar hur socialförvaltningen bedriver sitt arbete. Kommunen verkar 

inom ytterligare ett större system, alltså staten, om genom sina regler och förutsättningar på-

verkar hur kommunen bedriver sitt arbete. Även om de är förankrade i varandra och påverkar 

varandra, har socialförvaltningen sin egen identitet av hur de som organisation är och vad de 

gör, likaså kommunen och staten.  

   Morgan (1999) problematiserar detta genom att skriva att organisationer kan få problem i 

sitt identitetsskapande, när de ska möta omgivningen eftersom organisationerna inte förstår 

hur de är sammankopplade med omgivningen. Det kan vara svårt att implementera föränd-

ringar och nya idéer i den egna organisationen om dessa inte stämmer överens med den egna 

självbilden. Morgan (1999) förklarar detta med att kalla organisationerna för egocentriska. 

Det betyder att aktörerna i en organisation försöker vidmakthålla organisationens identitet och 

uppfattningen om vad den är eller kan bli, att de överskattar sig själva och underskattar rela-

tionerna med de andra delarna av systemet de befinner sig i. Ett problem med detta förhåll-

ningssätt inom en organisation kan leda till svårigheter att utveckla den egna identiteten i 

samklang med vad som sker i omgivningen. Morgan (1999) skriver att en organisations över-

levnad är beroende av att den utvecklas och förändras med istället för mot omgivningen.  

4.2 Organisationer som politiska system 

Synsättet med organisationer som politiska system baseras i stor utsträckning på uppfattning-

en att en organisation är politisk i den bemärkelsen att det finns metoder och förhållningssätt 

för att forma mål och skapa ordning (Morgan, 1999). Organisationspolitik handlar därmed om 

att möta olika åsikter, positioner och relationer inom ramen för organisationen (Morgan, 1999, 

Øyvind Bastøe & Dahl, 1996). 

   Det finns olika former av politiskt styre och Morgan (1999) skriver att det är vanligt att or-

ganisationer använder sig av flera olika styrmetoder. Inom en kommun går det att urskilja ett 

flertal olika former för styrning, som alla existerar sida vid sida. Autokrati är, enligt Morgan 

(1999), samma sak som envälde, att det finns en individ (eller en mindre grupp) som genom 

kontroll över resurser och annat har makt. En förvaltningschef går att se som ett autokratiskt 

styre, eftersom det är han eller hon som (oftast) ensam tar beslut om här och nufrågor inom 

organisationen. Byråkrati är ett annat styre som utgår från det skrivna ordet, lagar och regler. 

Socialförvaltningar är byråkratier som definieras och regleras utifrån lagar och förordningar. 



Representativ demokrati är det styrelseskick som styr kommunerna. De politiker som är högst 

ansvariga för verksamheten som bedrivs inom den kommunala sfären är valda representanter 

för medborgarna (Morgan, 1999).  

   Synsättet på organisationer som politiska system handlar i hög grad om att se på organisa-

tioner som löst sammansatta nätverk av människor med olika intressen, istället för att se på 

organisationer som människor som är integrerade med varandra och arbetar mot samma mål 

(Morgan, 1999). Att konflikter äger rum inom en organisation är oundvikligt, eftersom det rör 

sig om människor med olika intressen och målsättningar med verksamheten. Om konflikterna 

hanteras väl utgör de oftast en god grund för organisationsutveckling.  För att organisationen 

ska ha möjlighet att hantera konflikterna väl krävs att ledningen vågar lyssna på kritik och att 

de är medvetna om vad som händer ”på golvet”. Det förutsätter också lojalitet hos anställda, 

att när beslut väl fattats accepteras de och integreras. Det finns dock en risk att anställda är 

rädda för att bli för synliga om de lyfter kritik mot beslut, vilket gör att de låter bli att ta upp 

det med ledningen, alternativt skapar allianser med andra anställda. Detta minskar dock med 

ett öppet och accepterande klimat (Øyvind Bastøe & Dahl, 1996). 

   Politik och makt är begrepp som är nära sammankopplade och definitionerna av makt är 

många. Jag utgår i min teoretiska ansats från definitioner av makt som formell makt och kon-

troll över kunskap och information (Morgan, 1999). 

   Den formella makten är den mest tydliga maktdefinitionen. Den säger att en person utifrån 

delegerad auktoritet i sin position i organisationen, till exempel en chef, har makt. Huruvida 

det handlar om legitimerad makt eller inte, beror på hur de anställda mottar och accepterar 

beslut fattade av makthavaren. Likaså, i de fall som beslut inte accepteras eller respekteras, 

förlorar makthavaren sin reella makt (Morgan, 1999).  

   Makt som utövas som kontroll över kunskap och information är en subtil form av maktut-

övning. Med det menas att enskilda personer eller grupper kan, genom en begränsning av den 

information och kunskap som förmedlas mellan de olika aktörerna inom en organisation, till-

skansa sig makt. En person som agerar ”dörrvakt” i fråga om informationsflöde, som ser till 

att en begränsad mängd information kommer ner till de anställda eller upp till ledningen, har 

ett stort kunskapsövertag. Han eller hon blir så att säga expert på området, vilket gör honom 

eller henne till en maktfaktor (Morgan, 1999).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna för den datainsamling som genomförts för att besvara stu-

diens syfte. Utifrån det presenteras metodval, etik, urval, intervjuförfarande samt bearbetning. 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet är begrepp som diskuteras. 

5.1 Val av metod 

För att kunna undersöka hur tjänstemän, förvaltningschefer och politiker beskriver sina upp-

levelser av politisk påverkan har jag valt att arbeta med kvalitativa intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2009) som metod. En kvalitativ metod är till skillnad från en kvantitativ metod 

mer fokuserad på ord och vad som sägs, snarare än siffror och mätbarhet, vilket borde kunna 

anses vara ett adekvat sätt att ta del av respondenternas beskrivningar av sina upplevelser av 

politisk påverkan.  

   För att undersöka maktrelationer, politisk påverkan och socialt arbete hade jag kunnat an-

vända en rad andra metoder, som till exempel rättsvetenskaplig metod om jag valt att utgå 

från hur lagstiftningen används eller en kvantitativ metod om jag haft som syfte att göra atti-

tydundersökningar i Sveriges alla kommuner. Men eftersom studiens syfte är att undersöka 

hur personer verksamma inom socialförvaltningen beskriver sina egna upplevelser av politisk 

påverkan är en kvalitativ metod med intervjuer förmodligen bästa sättet. Genom att använda 

mig av en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor som lämnar utrymme för följdfrå-

gor har jag arbetat för att säkerställa validiteten, det vill säga att undersökt det jag avsett att 

undersökas (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  



   Jag har i min studie använt samma intervjuguide för samtliga intervjupersoner för att få en 

likartad ram för intervjuerna, och försöka minimera slarv- och slumpmässiga fel, för att ge 

studien reliabilitet (jmf Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009). Eftersom det är 

respondenternas beskrivningar av sina upplevelser jag studerat, fanns det utrymme för både 

följdfrågor och fria tolkningar från respondenternas sida. I de fall respondenterna frågat mig 

vad jag menar med vissa begrepp eller liknande, har jag bollat tillbaka frågan och bett dem 

definiera det. I intervjusituationen har jag också valt att ställa intervjufrågor som responden-

terna snuddat vid i tidigare svar, för att fånga upp nyanser och få mer utvecklade svar.  

   Alla intervjuer har spelats in på en digital diktafon och sedan transkriberats av mig. För att 

säkerställa att jag hört rätt har jag efter transkribering lyssnat igenom inspelningen en gång till 

och samtidigt läst vad jag skrivit.  

   Kvale och Brinkmann (2009) skriver om möjligheten att analytiskt generalisera resultat. 

Genom att jämföra resultat med tidigare forskning och den teoretiska grund studien vilar på, 

är det möjligt att göra en generalisering. En analytisk generalisering baseras på hur väl resul-

tatet i studien överensstämmer med tidigare forskning. I detta fall finns klara likheter mellan 

mitt resultat och tidigare forskning samt mitt teorival, vilket gör att jag vågar mig på att säga 

att aspekter av resultatet är generaliserbart till svenska kommuner, vilket är den kontext studi-

en befinner sig i.   

5.2 Etiska aspekter 

I min studie har jag hela tiden arbetat med de etiska aspekterna i bakhuvudet. Inför intervju-

tillfällena har jag varit noga med att presentera vad min studie handlar om. Jag har fått munt-

ligt samtycke från socialförvaltningscheferna samt nämndordförandena. Eftersom socialsekre-

terarna valdes ut av förvaltningscheferna, började jag varje intervju med att presentera min 

studie, förklara vilka teorier jag valt att utgå från, informera om att deltagandet var frivilligt 

och att det fanns frihet att låta bli att svara på frågor, för att säkerställa ett så kallat informerat 

samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Under studiens gång har jag arbetat enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer med respondenternas bästa i åtanke. Dessa fyra är informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppfylla dessa fyra krav har jag 

informerat respondenterna om syftet, de har samtyckt till att delta och varit informerade om 

att de varit fria att avsluta deltagandet när som helst de önskat. Jag har förvarat intervjuer och 

transkriberingar i säkerhet hos mig för att utomstående inte ska ha tillgång till dem. Vad som 



framkommit i studien har inte och kommer inte, att användas till andra syften än just denna 

studie.  

   Även om studien handlar om politisk påverkan, är en presentation av den politiska majorite-

ten i kommunen inte är relevant för resultatet. Vissa skillnader går dock att upptäcka mellan 

respondenternas svar, men de handlar mer om generella skillnader i ekonomiska förutsätt-

ningar i kommunen än vilket politiskt styre de har. Jag har valt att inte heller göra någon vida-

re presentation av vare sig kommunerna eller respondenterna. Detta för att en presentation av 

respondenterna eller kommunerna inte är relevant för studiens resultat. Studien baseras inte på 

respondenterna som enskilda individer utan vilken position de har inom organisationen. Fak-

tumet att jag valt att inte presentera kommuner eller respondenter tydligare har lett till att jag 

kunnat säkerställa respondenternas anonymitet.  

   När jag sammanställt resultatet och gjort min analys har jag hela tiden haft i bakhuvudet 

vilka konsekvenser uttalandena kan få för respondenterna. Men eftersom jag valt att begränsa 

presentationen, har jag gjort bedömningen att konsekvenserna bör vara obetydliga. Eftersom 

socialsekreterarna inte valts ut av mig utan av deras chefer, var detta extra viktigt att säker-

ställa. Efter att jag gjort min sammanställning av vad respondenterna sagt har jag även skickat 

det till dem, för att de skulle få se innan vad som framkommit i intervjun. Jag har dock varit 

tydlig med att det är intervjusvaren jag utgår från och inget annat. I resultatdelen har jag skri-

vit om citaten från talspråk till skriftspråk (jmf Kvale och Brinkmann, 2009).  

5.3 Urval 

Studiens urval består av sex personer verksamma inom två medelstora kommuner i Sverige. 

Av dessa var två socialnämndsordförande, två förvaltningschefer samt två tjänstemän. Alla 

respondenter har lång erfarenhet inom socialt arbete, men på sina nuvarande positioner fanns 

det en stor variation. Den som haft sin position längst har varit där i 20 år, den som haft den 

kortast har varit där endast ett och ett halvt år. Då studiens syfte är att undersöka beskrivning-

ar av upplevelser av politisk påverkan inom socialtjänstförvaltningen i två kommuner valde 

jag att intervjua personer på tre olika nivåer i organisationen. Tanken med att undersöka på tre 

nivåer var att se om svaren skiljer sig åt beroende på var i organisationen intervjupersonen 

befinner sig och kunna få en uppfattning om hur tydlig den politiska ledningen är i verksam-

heten. För att på ett tydligare sätt kunna se om det är någon skillnad beroende på vilken poli-

tisk färg en kommun har valde jag att utgå från kommuner som genomgått ett maktskifte i 

valet 2006. Vilken politisk färg kommunerna har idag var inte det viktigaste, utan att de fått 

nya makthavare efter valet 2006. 



   Urvalet av kommunerna skedde i fyra steg. Det första steget var att genom Google söka 

efter listor och sammanställningar för maktskifte 2006. Jag hittade en lista över Sveriges 290 

kommuner och vilken majoritet de hade efter valet 2002 samt efter valet 2006 som Sveriges 

television, SVT (2006) sammanställt. I det andra steget minskade jag mitt urval genom att 

plocka ut kommuner som hade gått från ett klart borgerligt styre till ett klart socialdemokra-

tiskt styre i valet 2006. Efter den gallringen var det sex kommuner kvar som fick agera refe-

rensram, för att få en matchning för jämförbarhet i studien. För att minska på mitt urval valde 

jag att i ett tredje steg att utgå från Statistiska centralbyrån, SCB:s databas för att få fram vil-

ken befolkningsmängd kommunerna har. Genom det kunde jag med största respektive minsta 

storlek på kommunerna som gått från ett borgerligt styre till ett socialdemokratiskt styre välja 

bort ett flertal kommuner bland de som gått från ett socialdemokratiskt styre till ett borgerligt 

styre i valet 2006. Detta för att kommunerna var antingen större eller mindre än de som 

plockats som referensram i det andra steget. I det fjärde och sista steget, valde jag kommuner 

som befann sig inom någorlunda samma geografiska område. Från de sex kommunerna som 

var kvar på min lista över kommuner som gått från borgerligt till socialdemokratiskt och vice 

versa samt var någorlunda lika i storlek valde jag två kommuner att kontakta.  

   Jag valde att kontakta förvaltningschef samt socialnämndsordförande via mail (Bilaga 1) till 

att börja med, för att presentera min studie och fråga om de ville delta. En socialnämndsordfö-

rande svarade på mitt mail efter två dagar och ville delta i studien. Jag bad om att få åter-

komma till honom med bokning av intervjutid efter att jag vidtalat hans förvaltningschef. Ef-

ter några dagar kontaktade jag både förvaltningschef och socialnämndsordförande i de båda 

kommunerna. Alla tillfrågade tackade ja till att delta och jag bokade in intervjutider. Jag bad 

sedan förvaltningscheferna att prata med sina socialsekreterare för att hitta den tredje inter-

vjupersonen i den aktuella kommunen. Jag bad specifikt om en socialsekreterare som arbetat 

inom organisationen minst fem år, för att de skulle kunna ha en uppfattning om det skett nå-

gon skillnad efter valet 2006. Jag valde att be förvaltningscheferna att göra urvalet eftersom 

jag gjorde bedömningen att de är insatta i hur länge socialsekreterare arbetat inom organisa-

tionen. 

5.4 Genomförande 

Innan det var dags för intervjuer med mina respondenter utarbetade jag en intervjuguide (Bi-

laga 2). Intervjuguiden utformades med stöd av tidigare forskning och valda teorier, för att 

hitta teman som är relevanta för studien. Det blev en så kallad halvstrukturerad intervjuguide 



för att komma åt respondenternas beskrivningar av sina upplevelser av politisk påverkan 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Intervjuguiden inleddes med två frågor kring respondenternas bakgrund inom socialt arbete 

och om deras nuvarande position. Intervjun gick sedan in på en mer övergripande fråga kring 

politik både i nationell och lokal kontext. Efterföljande frågor handlade om skillnader mellan 

de olika blocken samt den politiska påverkan i kommunen.  

   För att se att intervjuguiden fungerade genomförde jag en testintervju med en kommunpoli-

tiker och socialnämndsordförande från södra Stockholm. Jag ansåg att det var av vikt att in-

tervjua en person som i möjligaste mån liknande någon av de respondenter jag skulle möta 

senare, för att få ett säkert mått på om jag var rätt ute med mina frågor (Kvale & Brinkmann, 

2009). I testintervjun diskuterades begrepp som kvalité, resurser och reglering. Intervjuperso-

nen sa att politik är avgörande för socialt arbete, i fråga om att sätta regler och förordningar. 

Han sa också att det var viktigare med personerna i nämnden än partitillhörighet.  

   Intervjuerna såg väldigt olika ut i genomförandet, även om ramen för dem var densamma. 

Under intervjuerna valde jag att använda mig av flera knep för att utveckla resonemang och 

tankar hos respondenterna. I alla intervjuer använde jag mig av en taktisk tystad för att ge 

intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar. I vissa situationer valde jag att ställa le-

dande frågor, dels för att jag tyckte att intervjun gått i en riktning som inte var riktigt adekvat, 

men också för att sporra en viss tankegång hos respondenten eller ge nya infallsvinklar. I de 

fall jag var osäker på om jag uppfattat respondenten rätt, ställde jag en bekräftande fråga, vil-

ket oftast ledde till ett mer utvecklat svar (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Intervjuerna skedde på plats i kommunerna, där lokal för intervjun bestämts av responden-

terna. I den ena kommunen intervjuade jag samtliga respondenter i ett konferensrum. I den 

andra kommunen intervjuades respondenterna på sina kontor. Alla intervjuer skedde dock i 

stängda rum med avstängda mobiltelefoner, för att minska störningsmomenten (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna tog i snitt 50 minuter att genomföra. Den kortaste var 30 mi-

nuter och den längsta en timme 20 minuter. Efter intervjun uttryckte de flesta respondenter en 

nyfikenhet på vilket resultat studien skulle påvisa samt en positiv inställning till att det var 

någon som intresserade för denna del av socialt arbete.  

5.5 Databearbetning 

Under själva intervjuerna började jag plocka upp olika teman i vad respondenterna nämnde, 

vilka jag noterade för senare revidering. Utifrån vad jag noterat initialt, valde jag att kategori-

sera mina intervjusvar. Detta för att på ett enkelt sätt strukturera upp intervjusvaren och tyd-



liggöra teman (Kvale & Brinkmann, 2009). En fråga jag ställde mig var om de teman jag no-

terat under intervjuerna var lika tydliga i skrift i efterhand. Vissa teman återkom i alla inter-

vjusvar, bland annat mål, resurser, delaktighet och politikens betydelse. Jag tittade även efter 

uttalanden som var signifikanta för de tre olika respondenttyperna. Efter den initiala kategori-

seringen valde jag att utgå från min teoretiska utgångspunkt, organisationsanalysen, för att 

sätta in kategorierna i en annan kontext och därmed få en djupare förståelse för svaren.  

 

6. Resultat och analys 

Resultat och analyskapitlets disposition är baserat på studiens frågeställningar. I varje delav-

snitt, som är upplagt enligt ordningen tjänstemän, förvaltningschefer och politiker, presenteras 

först de för studien relevanta svar som framkommit i de intervjuerna. Efter det följer en analys 

utifrån dels tidigare forskning och dels organisationsteorin.  

6.1 Hur beskriver tjänstemännen arbetandes inom socialförvaltningen sina 

upplevelser av om den ideologiska inriktningen i kommunen påverkar de

ras arbete? 

Enligt vad som framkommit i intervjusvaren beskriver tjänstemännen att den ideologiska in-

riktningen i kommunen inte påverkar deras arbete i någon större utsträckning. En tjänsteman 

kommenterar bristen på skillnad mellan de båda blocken på följande sätt:  

Men det är väl positivt att det inte är någon större skillnad, för då behöver inte 

verksamheten åka upp och ner. 

   Båda tjänstemännen uttrycker att den partipolitiska inriktningen är av mindre vikt i kommu-

nen. På nationell nivå säger båda att politik handlar om att sätta riktlinjer och lagar för kom-

munerna, att reglera hur och vad kommunerna får och inte får göra. Båda tjänstemännen ut-

trycker att de har en okunskap och ointresse för partipolitik, vilket, enligt dem, leder till att de 

inte är insatta i den politiska debatten. Båda socialsekreterarna beskriver dock Socialdemokra-

terna som ett parti som pratar om solidaritet och den borgerliga alliansen som tuffare och mer 

kontrollerande. En tjänsteman uttrycker det på följande sätt, om att Sverige nu har en borger-

lig regering: 

Jag tror man ska vara lite mer egoistisk då, inte alltid så solidarisk som Social-

demokraterna tänkt tidigare. Men prioriteringarna handlar mer om människo-

syn, idag är det mer individens ansvar än kommunernas. 



   Båda tjänstemännen säger att partipolitiken spelar mindre roll i kommunernas arbete. Vad 

som däremot är viktigt är vilka personer som sitter i nämnden. En av tjänstemännen säger att 

graden av kunskap politikerna har kring socialt arbete är viktigt. Hon säger att det är positivt 

med politiker som är insatta i hur arbetet organiseras. En fördel med kunniga politiker är att 

ledningen blir tydligare och målen verklighetsförankrade. Hon säger att en svårighet att ha 

politiker som inte är insatta i socialt arbete och de lagar och regler som styr arbetet, är att de 

initiativ som lyfts inte alltid är genomförbara. Hon exemplifierar detta med alternativa arbets-

sätt för att förenkla för nämndemän att göra en oberoende bedömning i individärenden. Som 

bakgrund till det beskrivs en arbetssituation i små kommuner, där verksamma politiker känner 

invånarna på ett annat sätt än i en stor kommun. Närheten till allmänheten lyfts som en nack-

del och tanken är att alla har rätt till en rättvis bedömning som inte grumlas av personligt 

tyckande. Hon säger att idéerna var goda, men att det inte var idéer som gick att genomföra i 

praktiken eftersom rättssäkerheten för enskilda då åsidosätts. Hon är tydlig med att det var 

något som hennes arbetsgrupp stoppade.  

   Båda tjänstemännen har arbetat länge i sina kommuner och säger att de tidigare hade en 

annan kontakt med politikerna i kommunen. Bland annat föredrog de sina egna ärenden för 

nämnden. Båda säger att de önskar att de var mer delaktiga i det politiska samtalet än vad de 

är idag. Den ena tjänstemannen uttrycker det som en önskan om att vara delaktig för att där-

med bli mer intresserad. Den andra tjänstemannen tycker att en större delaktighet i det politis-

ka samtalet skulle leda till ökat samförstånd. Hon säger att om hon som tjänsteman fick/kunde 

delta på ett mer aktivt sätt i det politiska samtalet skulle utfallet av de politiska besluten kan-

ske bli annorlunda, och även hur besluten tas emot i organisationen. Som exempel tar hon 

diskussionen kring ensamkommande flyktingbarn, som just nu är en aktuell fråga i kommu-

nen: 

Om vi hade samtalat med politikerna kring det här [ensamkommande flykting-

barn], hade politikerna fått andra förutsättningar att inse vad deras beslut inne-

bär. De hade kanske fattat att de måste fatta andra beslut som hör ihop med det 

här. Men det beror på oss också, att vi inte ger dem den informationen. Hade vi 

haft ett möte om det här, hade det nog blivit mer förankrat i alla läger. 

   Även om båda tjänstemännen uttrycker ett visst ointresse för politik och det politiska samta-

let, så tycks ändå viljan att delta i det politiska samtalet finnas. Samtidigt säger båda att tiden 

tryter, och med det engagemanget. Båda tjänstemännen uttrycker en anpassning till organisa-

tionen och förutsättningarna i den. En tjänsteman sa följande om att det inte är någon större 

skillnad mellan blocken och därmed att skillnaderna i organisationens förutsättningar är små: 



Det var större frihet då men nu är det tryggare. Då tyckte jag det var skönt med 

frihet och nu tycker jag det här är bra. Ja, man anpassar sig. Jag vet inte om det 

varit någon större skillnad. 

6.1.1 Som aktör i förvaltningen 

Tjänstemännen uttrycker själva att de har ett ointresse för den politiska debatten, även om 

deras arbete till stora delar är styrt av lagar och regler som bestäms av politiker. Båda tjänste-

männen är medvetna om att det är politiken som reglerar hur deras arbete bedrivs, men då 

främst från den nationella nivån, där regler sätts. De säger båda att politikens betydelse i 

kommuner inte är särskilt framträdande och att skillnaden i deras verksamhet knappt märks.  

En teori är att politikerna drar sig för att förändra inom den sociala omsorgen, vilket leder till 

att förändringarna som tjänstemännen möter inte är särskilt stora. Detta är något som Bendz 

och Johansson (2008) förklarar med att social omsorg innehåller många aktörer som påverkas 

av förändringar, både yrkeskategorier och medborgare. Detta har lett till att social omsorg 

uppfattas som svårt att förändra.  

   Det anses viktigt att ha med personalens deltagande och godkännande för att få igenom för-

ändringar inom en organisation. Bendz och Johansson (2008) kom fram till att när personalen 

motsätter sig en förändring är den i princip omöjlig att genomföra, även om förutsättningarna 

varit goda i övrigt, med majoritet bland beslutsfattare. Detta är även något som Vigoda (2003) 

diskuterar utifrån de fyra taktikerna att möta förändring. När tjänstemän på ett tydligt sätt 

motsätter sig en föreslagen förändring går det att diskutera det utifrån sanktionstaktiken. Som 

exempel på det finns tjänstemannen som berättade att hennes personalgrupp stoppat initiativ 

från den förre majoriteten, eftersom initiativen inte var praktiskt genomförbara.  

   En annan tjänsteman diskuterar mötta förändringar utifrån termen ”anpassning”. Vigoda 

(2003) nämner integration och rationalitet som taktiker att möta förändringar. Förändringarna 

tycks vara små, eftersom tjänstemännen inte upplever så stora skillnader mellan de politiska 

styrena. Därmed kan integrationen med förändringarna ses som inte så omfattande, varför 

tjänstemännen inte upplever det som frustrerande. Ingen av tjänstemännen uppfattar organisa-

tionen som särskilt politisk eller konfliktfylld, vilket enligt Vigoda (2003) tyder på en stark 

integration och att tjänstemännens förväntningar är mötta. En tolkning kan vara att handlings-

utrymmet är relativt lika oavsett politisk majoritet, eftersom det är reglerat på nationell nivå.  

6.1.2 Mitt i självbilden 

Utifrån vad som framkommer i intervjuerna med tjänstemännen går det att dra vissa slutsatser 

från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Tjänstemännen svarade att de inte märker en skill-



nad mellan de politiska blocken i avseende vilken tjänstemännen och organisationsteori rikt-

ning deras arbete tar. Med tanke på vad som tidigare är nämnt om det sociala arbetet och att 

det är reglerat med lagar och föreskrifter från en nationell nivå, kan det reella utrymmet för 

förändring vara litet. Utifrån teorin om att organisationer är system som förändras från interna 

processer och självbild, är en tolkning av bristen på skillnad att de förändringarna som före-

slås inte passar in i organisationens självbild. Det går att jämföra med Morgan (1999) som 

säger att det är viktigare att bibehålla den självbild och interna relationer som finns inom or-

ganisationen än att svara på och möta förändringar som kommer utifrån. Det går även att göra 

tolkningen att tjänstemännen anpassat sig till den internkultur som finns. Båda tjänstemännen 

har arbetat länge inom kommunerna och med samma slags arbete, vilket tyder på att de an-

passat sig till organisationens villkor och därmed infogat sig i organisationens självbild (Mor-

gan, 1999).  

6.1.3 Att möta makt som tjänsteman 

Tjänstemännen sa att partipolitiken spelar en mindre roll, utan att det som är viktigt är vilka 

personer som är politiker. Det går att se utifrån ett maktperspektiv. Genom att legitimera de 

personer som styr, legitimeras också deras maktposition (Morgan, 1999). En tjänsteman tog 

som exempel förra majoriteten i hennes kommun, som inte var så insatta i det sociala arbetets 

lagar. Hon uttryckte att idéerna som kom därigenom var något som hennes arbetsgrupp stop-

pade, eftersom de visste att förslagen inte hade lagligt stöd. I den situationen var det arbets-

gruppen som hade makten i och med att de satt på kunskapen om vilka förutsättningar som 

finns inom socialt arbete (Morgan, 1999). Genom att de gick in med sanktioner i beslutspro-

cessen, underminerade de politikerna som makthavare.  

   Båda tjänstemännen säger att de tidigare deltog i det politiska samtalet, men att de numera 

inte gör det. Båda uttrycker dock en önskan att få delta i högre utsträckning, eftersom politi-

ken då skulle bli mer intressant. Någon gång under de år som de arbetat har arbetsordningen 

ändras, så att det är cheferna som föredrar ärenden inför nämnd. Utifrån organisationsanaly-

sen går det att tolka som att de fått mindre tillgång till information, att det är en dörrvakt som 

stoppat kommunikationen och tjänstemännens kontakt med politikerna (Morgan, 1999).  

  

 

 

 

 



6.2 Hur  beskriver  förvaltningschefer  arbetandes  inom  socialtjänstförvalt

ningen  sina upplevelser av om den  ideologiska  inriktningen  i kommunen 

påverkar deras arbete? 

Efter vad som framkommit under intervjuerna beskriver förvaltningscheferna sina upplevelser 

av politisk påverkningen i arbetet som minimalt.  

   Båda förvaltningscheferna är överens om att det är på nationell nivå som politiken bestäm-

mer riktning, lagar och föreskrifter för det sociala arbetet. Båda är också överens om vilken 

betydelse partipolitiken har på lokal nivå, som en förvaltningschef beskrev det: 

På lokal nivå är det oerhört lite politik. Man får leta länge innan man hittar nå-

gon form av partipolitik i en socialnämnd. Det är mer personligt tyckande. 

   Båda förvaltningscheferna är också överens om att vad som spelar roll i det politiska livet i 

kommunerna är snarare vem det är som innehar posterna än vilket parti de tillhör. Om detta är 

positivt eller negativt är oklart. En förvaltningschef säger att det personliga tyckandet tar stor 

plats i samtalen i nämnden. Särskilt märkbart blir det när politikerna har personlig erfarenhet 

av socialt arbete, till exempel att de är socionomer. Han säger att då samtalet förs på en nivå 

som inte är politik utan profession.  

   På frågan om hur det politiska samspelet mellan partierna är i kommunen upplever båda 

förvaltningschefer att det rör sig om samförstånd i hög grad. Båda säger också att när det 

kommer till individärenden, vilket är de som oftast tas upp i socialnämnden, finns det inte 

utrymme för partipolitik. En förvaltningschef kommenterar partiernas relationer med varandra 

kontra rikspartierna med följande uttalande: 

Det är inte särskilt mycket partipolitik i kommunerna. I kommunerna är partier-

na mer överens med varandra, än vad ett enskilt parti är med sitt riksparti. Den 

politiska kampen står mellan kommunerna och staten i sådana fall. 

   Båda förvaltningscheferna nämner att de har ett nära samarbete med politikerna. De säger 

också att det är de som förvaltningsledning som sätter upp målen för verksamheten men att 

politikerna sen klubbar målen. Båda säger att i en liten kommun så är politikerna nära på ett 

annat sätt än de är i en stor kommun, vilket gör att påverkan och influenser sker på ett annat 

sätt. En förvaltningschef säger följande om samspelet mellan förvaltningar och politik: 

Vi har ett väldigt intimt samarbete med politiken även på kommunstyrelsenivå. 

Jag deltar i kommunens ledningsgrupp, där vi är alla förvaltningschefer till-

sammans med ekonomichef, kommunchef och personalchef. Ja, det är väl egent-

ligen vi som styr. 



   Förvaltningschefen som gjorde det uttalandet är positivt inställd till en nära relation till poli-

tikerna. En fördel han lyfter fram är de korta beslutsvägarna. Han säger att om han har en idé 

för sin verksamhet får han inom en vecka besked från kommunledningen om det är en idé att 

fortsätta arbeta med, inom en till två månader kan idén vara processad och implementerad i 

verksamheten.  

   Vem det är som har makten över målformuleringar är något som återkommer regelbundet i 

intervjuerna. En förvaltningschef beskriver det som initiativlöshet från politikernas sida, att 

visionerna är begränsade. Han säger att i praktiken är det socialtjänstlagens mål som är de 

politiska målen och att han gärna skulle se en högre ambitionsnivå från politikerna. Den andra 

förvaltningschefen uttryckte det motsatta. Han sa följande om politikernas delaktighet i mål 

och verksamhet:  

Jag har försökt säga till dem att det skulle räcka med två sammanträden per år 

för dem. Ett när man tar budget och verksamhetsplan, och ett när man tar bok-

slutet. Däremellan sköter vi verksamheten. 

   Samma förvaltningschef säger också att när beslut väl är fattade från politikernas håll är det 

hans jobb att se till att besluten infrias. Däremot anser han att han har en skyldighet att påver-

ka politikerna under beslutsprocessen så att de fattar beslut som är genomförbara i organisa-

tionen.  

   Båda förvaltningscheferna pratar om resurser som en tydlig begränsning från politiken i 

socialt arbete. Det är politiker som tilldelar resurser inom kommunens område och det kan 

ibland vara svårt att få tillräckligt för att kunna bedriva ett mer kvalitativt arbete. De två 

kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar, vilket gör att förvaltningschefernas attity-

der till resurser går isär något. Den ena förvaltningschefen arbetar i en kommun som generellt 

har det tufft ekonomiskt. Han pratar om socialförvaltningen som en förvaltning som har ett 

rykte om sig att inte kunna hålla budget, vilket, säger han, de inte heller kan eftersom den är 

snålt tilltagen. Han tror dock att det mer handlar om inställning hos andra tjänstemän i kom-

munen än politisk ovilja att ge mer pengar. Den andra förvaltningschefen arbetar i en kom-

mun som har sänkt skatten markant under de senaste åren. Han ansvarar själv över sin budget 

och är fri att flytta pengar dit han anser att de behövs, vilket både han och politikern sade. De 

senaste åren har socialförvaltningen gått med överskott, vilket han kommenterar med följande 

ord: 

 Vi har några bra år nu. Vi behöver inte tänka pengar, vi tänker verksamhet.  



   Även om kommunerna hade ett maktskifte i valet 2006 pratar förvaltningscheferna väldigt 

lite om kontinuiteten i arbetet. Det är få uttalanden om vad oppositionen sagt om vad som kan 

komma i ett eventuellt maktskifte i valet 2010. En förvaltningschef säger dock följande: 

 Hade det varit åtta år mellan valen hade det varit bättre för oss som arbetar. 

   Han säger också att eftersom politikerna har mandatperioder på fyra år är de lite i händerna 

på tjänstemännen och tjänstemännens kunnande kring verksamheten. Det går att koppla ihop 

med vad båda förvaltningscheferna säger om målformuleringar, att det är de inom förvalt-

ningen som sätter målen.  

6.2.1 Det är vi som styr verksamheten 

Det förvaltningscheferna säger om mål och ledning stämmer till stor del överens med det 

Bendz och Johansson (2008) diskuterar. Båda förvaltningscheferna säger att det är förvalt-

ningen som sätter målen och politikerna som anammar dem. Enligt Bendz och Johansson 

(2008) finns det ofta en rad färdiga mål inom förvaltningen som dominerar de politiska målen. 

Förvaltningscheferna befinner sig i verksamheten dagligen och är professionellt utbildade 

socialarbetare. Det gör att deras kunskap kring socialt arbete troligen är större än de politiker 

de möter. En av förvaltningscheferna kommenterade det med att de politiker som har person-

lig erfarenhet av socialt arbete frågar om andra saker i verksamheten. Han menade att de dis-

kuterar utifrån profession istället för politik. Om politiker har en egen erfarenhet av vilka la-

gar och regler som styr socialtjänsten kan det vara lättare för dem att sätta upp realistiska mål 

som tjänstemännen kan jobba efter. Å andra sidan finns en risk att verksamheten blir för styrd 

utifrån de enskilda politikernas egna erfarenheter.   

   En av förvaltningscheferna pratar om en bristande initiativförmåga att förändra verksamhe-

ten. Han säger att de politiska målen i stort sett överensstämmer med Socialtjänstlagens mål-

formuleringar för kommunerna. Bendz och Johansson (2008) kom fram till att tjänstemän i 

mindre utsträckning än politikerna uppfattade att politikerna ämnade förändra verksamheten 

eller att de faktiskt förändrat något. Möjligen är det en bristande samsyn på vilken utsträck-

ning förändringarna påverkar organisationen, som leder till att politiker och tjänstemän inte är 

överens. Vigoda (2003) nämner att ett sätt som organisationspolitiken kan påverkas är genom 

att anställda påverkar ledningsgruppen. Han säger vidare att hur väl anställdas förväntningar 

möts påverkar hur väl den anställde trivs i organisationen. En av förvaltningscheferna säger 

att det är hans ansvar att under beslutsprocessen arbeta för att politikerna sätter upp mål som 

är realistiska för verksamheten, vilket stämmer väl överens med vad Vigoda (2003) säger om 

politisk påverkan inom organisationen. Han säger att i de fall de anställda inte är nöjda med 



besluten, får de antingen acceptera dem, genom rationalisering alternativt integrering eller 

göra något åt det, med sanktioner. Ett sista alternativ är att sluta arbeta inom organisationen, 

vilket kan ses som en slags sanktion (Vigoda, 2003).  

En faktor Bendz och Johansson (2008) pratar om till varför en förändring inte sker, är bristan-

de ekonomiska resurser. Det stämmer väl överens med vad förvaltningscheferna tycks anse 

om resurser och budget som den största begränsningen politiken har. I de fall ekonomin är 

god, som den är i den ena kommunen, kan ekonomiska resurser istället ses som en förutsätt-

ning för förändring, även om andra faktorer kan spela in till varför förändring inte sker. En av 

de andra faktorer som kan spela in är förvaltningens inställning till det. Bendz och Johansson 

(2008) skriver att om tjänstemännen sätter sig på tvären mot ett beslut, är det i princip oge-

nomförbart. Detta kan vara något som bidrar till att förvaltningscheferna upplever att det är de 

som sätter målen för verksamheten. Ett möjligt scenario är, som tidigare nämnts, de mål som 

politiker sätter upp och som förvaltningen anser är ogenomförbara är mål som inte heller 

genomförs. Alltså har förvaltningscheferna och förvaltningen makt över vilka mål som sätts 

upp.  

6.2.2 Som självbildsskapare 

Förvaltningscheferna säger att partipolitiken spelar mindre roll och att personerna spelar stör-

re roll. Det tyder på att den formella makt politikerna har mer är avgörande av vilka de är sna-

rare än att de tillhör ett regerande parti. Om socialförvaltningen ses som ett slutet system som 

tillhör det större systemet kommunen har förvaltningen därigenom byggt upp sina förutsätt-

ningar och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. Med det i åtanke har kanske inte partiet spe-

lat så stor roll i utvecklandet av förutsättningarna. Kommunen och därmed förvaltningarna är 

givna vissa regler och ramar för hur arbetet ska bedrivas från nationell nivå, vilket går att tol-

ka som att utsvävningsmöjligheterna och kanske även ambitionsnivån hos politikerna är rela-

tivt små. En förvaltningschef sa att partierna i kommunen är mer överens med varandra än 

vad ett enskilt parti är med sitt riksparti. Även detta talar för att partierna och personerna inom 

partiet har anpassat sig till systemet i kommunen och anammat systemets självbild (jmf Mor-

gan, 1999). 

6.2.3 Kunskap är makt 

Båda förvaltningscheferna sa att de har ett gott samarbete med politikerna som styr i kommu-

nen. Det uttalandet går det att tolka som att förvaltningschefer och politiker legitimerar var-

andras makt genom att vara överens. De har en öppenhet för varandra som makthavare och 

det finns inga öppna konflikter dem emellan (Morgan, 1999, Øyvind Bastøe & Dahl, 1996). 



En tjänsteman sa att det var hans skyldighet att försöka påverka politikerna under beslutspro-

cessen, så att de inte fattar beslut som inte är genomförbara. Han sa även att det är hans skyl-

dighet som anställd att följa de beslut som väl är fattade. Det går att göra tolkningen att de 

verkar i en god arbetsmiljö som främjar konfliktlösning (Øyvind Bastøe & Dahl, 1996). 

   Med tanke på att mycket inom socialt arbete är reglerat med lagar och riktlinjer från natio-

nell nivå, är det lätt att se att socialförvaltningen är en byråkrati. Som förvaltningschefer kan 

de därmed luta sig mot lagar och förordningar i sitt maktutövande. Båda förvaltningscheferna 

beskrev att det är förvaltningsledningen som har makt att sätta målen för verksamheterna, 

vilket kan tolkas som att de har delar av ett autokratiskt styre. Politikerna är dock de som for-

mellt klubbar målen, men förvaltningen är de som målar upp dem (Morgan, 1999). Detta går 

också att koppla ihop med kunskap som maktmedel. Förvaltningscheferna har mest kunskap 

om vad som sker i verksamheten och därmed stora möjligheter att agera dörrvakter, både ner-

åt mot anställda men även uppåt åt politiker. Genom att se till att informationsflödet begrän-

sas, har de också större möjligheter att vidmakthålla sin makt att sätta målen för verksamheten 

(jmf Morgan, 1999).  

6.3 Hur beskriver politiker verksamma inom socialtjänstförvaltningen sina 

upplevelser av om den  ideologiska  inriktningen  i kommunen påverkar so

cialtjänstförvaltningens arbete? 

Efter vad som framkommit i intervjuerna med de två politiker, beskriver de sina upplevelser 

av politisk påverkan i socialt arbete på kommunnivå som liten.  

   Båda politikerna säger att politik på en nationell nivå spelar en stor roll. Det är på nationell 

nivå som lagar och den övergripande riktningen sätts. Det är den nationella politiken som av-

gör hur välfärden ska fungera för att få likvärdighet över landet. På kommunnivå säger båda 

politikerna att det i stora drag handlar om att sätta mål och tilldela resurser till de olika verk-

samheterna inom kommunens ram. En politiker uttryckte det på följande sätt: 

Som politiker ska man vara noga med att inte lägga sig i. Vi ska sätta till medel 

och vi ska sätta mål och ge verksamheten förutsättningar att klara det. Men man 

ska vara noga med att det inte är vi som går in och talar om hur mycket bistånd 

en person ska ha. 

   Båda politikerna pratar om att i individärenden finns det inte utrymme för partipolitik, utan 

där går de i mångt och mycket på tjänstemännens bedömningar. En politiker säger att de från 

politikens håll ska slå an tonen för vilken riktning verksamheten ska gå. Han anser att det är 

deras roll att se till att verksamheterna följer sina åtaganden och de lagar och regler som styr 



verksamheten. På tal om att bedömningar kan se olika ut på olika platser i Sverige, säger han 

följande:  

Det har vi sagt i vår kommun, att lagstiftningen ska gälla även här. 

   Han pekar på att det är nämndens uppdrag att se till att de utredningar som de beslutar om i 

individärenden ska vara så vattentäta att de klarar av en prövning i högre instans, att beslut om 

beviljande aldrig ska vara under lagstiftningens lägsta nivå eller att beslut om avslag ska vara 

i enlighet med lagens rekvisit.  

   Vilken roll socialnämnden har i socialt arbete nämns det inte så mycket om. Båda politiker-

na säger att socialnämnden i princip alltid är överens i sina beslut om individärenden. En poli-

tiker säger följande kring det:  

Vi tar beslut väldigt ofta i enighet, för socialt arbete handlar inte lika mycket om 

politik. Det gör inte det. 

   Båda politikerna är övertygade om att deras politiska majoritet har lett till att ledningen och 

styrningen för socialförvaltningen är bättre och tydligare, även om de tillhör varsitt politiskt 

block. Båda politikerna säger att deras politik bidrar till bättre mål, tydligare struktur och bätt-

re utvärdering av arbetet som bedrivs.  

Den ena politikern säger:  

Vi har tydligare mål och styrning än förra majoriteten, vi utvärderar vårt arbete 

och det gör att invånarna är mer nöjda. 

Den andra säger: 

Det är skillnad från förra mandatperioden, vår ledning och styrning är tydligare 

nu. 

   Båda politikerna säger också att det är politikerna som sätter målen för verksamheten. En 

politiker säger att förvaltningen kan komma med förslag till dem, men att det är politikerna 

som avgör vart de vill rikta resurserna. Hon fortsätter och säger att det måste finnas en öppen-

het för kritik som riktas från förvaltningen. Om förvaltningen anser att ett beslut som fattats 

av politiker är felaktigt, måste de få vara fria att uttrycka det. Då är det även politikernas skyl-

dighet att ta ställning till det. Hon förtydligar det med ett tillägg att det är tjänstemännen som 

kan verksamheten, att hon som politiker inte kan den på samma sätt. Den andra politikern 

säger att i de fall förvaltningen inte har levt upp till ett mål som politiken satt, får de som led-

ning ta en diskussion om varför målet inte har uppnåtts. Är det något i målet som är fel eller 

är det bristande resurser eller något annat? Efter det får politiken ta ställning till vad mer som 

kan göras.  



   Båda politikerna talar mycket om resurser, eftersom de anser att det är kommunpolitikens 

huvuduppgift, i kombination med att sätta mål. Båda politikerna säger att dålig ekonomi är en 

begränsning för politiska ambitioner. En politiker säger att det är en balansgång mellan att ge 

tillräckligt mycket resurser och att ge för mycket resurser. Hon förtydligar det med att säga: 

Socialtjänsten är en verksamhet som måste få kosta pengar, men samtidigt mås-

te vi se till att vi gör rätt saker för rätt pengar. 

   I den kommun som har en god ekonomi har politiken låtit förvaltningscheferna ta ansvar för 

sin budget. De är tydliga med vilken summa pengar förvaltningen har att röra sig med, men 

sen är det upp till förvaltningschefen att avgöra vad pengarna ska användas till. Den ansvariga 

politikern anser att det sporrar ett gott arbetsklimat inom förvaltningen.  

6.3.1 Det är vi som bestämmer målen för verksamheten 

Politikerna upplever i hög utsträckning att de sätter målen och tilldelar resurser till organisa-

tionerna inom den kommunala sfären. De har det övergripande ansvaret för att verksamheter-

na bedriver sitt arbete i enlighet med nationella lagar och riktlinjer. Bendz och Johansson 

(2008) diskuterar att en förutsättning för ett gott politiskt ledarskap är att den kommunala po-

litiken är någorlunda i samklang med den nationella. I ett område som socialt arbete som bit-

vis regleras av nationella lagar och riktlinjer, finns det kanske inte så mycket utrymme för 

utsvävningar från politikernas håll. En av politikerna nämnde att i deras kommun är de noga 

med att lagen ska gälla även hos dem. Det tyder på en vilja att vara i samklang med de lagar 

och riktlinjer som den nationella politiken sätter upp.  

   Vigoda (2008) diskuterar kring begreppet ”makt” inom politiska sammanhang. Han skriver 

att makt distribueras ojämnt i en organisation och den eller de som har mest makt är de som 

har möjlighet att förändra. Politiker är de som reellt sett har makten i organisationen eftersom 

det är de som styr vilka mål organisationen har samt hur mycket resurser organisationen får. 

Med andra ord har politiker makt att förminska en organisation ordentligt genom att till ex-

empel dra in på budget och liknande. I en organisation som socialförvaltningen kan det vara 

svårt, vilket Bendz och Johansson (2008) pekar på. De säger att social omsorg är ett av de 

områden som är svårast att påverka eftersom det är många aktörer som är inblandade och på-

verkas av förändringar. Politikerna i denna studie säger att det i praktiken inte är någon större 

skillnad mellan de olika blocken. Potentiellt är det för att möjligheterna att förändra i prakti-

ken är mycket små. Karlsson (2003) skriver att handlingsutrymmet ofta begränsas av inoffici-

ella strukturer, som till exempel inställningen att en sak alltid gjorts på ett visst sätt. Det kan 

också bidra till svårigheterna att förändra, när ett maktskifte sker i en kommun.  



   Bendz och Johansson (2008) kom i sin studie fram till att de två saker som påtagligt föränd-

ras i en kommun vid ett maktskifte är skattenivån samt inställningen till privatiseringar. Ingen 

av politikerna pratar om privatiseringar som något som pågår i deras kommuner i en större 

utsträckning. Möjligheterna för att bedriva privata verksamheter inom social omsorg i kom-

munerna torde vara rätt liten, eftersom befolkningsunderlaget inte är särskilt stort.  

   Politikerna i denna studie svarar att politiken inte har en avgörande roll i verksamheten, att 

skillnaden mellan de båda blocken är marginell. Detta går emot vad Bendz och Johansson 

(2008) kommit fram till i sin studie. Deras intervjupersoner har svarat att två av de områden 

inom kommunerna som påverkats mest av politiken är skola och social omsorg. I den här stu-

dien verkar inte arbetet ha förändrats i någon väsentlig grad på grund av maktskiftet 2006.  

6.3.2 Med makt att skapa självbilden 

Politikerna beskriver i sina intervjuer att politik spelar roll på nationell nivå, för att sätta upp 

lagar och riktlinjer för hur kommunerna ska bedriva sina verksamheter. Politikerna säger att 

kommunpolitik i hög grad handlar om att sätta mål och tilldela resurser, vilket möjliggör för 

verksamheterna att leva upp till målen. Detta talar också för att politikerna verkar inom en 

byråkrati som styrs av lagar och regler. Det som talar för politikernas makt är att de kan luta 

sig tillbaka på lagar. Politikerna är valda i demokratiska val, vilket gör att de går att se som 

representanter för medborgarna. Därigenom har de också makt, eftersom de inte bara talar för 

sitt parti, utan även medborgarna (Morgan, 1999).  

   Båda politiker uttrycker att det är de som sätter målen för verksamheten, att det är de som 

styr. Samtidigt säger en av politikerna att det är tjänstemännen som kan verksamheten bättre 

än vad hon som politiker kan. Båda säger att de har en god dialog med förvaltningen kring hur 

målen upplevs och vad som kan förbättras. Detta går att se utifrån perspektivet att öppenhet i 

en organisation mellan aktörerna bidrar till ett gott arbetsklimat. I ett gott och öppet arbets-

klimat är också risken för sanktioner från anställda mindre (Øyvind Bastøe & Dahl, 1996).  

   Utifrån vad som menas om organisationer som system för förändring, går det att göra tolk-

ningen att det inte finns utrymme för nya tankar eftersom verksamheterna är fast förankrade i 

sin egen självbild, utifrån vad politikerna sagt om att det inte är någon reell skillnad mellan 

partierna. Enligt den teorin framhålls också att förändring sker inifrån, vilket går att tolka in i 

dialogen mellan politiker och tjänstemän. Tillsammans arbetar de fram nya mål och visioner 

för verksamheten, även om det är politikerna som har den formella makten att ta besluten 

(Morgan, 1999). 



   I fråga om kunskap som maktfaktor går det att se på politikerna från två håll. Å ena sidan är 

de inte lika insatta och integrerade i verksamheten som till exempel förvaltningschefer är, 

vilket gör att de kan befinna sig i ett kunskapsunderläge. Å andra sidan har de en annan kon-

takt med kommunledning och ledande parti, och vet därmed vilka förändringar som är på 

gång i kommunen. Det gör att de kan antas ha ett kunskapsöverläge gentemot förvaltnings-

cheferna. Som politiker får de också kunskap från sina rikspartier om vad som händer på na-

tionell nivå, vilket gör att de kan vara beredda att tackla förändringar på ett annat sätt. Det går 

också att se på politiker som länken mellan två system (förvaltning och kommun), vilket kan 

vara sporren som får det ena systemet att anpassa sig till det andra och vice versa. Då politi-

kerna inte är lika integrerade med verksamheterna som anställda är, har de en distans till den 

självbild organisationen har. Därmed är de öppnare för förändringar, vilka de kan försöka 

implementera hos anställda (jmf Morgan, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Avslutande diskussion 

Detta kapitel är en avslutande diskussion kring studiens resultat. Först kommer en inledande 

diskussion om studien svarat på syfte, de teman som uppkommit i intervjuerna: mål, resurser, 

delaktighet och politikens betydelse. Efter det följer en diskussion kring metodval. Kapitlet 

avslutas med slutsatser och förslag till tidigare forskning.  

7.1 Hur beskriver personer verksamma i socialförvaltningen sina upplevel

ser av politisk påverkan och märker de skillnad sedan valet 2006? 

Respondenterna svarar att den politiskt ideologiska inriktningen i en kommun inte påverkar 

deras arbete i någon större utsträckning. De säger att vad som märks utifrån politik är snarare 

på en nationell nivå, där politik har funktionen att sätta lagar och riktlinjer för kommunernas 

arbete. I kommunerna däremot verkar det vara viktigare med förvaltning och samspelet mel-

lan politiker som ledare och förvaltningen. I intervjuerna framkommer att respondenterna inte 

uppfattar att deras arbete förändrats på grund av politiska målsättningar i någon större ut-

sträckning sedan valet 2006. Politiker och förvaltningschefer talade i högre utsträckning om 

mål och resurser, medan tjänstemän talade mer om delaktighet. Politikerna och förvaltnings-

cheferna är de som i praktiken styr kommunen och förvaltningen, alltså innehåller deras arbe-

te en väsentlig del av mål och resurser. Detta medan tjänstemän inte troligen märker av det på 

samma sätt, utan för dem är det viktigare med att känna delaktighet i arbetet och det politiska 

samtalet. 

7.2 Politikens betydelse 

Alla respondenter svarar samstämmigt om politikens betydelse i kommunerna. De säger att 

det är på nationell nivå som politiken spelar roll eftersom det är där lagar och regler bestäms. I 

kommunerna däremot läggs vikten på vilka personer som styr än vilket parti de tillhör. En 

förvaltningschef säger till och med att partierna i kommunerna är mer överens än ett enskilt 

parti är med sitt riksparti. Från det uttalandet går det att dra slutsatsen att kontexten i en kom-

mun är mer avgörande än partiernas egna riktlinjer. Den tidigare forskningen visar att efter ett 

maktskifte så är det få saker som förändras utifrån en ideologisk synpunkt. Bendz och Johans-

sons (2008) studie visade att det som förändras i en kommun efter ett maktskifte är skattesat-

sen och inställningen om privatisering. Ingen av kommunerna verkar ha ökat eller minskat de 

privata alternativen sedan valet 2006. En reflektion kring detta är att möjligen har kommuner-

na varit försiktiga i fråga om privatisering, kanske på grund av finanskrisen som slog till eller 

att de inte har ett tillräckligt befolkningsunderlag för flera aktörer inom den sociala omsorgen. 



Kommunerna har skilda inställningar till skatter och utvecklingen har gått åt olika håll i de två 

kommunerna sedan valet 2006. Det framkom dock inte i intervjuerna om det beror på den 

politiska styrningen eller andra förutsättningar eller begränsningar som kommunerna har. 

   Om den politiska inriktningen i en kommun inte påverkar i någon större utsträckning, går 

det att ställa sig undrande till den demokratiska ordningen med kommunalt självstyre. Möjli-

gen är det så att det är skillnad beroende på vilken förvaltning som diskuteras. En av politi-

kerna som intervjuats sa uttryckligen att socialt arbete inte handlar om politik, så Johanssons 

och Kristerssons (2010) artikel om avpolitisering i socialt arbete kanske inte är så främmande. 

Lösningen kan vara ett ökat ledarskap från förvaltningen, där professionellt utbildade social-

arbetare arbetar. I takt med att professionen kring socialt arbete evidensbaseras, är det kanske 

dags att ändra det nuvarande systemet med politiska nämnder?   

   Värt att notera är också att båda tjänstemännen pratar om Socialdemokraterna som ett parti 

för de utsatta och som utgår från solidaritet. Socialdemokratin har varit dominerande i utveck-

landet av det sociala arbetet, vilket diskuterades i inledningen. Socialt arbete som akademiskt 

ämne är ungt och kopplingarna till fältet är tydliga. Därför är det inte osannolikt att tänka sig 

att uppfattningen om att Socialdemokraterna är partiet för de utsatta, är cementerad i både 

professionen och yrkesutbildningen. Det är också något som kan reflekteras över är föränd-

ringsmöjligheterna inom socialt arbete diskuteras.  

7.3 Mål 

När frågan om vem som har makten över målformuleringarna kommer upp är det anmärk-

ningsvärt att förvaltningschefer och politiker inte är överens. Både förvaltningschefer och 

politiker talar om att de har en dialog kring utvecklingen av målformuleringar för den kom-

munala verksamheten. Båda grupperna är tydliga i att dialogen finns, men de har olika upp-

fattning om vem som har den slutgiltiga beslutanderätten.  

   När den nya kommunallagen kom i början på 1990-talet, talades det om ett ömsesidigt för-

troende mellan politiker och förvaltningschefer. Detta ledde också till att stora delar av det 

som förut behandlats av politiker delegerades till tjänstemän. I och med det gick kommunerna 

från en ”lekmannaförvaltning” till ett ”lekmannastyre” (Montin, 2007). Utifrån teorin om att 

förändring sker inifrån organisationer och att organisationer är egocentriska och vill bevara 

sin egen självbild (Morgan, 1999), går det att diskutera huruvida politiker och deras partier 

som system har kvar synsättet att de är de som styr kommunen i lika stor utsträckning de gjort 

tidigare. Likaså om förvaltningen uppfattat att de tagit över hela styrningen för kommunerna, i 

samband med att lagen ändrades under 1990-talet. 



   En av politikerna säger uttryckligen att hon inte kan verksamheten på samma sätt som tjäns-

temännen kan. Det går att tolka som att det inte är fel att tjänstemännen styr vilken riktning 

verksamheten tar.  

7.4 Resurser 

Politiker och förvaltningschefer talar alla om resurser som en begränsning för den politiska 

ambitionen. Som en politiker sa,  

förutsättningarna att politiskt driva saker är ganska stora, men då gäller det att 

man har plånbok för det.  

Kommunernas verksamhet har i första hand kommunala skatteintäkter som finansiering. I de 

kommuner där denna studie gjorts är befolkningsmängden relativt liten. I den ena kommunen 

är arbetslösheten relativt hög, vilket leder till lägre skatteintäkter och högre sociala utgifter för 

kommunen. Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå varför resurser anses vara en be-

gränsning i det sociala arbetet.  

   I Bendz och Johanssons (2008) studie framkom att skola och social omsorg är områden som 

upplevs som svåra att förändra och att kultur- och fritidsområdet upplevs som relativt enkelt. 

Skola och social omsorg är områden som är reglerade i lagstiftningen. Kultur- och fritidsom-

rådet däremot är inte reglerat på samma sätt i lagstiftning, varför det är områden som går att 

förändra eller skära ner budgetmässigt när det går ekonomiskt dåligt i en kommun. Något som 

går att fundera på är dock, om socialförvaltningarna är kända för att inte kunna hålla sin bud-

get och ofta går med underskott, varför tillsätts det inte mer resurser från politikernas håll? 

Realistiskt sett minskar inte de sociala problemen bara för att det inte finns tillräckligt med 

resurser, de snarare ökar. Förvaltningschefen i kommunen med god ekonomi uttryckte att 

istället för att placera en ungdom på en institution till en kostnad på en miljon kronor per år, 

anställer han hellre två tjänstemän som kan arbeta med ungdomen i kommunen. Möjligen är 

detta ett förhållningssätt som kan vara svårmotiverat för politiker. En förklaring till det kan 

vara att politiker inte har samma långsiktighet i sin planering eftersom de har mandatperioder 

på fyra år, medan förvaltningen har möjlighet att se verksamheten i ett längre perspektiv. Om 

en ungdom placeras så försvinner problemet från kommunen, vilket säkerligen kan se bra ut i 

statistiken.  

7.5 Delaktighet 

Ett av de mest märkbara resultaten när begreppet delaktighet diskuterades var att det var fram-

förallt tjänstemän som uttalade sig kring det. Möjligen kan det vara så att politiker och för-



valtningschefer som deltar i det politiska samtalet dagligen tar det för givet och därför inte 

reflekterar över vad delaktigheten innebär. För tjänstemännen, som båda har haft en större 

kontakt med politiker tidigare än vad de har idag, var det tydligt att de önskade delta i större 

utsträckning. En tjänsteman sa under intervjun att delaktighet var något som diskuterats i hen-

nes arbetsgrupp, eftersom det skulle kunna öka förståelsen bland politikerna över vad socialt 

arbete egentligen handlar om. En politiker sa dock att de i hans kommun börjat med att ar-

betsgrupper från den sociala omsorgen fick delta vid vartannat utskottsmöte och berätta om 

sitt arbete. Med detta hoppades han öka förståelsen från tjänstemän för vad politiker arbetar 

med men också från politiker för hur tjänstemännen har det. En reflektion runt detta är att det 

inte kan vara annat än positivt med större delaktighet. Både för att politiker ska kunna ta mer 

välgrundade beslut men också för att besluten de fattar ska vara förankrade bland de anställda, 

vilket är något som både Bendz och Johansson (2008) och Vigoda (2003) lyfter fram som 

positivt för organisationers utveckling. 

 

7.6 Metoddiskussion 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer hade jag möjlighet att få ta del av responden-

ternas beskrivningar av sina upplevelser av politisk påverkan, vilket var syftet med studien. 

Att komma åt beskrivningarna av upplevelser är svårt att göra med någon annan metod.  

   En svårighet med kvalitativa intervjuer med halvstrukturerade intervjuguider är att intervju-

personerna säger väldigt mycket, men att det bitvis kan vara svårt att utläsa konkreta svar. 

Därför var det nödvändigt att i vissa avseenden använda ledande frågor för att få tillbaka in-

tervjupersonerna till det ursprungliga ämnet, eller bekräftande frågor för att få ett mer konkret 

svar.  

   En av intervjupersonerna uttryckte en viss osäkerhet i intervjusituationen, eftersom hon, 

enligt egen utsago, inte var tillräckligt insatt i politik. I början av intervjun valde jag därför att 

diskutera vad politik är och vad som kan definieras som politik i socialt arbete, vartefter inter-

vjun flöt bättre. En kritik mot mitt tillvägagångssätt är att jag kunde ha bett om socialsekrete-

rarnas kontaktuppgifter efter att förvaltningscheferna valt ut dem, för att säkerställa att alla 

respondenter var informerade om syftet med studien i förhand.  

   Urvalet för studien var relativt litet med två kommuner och sex respondenter. Det hade gått 

att använda sig av ett större urval, om en annan metod hade valts för studiens genomförande. 

Om till exempel en kvantitativ metod hade använts hade jag haft möjlighet att nå ut till fler 

kommuner och fler intervjupersoner. Hade jag använt ett frågebatteri hade jag kunnat nå fler 



intervjupersoner och fått fler svar. Men med de tillvägagångssätten hade det blivit en annan 

studie, varför jag valde kvalitativa intervjuer för att få beskrivningar av respondenternas upp-

levelser.  

   Det tycks inte finnas särskilt mycket forskning kring vad som händer i organisationer efter 

ett maktskifte, oavsett om det är statligt, kommunalt eller privat. Det som finns skrivet om 

förändringar i organisationer, som jag har lyckats hitta, handlar mer om hur förändringar ska 

planeras och genomföras, än vad som sker i organisationen efter förändringen ägt rum. Bendz 

och Johanssons (2008) studie om vad som sker i en kommun efter ett maktskifte gav många 

intressanta infallsvinkar och förhållningssätt inför denna studie och var en bra grund att stå på. 

Framförallt för att få ingångar till hur studien kunde läggas upp i form av frågor och tankesätt. 

För att bredda sökområdet efter fler studier använde jag mig av den teoretiska ansatsen med 

organisationsteori. Genom de sökningarna hittade jag Vigodas (2003) studie. Eftersom den 

studien handlade både om politiskt beteende och om organisationer, var den ett intressant 

komplement till både Bendz och Johanssons (2008) studie samt den teoretiska utgångspunk-

ten.  

   De teoretiska utgångspunkterna med organisationsteori hade kunnat se annorlunda ut. Orga-

nisationsteori är ett stort teoretiskt fält och innefattar, som nämnts i teorikapitlet, många olika 

synsätt. För att få en begränsning i de teoretiska synsätten som studien analyserats från, valdes 

de utifrån tidigare forskning. Att analysera utifrån organisationer som politiska system var ett 

enkelt val, eftersom det synsättet handlar om makt, relationer och interna spänningar. Att ana-

lysera utifrån teorin om organisationer som system för förändring och intern reproduktion var 

snarast en konsekvens av de intervjusvar jag fick. Svaren indikerade att organisationerna hade 

en klar självbild och att den inte var helt lätt att förändra. Studien hade kunnat analyseras ut-

ifrån andra teoretiska begrepp, bland annat fanns en tanke om socialkonstruktivism för att se 

hur socialförvaltningen konstruerar sin egen verklighet kring organisationen. Socialkonstruk-

tivism och organisationsteori har många beröringspunkter med varandra och många idéer i 

socialkonstruktivismen kan ses i organisationsteorin och vice versa. Dock landade beslutet 

ändå på organisationsteorin för att jag ansåg att det gav mig fler ingångar till att analysera 

materialet.  

7.7 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Slutsatserna av denna studie är att partipolitiken tycks spela en obetydlig roll i det sociala ar-

betet i kommunerna. Det går att diskutera om det är på grund av att studien är genomförd i 

små kommuner med speciella förutsättningar eller om det helt enkelt är så att det inte finns 



utrymme för partipolitik i det sociala arbetet. Även om partipolitiken har en mindre betydelse 

i socialt arbete framkommer att politikerna som enskilda individer spelar roll. I de avseenden 

där politikern uppfattas som kompetent och kunnig inom det sociala arbetet är framförallt 

tjänstemännen positiva. Förvaltningscheferna uttrycker sig lite försiktigare och pratar mer om 

att diskussionerna då hamnar på en professionell nivå mer än på en politisk. Något som kan 

vara intressant att forska vidare i, är i vilken utsträckning politikernas egna erfarenheter av 

socialt arbete påverkar deras bedömningar i nämnder och liknande. Ytterligare en intressant 

fråga att undersöka i framtiden är huruvida relationen mellan politik och förvaltning ser an-

norlunda ut på andra ställen i Sverige, till exempel i större kommuner. 
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Bilaga 1 

Intervjuförfrågning via mail 

 

Hej 

Mitt namn är Sophia Åhlin och jag studerar till socionom vid Stockholms universitet.  



Jag är nu på min sista termin och skriver därmed min c-uppsats.  

 

Uppsatsen handlar om politikens betydelse i socialt arbete. 

Syftet med studien är att undersöka hur den ideologiska inriktningen märks i det dagliga arbe-

tet. Vilka skillnader man kan utläsa från en kommun som har ett borgerligt styre kontra ett 

socialdemokratiskt styre.  

För att undersöka detta fenomen vill jag intervjua personer på tre nivåer i organisationen, 

nämndordförande, förvaltningschef samt tjänsteman. Urvalet av kommuner är baserat på vilka 

kommuner som gick från antingen ett borgerligt styre till ett socialdemokratiskt styre vid valt 

2006, eller tvärtom. 

 

Min förhoppnings är att kunna genomföra intervjuer i två kommuner för att få ett större refe-

rensmaterial och därmed kunna se vilka skillnader som märks, om det är några. 

 

Jag hoppas att detta är något ni finner intressant och att ni vill ställa upp på intervjuer. Inter-

vjuerna sker i så fall på plats hos er i kommunen. Jag ska inte i uppsatsen skriva ut vilka 

kommuner jag intervjuat i, utan avkodar materialet för att ge er anonymitet. 

 

Har ni frågor redan nu går det bra att maila mig på sophia.ahlin@gmail.com.  

Behöver ni verifiering på att jag studerar vid Stockholms universitet och att intervjuerna jag 

ska genomföra är till en uppsats går det bra att kontakta med min handledare, Johan Kejerfors, 

på johan.kejerfors@socarb.su.se 

 

Jag kontakter er inom några dagar och hoppas att vi ses om några veckor för en intervju. 

 

Hälsningar, 

 Sophia Åhlin 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 Berätta kort om dig själv och vad du har för bakgrund inom socialt arbete 

 



 Kan du berätta om din roll i den nuvarande organisationen 

 

 Vilken roll upplever du att politiken spelar i socialt arbete 

  - Nationellt / generellt    - Lokalt 

 

 Upplever du någon politisk påverkan på inriktningen i arbetet i er organisation? 

 

 Är det någon skillnad med nuvarande makthavare jämfört med de tidigare? 

- Om ja, vad? Om nej, varför inte? 

 

 Vilka förutsättningar och begränsningar upplever du att politiken skapar i socialt arbe-

te? 

 

 Vilka ståndpunkter skulle du säga skiljer de båda blocken åt i socialpolitik/socialt ar-

bete? 

 


