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En av uppgifterna för Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap (FAS) är att sprida information 
om forskning. För FAS är det därför angeläget att 
skapa ökade kontakter mellan forskare och före-
trädare för olika samhälleliga verksamheter inom 
olika delar av det socialpolitiska området. Social-
tjänstforum, som har genomförts varje år sedan 
1996, är ett viktigt inslag i detta arbete. 

Årets konferens ”Far väl välfärden? Social-
tjänsten i framtiden” planerades i samverkan 
med Centralförbundet för socialt arbete, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt FAS. Ansvarig för 
konferensens genomförande var forskningssekrete-
rare Inger Jonsson vid FAS. 

Ett varmt tack riktas till alla föreläsare som bi-
drog till att göra årets Socialtjänstforum intressant 
och lärorikt, och till samtliga konferensdeltagare 
för engagemang och intresse för de viktiga frågor 

som diskuterades vid konferensen. Ett särskilt tack 
riktas till professor emeritus Sven-Eric Liedman 
som engagerat talade utifrån sin bok ”Hets! Om 
Skolan”. 

Med denna rapport vill vi göra konferensens  
föredrag tillgängliga för en vidare krets i förhopp-
ning om att detta ytterligare ska stärka kunskaps-
utbytet mellan forskningen och socialtjänsten. 
Rapporten publiceras i form av en pdf-fil på FAS 
webbplats. 

Stockholm i oktober 2011

Erland Hjelmquist 
Huvudsekreterare
Forskningsrådet för arbetsliv  
och socialvetenskap

Förord
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Välfärden i ett åldrande Europa1

Professor Tommy Bengtsson och universitetslektor, docent Kirk Scott 
Centrum för ekonomisk demografi och Ekonomisk-historiska institutionen,  
Lunds universitet

E
uropas befolkning åldras, något som är ett 
globalt fenomen. Åldrandeprocessen startade 
emellertid tidigare i vår del än i andra delar 
av världen. År 2000 var andelen över 65 år 

17 procent i Sverige vilket är ungefär den nivå man 
förväntar sig skall gälla för hela världen runt år 
2050. Även om Sverige inte längre har högst andel 
äldre så fortsätter ökningen och 2050 beräknas 24 
procent av befolkningen vara över 65 år gamla. 
Kommer den nordiska välfärdsmodellen, allomfat-
tande och tämligen generös, som utvecklats paral-
lellt med att befolkningen åldrats att kunna klara 
av ytterligare ökningar i andelen äldre? Eller kom-
mer ansvaret för de äldre i stället att skjutas över 
på familjen så att vi får en situation som påminner 
om Sydeuropa? I vilket fall som helst så kvarstår 
problematiken med att behovet av försörjning, om-
sorg och sjukvård ökar när andel äldre ökar.

Ett välfärdssamhälle av den typ som finns i de 
nordiska länderna karakteriseras av att en stor del 
av utgifterna för äldre finansieras av den offentliga 
sektorn, som i sin tur huvudsakligen finansieras 
genom inkomstskatter. Den totala lönesumman 
utgör således det nordiska välfärdssamhällets 
viktigaste skattebas. Stiger kostnaderna inom den 
offentliga sektorn på grund av att andelen äldre 
ökar måste antingen skattebasen växa eller skat-
tetrycket öka. Skattetrycket i de nordiska länderna, 
liksom i övriga Västeuropa, är redan högt i ett 

internationellt perspektiv och därför riktas blick-
arna mot andra lösningar. Men vilka lösningar står 
till buds för att hantera att kostnaderna ökar när 
andelen äldre ökar? Löser ökad invandring proble-
met med en åldrande befolkning? Innan vi besvarar 
dessa frågor gör vi en kort översikt över hur snabbt 
befolkningen åldras. Vi ställer också frågan varför 
befolkningen åldras. Svaret kan förefalla självklart, 
att vi lever mycket längre idag än vad vi gjorde för 
ett sekel sedan, men är det verkligen så?

Europas befolkning åldras
Andelen äldre i Europa förväntas öka liksom medi-
anåldern. År 2050 beräknas 28 procent av befolk-
ningen i Europa vara över 65 år, jämfört med 16 
procent i världen som helhet. Idag är motsvarande 
siffror 17 respektive 6 procent. År 2050 beräknas 
andelen över 65 år i Sverige ha ökat till 24 procent 
från nuvarande 17 procent. Medianåldern i Sve-
rige beräknas öka från 39 till 43 år fram till 2050, 
då Spanien förväntas ha den äldsta befolkningen 
i Europa, med en medianålder på 55 år. Även om 
befolkningens åldrande inte bara är ett europeiskt 
fenomen, vilket kan exemplifieras med Japan som 
har högst andel äldre i världen idag, är det i Europa 
som befolkningsåldrandet är mest utbrett. Tabell 1 
visar att av de tjugo länder som hade äldst befolk-
ning år 2000 ligger hela nitton i Europa. Situatio-
nen kommer sannolikt att se helt annorlunda ut i 
framtiden. Ser man till de tjugo äldsta befolkning-
arna år 2050 beräknas elva vara europeiska, medan 
fem av de tio länderna som har äldst befolkning 
återfinns i Asien. Med andra ord, det som idag 
huvudsakligen är ett europeiskt fenomen kommer 
inom en snar framtid att vara ett globalt fenomen. 

1  Den ursprungliga versionen av denna uppsats återfinns i  
Gustavsson, S, Oxelheim, L och Pehrsson (red), Hur gemen-
sam är den europeiska gemenskapen. Europaperspektiv 
2009. Spindulys, Kaunas, Litauen: Santérus Förlag, 2009. 
Vi är tacksamma för att förlaget gett sitt tillstånd till detta 
redigerade omtryck.

 Artikeln har tidigare publicerats i Socialförsäkringsrapport 
2010:6, Försäkringskassan.
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Tabell 1. Rankningen av de 25 länder med äldsta befolkningar i världen 1950, 2000, 2050 efter andel över 65 år.

Befolkningsåldrandet är inget nytt fenomen, 
men effekterna håller på att blir mer och mer up-
penbara. En anledning är att åldrandet accelererar. 
Frankrike var det land som först upplevde att 
befolkningen åldrades och redan på 1870-talet var 
7 procent av befolkningen över 65 år. Det skulle ta 
över 100 år för andelen över 65 år att komma upp 
till 14 procent. Sverige nådde 7 procent över 65 år 
kring 1890 men åldrandet skedde något snabbare 
än i Frankrike och det tog 90 år tills andelen äldre 
hade fördubblats. Polen, som är ett av de länder 
där åldrandet började betydligt senare än Frankrike 

1950 2000 2050

1 Frankrike 11 Italien 18 Japan 38

2 Lettland 11 Sverige 17 Sydkorea 35

3 Belgien 11 Japan 17 Macao 34

4 Storbritannien 11 Belgien 17 Spanien 33

5 Irland 11 Spanien 17 Slovenien 33

6 Estland 11 Grekland 17 Martinique 33

7 Österrike 10 Bulgarien 17 Singapore 33

8 Sverige 10 Tyskland 16 Hong Kong 33

9 Georgien 10 Frankrike 16 Italien 33

10 Luxemburg 10 Portugal 16 Nederländska Antillerna 32

11 Tyskland 10 Storbritannien 16 Kuba 32

12 Norge 10 Kroatien 16 Bulgarien 32

13 Schweiz 10 Österrike 15 Grekland 32

14 Litauen 9 Lettland 15 Tjeckien 31

15 Danmark 9 Norge 15 Polen 31

16 Nya Zeeland 9 Estland 15 Portugal 31

17 Benin 9 Finland 15 Rumänien 30

18 Vitryssland 9 Danmark 15 Tyskland 30

19 Makedonien 9 Ungern 15 Slovakien 30

20 Armenien 8 Schweiz 15 Barbados 29

21 Tjeckien 8 Luxemburg 14 Bosnien & Hercegovina 29

22 USA 8 Slovenien 14 Österrike 29

23 Italien 8 Ukraina 14 Kroatien 28

24 Uruguay 8 Litauen 14 Lettland 28

25 Kirgizistan 8 Tjeckien 14 Malta 28

Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division

och Sverige, uppnådde 7 procent över 65 år strax 
före 1970 och nådde 14 procent helt nyligen. Det 
som tog 100 år i Frankrike tog endast drygt 35 år 
i Polen. I Japan har utvecklingen gått ännu snab-
bare. Där fördubblades andelen äldre från 7 till 14 
procent på bara 20 år.

Denna acceleration vad gäller åldrande gäller 
även den tid det tar ett land att gå från 14 till 21 
procent av befolkningen över 65 år. Medan Sverige 
och Frankrike gjorde denna övergång på bara cirka 
35 år har andra europeiska länder upplevt motsva-
rande ökning på mindre än 25 år. Accelerationen är 
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välfärden i ett åldrande europa

också tydlig när man studerar listan över de globalt 
sett äldsta befolkningarna. Frankrike hade högst 
andel äldre i världen på 1800-talet, och låg fortfa-
rande 1950 näst högst i listan på världens äldsta 
befolkningar. Femtio år senare hade man ramlat ner 
till en tionde plats och 2050 beräknas Frankrike 
ligga på plats nummer 35. Sverige, som började sitt 
åldrande något senare än Frankrike, visar upp än 
mer dramatiska siffror. Sverige, som hade den näst 
äldsta befolkningen i världen år 2000, förväntas 
hamna på plats 44 år 2050. Prognoserna för övriga 
länder visar att även om befolkningsåldrandet 
börjat vid olika tidpunkter kommer processen att 
fortlöpa på samma sätt som i Europa men med ett 
viktigt undantag; den kommer att gå fortare.

Det är viktigt att poängtera att gruppen definie-
rad som äldre inte är en homogen grupp i befolk-
ningen med avseende på till exempel konsumtion 
av fritidsaktiviteter och sjukvård. Vid 65 års ålder 
lägger man mindre resurser på sjukvård och mer 
på ens fritid men detta ändras successivt ju äldre 
man blir. Om vi delar upp befolkningen i mindre 
grupper ser vi att 10 procent av Europas befolkning 
kommer att vara över 80 år gamla år 2050, en dryg 
fördubbling från nuvarande 4 procent.

Ålderspyramiderna i Figur 1 visar andelen av 
befolkningen i varje 5-års åldersintervall 1950, 
2000 och en prognos för 2050.  På vänster sida ser 
vi andelen män i befolkningen och till höger ande-
len kvinnor. Man ser tydligt Europas befolknings-
utveckling från en pyramidformad åldersstruktur 
1950 till en struktur med en bred topp 2050 som 
smalnar av i lägre åldrar. Strukturen 1950, med den 
breda basen och spetsiga toppen, är ett resultat av 
höga födelsetal, hög barnadödlighet och hög äldre-
dödlighet; något som kännetecknar det traditionella 
agrara samhället och som idag återfinns i många 
utvecklingsländer.

År 2000 hade Europa en åldersstruktur som 
kännetecknar flertalet industriländer. Befolknings-
andelen i arbetsför ålder dominerade samtidigt 
som åldersgruppernas storlek från cirka 50-års 
ålder och uppåt var mindre. År 2050 beräknas de 
äldre dominera befolkningsstrukturen medan yngre 
åldersgrupper är mindre och mindre ju längre ner i 
åldrarna man går. Vissa befolkningar i Europa har 
redan en sådan bred topp och avsmalnande bas 
medan alla andra är på väg att få denna ålders-
struktur. Förändringarna beräknas ske snabbare 
i östra och södra Europa än i västra och norra 
Europa.

Figur 1. Den europeiska befolkningens åldersstruktur. 

Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division
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Figur 2 visar hur Europas befolkning, indelad i 
andelen unga, de i arbetsför ålder, de äldre och de 
mycket äldre, förändras över tiden enligt FN. Två 
saker framgår tydligt. För det första så visar den 
att andelen av Europas befolkning i arbetsför ålder, 
som har varit relativt konstant från 1950 fram till 
idag, kommer att minska framöver. För det andra 
kommer andelen unga och andelen äldre utvecklas 
åt olika håll. Andelen unga, som kontinuerligt har 
minskat från 1950, kommer att fortsätta att göra 
det fram till cirka 2030 för att därefter stabilise-
ras. Andelen äldre, som hela tiden ökat visar inga 
tecken på att stabiliseras fram till år 2050 utan 
fortsätter att öka, och andelen mycket äldre (över 
80 år) kommer att gradvis minska i storlek från 
2010. Anledningen till att andelen i arbetsföra åld-
rar har kunnat ligga så stabilt fram till idag är att 
den ökande andelen äldre har kompenserats av en 
minskande andel yngre. Det är när de i yngre åldrar 
relativt sett inte längre blir färre som andelen av 
befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Figur 3 visar effekten av Europas demografiska 
utveckling på dess befolkningsstorlek. FNs befolk-
ningsprognoser innefattar tre olika scenarier; ett 
med låg fertilitet, ett med hög fertilitet och ett med 
mellanhög fertilitet. Det mellanhöga scenariot är 
det mest troliga sett utifrån dagens utveckling. En-
ligt detta kommer Europas befolkning att minska 
framöver. Europa, som idag har cirka 730 miljoner 

invånare, kommer enligt FNs ”mellanvariant” att 
ha minskat till strax över 660 miljoner år 2050.

Många anser att en framtida minskad befolk-
ning i Europa utgör ett hot. Enligt det merkan-
tilistiska tänkesättet, som dominerade på 1600-, 
1700- och en bit in i 1800-talet, var befolkningens 
storlek en viktig orsak till nationernas välstånd och 
makt. Det är emellertid inte självklart att befolk-
ningsstorleken i sig har en avgörande betydelse för 
ett lands välfärd och idag finner vi inte heller något 
sådant samband. Bland G7-länderna finns det bara 
ett land med en befolkning på över 100 miljoner, 
medan flertalet av världens befolkningsrika länder 
är väldigt fattiga. Ett lands ekonomiska framgångar 
ligger således inte i befolkningens absoluta storlek 
men snarare i dess utbildningsnivå och åldersstruk-
tur. Det här betyder däremot inte att befolknings-
minskningen i Europa kommer att bli problemfri; 
tvärtom kan det bli en svår belastning för länder 
med en minskande befolkning att samtidigt klara 
av bördan med en existerande infrastruktur. För 
tillfället framstår dock problemen som följer med 
en åldrande befolkning som helt överskuggande.

Diskussionen ovan baseras till stor del på 
prognoser, vilka alltid innehåller ett visst mått av 
osäkerhet. Vi kan med betydande säkerhet säga 
hur många äldre det kommer att finnas i Europa år 
2050 eftersom dessa personer redan är födda och 
eftersom dödlighetsutvecklingen är ganska enkelt 

Figur 2. Andelen av Europas befolkning i olika åldersgrupper under antagande om medelhög 
fertilitet, år 1950–2050

Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division
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att prognostisera. Osäkerheten i beräkningarna 
ligger därför främst i skattningar av hur många 
kommer att födas framöver och i nettomigrationen. 
Prognoserna baseras på olika antaganden vad gäller 
barnafödande, dödlighet och migration. Man tar 
hänsyn till osäkerhet genom att måla upp olika 
scenarier i vilka antagandena varieras något. Det 
finns därför ett betydande mått av osäkerhet kring 
siffrorna för år 2050 men trenden är helt klar – an-
delen äldre ökar i hela Europa, liksom i alla andra 
delar av världen. Frågan är då varför befolkningen 
åldras.

Varför åldras befolkningen?
Svaret kan förefalla enkelt – därför att vi lever allt 
längre. Medellivslängden i befolkningen har ökat 
från strax över 40 år i de länder som hade högst 
medellivslängd strax före 1800-talets mitt, till 
dagens nivåer på något över 80 år för kvinnor och 
strax under 80 år för män. Sverige var 1840 landet 
med högst medellivslängd för kvinnor med cirka 45 
år. Några år senare låg Norge, Australien och Nya 
Zeeland i topp. Under 1900-talet utökades grup-
pen med högst medellivslängd med Nederländerna, 
Schweiz och Island. I början av 1980-talet tog 
Japan över ledningen, vilket det behållit sedan dess. 
Medellivslängden för kvinnor har ökat praktiskt 
taget linjärt sedan 1840, med tre månader per år. 
Ökningen för män har varit något lägre, vilket har 

inneburit att gapet mellan män och kvinnor har 
ökat från omkring två år runt mitten av 1800-talet 
till fem-sex år idag. En ökning av medellivslängden 
med tre månader per år är mycket och innebär 
att ett barn beräknas leva 8–9 år längre än sina 
föräldrar. Forskare har hela tiden trott att ökningen 
så småningom skulle avta, vilket den måste göra 
vid någon tidpunkt men det finns inga tecken på 
att den kommer att avta i en nära framtid. Utveck-
lingen i de länder som har eller håller på att komma 
ifatt, som Japan, Kina och Chile, är än snabbare. 
Här har ökningen i medellivslängd periodvis varit 
cirka ett år per år.

Ökningen av medellivslängden har skett i faser 
och den första fasen dominerades framför allt av 
att dödligheten bland barn minskade. Orsaken till 
att Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland låg 
i topp under 1800-talets andra hälft var att barna-
dödligheten, speciellt spädbarnsdödligheten, var 
lägre i dessa länder än i andra och mer utvecklade 
länder, som England, Tyskland, Frankrike och USA. 
Nedgången i barnadödlighet dominerade även 
ökningen av medellivslängd i början av 1900-talet 
då bland annat förbättringar i städernas sanitära 
system medförde att dödligheten i infektionssjuk-
domar minskade. Det var först under andra halvan 
av 1900-talet, när barnadödligheten nått en låg 
nivå, som nedgången i äldredödligheten blev den 
avgörande faktorn för medellivslängdens ökning. 

Figur 3. Europas befolkning 1950–2050. Prognoser baserade på FNs befolkningsscenarier med 
låg, medium, respektive hög fertilitet.

Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division

1950 1960 1970 1980 1990 200 2010 2020 2030 2040 2050

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000



13tommy bengtsson & kirk scott

Äldredödligheten hade visserligen sjunkit alltsedan 
1800-talets andra hälft men den hade fram till 
sekelskiftet således inte haft lika stor betydelse som 
nedgången i barnadödlighet. 

Mot bakgrund av den häpnadsväckande ökning 
av medellivslängden som skett under de senaste 170 
åren förefallet svaret givet på den inledande frågan, 
varför andelen äldre ökar; medellivslängden har 
helt enkelt ökat. Den ökande andel av befolkningen 
som betecknas som äldre, vilket ofta avser de som 
är 65 år och äldre, beror emellertid inte bara på 
överlevnaden till hög ålder utan också på hur be-
folkningen i åldern under 65 år förändras, det vill 
säga på hur många som föds.

Födelsetalen har, liksom dödligheten men med 
en viss tidsfördröjning, sjunkit markant. Barnafö-
dandet i Västeuropa har minskat alltsedan slutet 
av 1800-talet, från 4–5 barn per kvinna eller mer, 
till dagens nivå på omkring två barn per kvinna. 
Eftersom dödlighetsnedgången startade tidigare, 
ökade Västeuropas befolkning kraftigt under en 
stor del av 1800-talet, med undantag för Frankrike 
vars födelsetal började dala redan vid början av 
1800-talet. Nedgången i barnafödande startade 
således inte samtidigt i alla länder i Europa även 
om tidsskillnaderna var relativt små. Även starten 
för dödlighetsnedgången inföll ungefär samtidigt 
runtomkring i Europa. Ekonomiska faktorer var 
med andra ord inte ensamt avgörande för den de-
mografiska utvecklingen. Hade så varit fallet skulle 
tidsskillnaderna ha varit mycket större eftersom 
den ekonomiska utvecklingsnivån varierade stort 
mellan Europas länder vid denna tid. Det innebär 
att andra faktorer sannolikt hade stor betydelse 
för att antalet födda barn per kvinna halverades 
under en period på cirka 50 år. Det finns således två 
tänkbara förklaringar till att Västeuropas befolk-
ning åldrades under 1900-talet; att dödligheten 
sjönk så att allt fler överlevde till hög ålder och att 
barnafödandet sjönk. Frågan är i vilken omfattning 
ökningen av andelen äldre beror på ökad medellivs-
längd respektive minskat barnafödande.

I en välkänd artikel som publicerades 1957 vi-
sade den amerikanske demografen Ansley Coale att 
befolkningens åldrande, dittills, nästan helt berott 
på ett minskat barnafödande. Med Sverige som ex-
empel visade han att om födelsetalen legat kvar på 
1860-års nivå, skulle befolkningens åldersstruktur 
år 1950 i stort sätt ha varit helt oförändrad trots 
att medellivslängden under tiden ökat markant. 
Våra egna beräkningar för tidsperioden 1900 till 
2000 visar att resultatet står sig. Med oförändrat 

barnafödande från 1900 och framåt skulle andelen 
äldre utgöra 8 procent av befolkningen år 2000, det 
vill säga samma som 100 år tidigare. Omvänt, om 
födelsetalen följer den faktiska utvecklingen och vi 
håller dödligheten i olika åldersgrupper konstant, 
skulle andelen äldre ha blivit nästan samma som vi 
faktiskt hade år 2000. Beräkningarna är baserade 
på 1-års åldersgrupper och när vi följer utveck-
lingen år från år finner vi att dödlighetsnedgången 
började påverka andelen äldre först under de sista 
årtiondena av 1900-talet. Resultatet kan förefalla 
förbluffande men är lätt att förklara.

Ökningen av medellivslängden berodde initi-
alt främst på att barnadödligheten sjönk, vilket 
innebär att vinsten i genomlevd tid framför allt 
gjordes bland barn och ungdomar. Ökningen av 
medellivslängd under denna period innebar så-
ledes att befolkningen föryngrades. När sedan 
ökningen i medellivslängden överskred cirka 70 år 
och ökningen främst berodde på att äldredödlighe-
ten minskade blev vinsten i genomlevd tid störst i 
åldrarna över 65 år. Enkelt uttryckt innebär detta 
att befolkningen åldras. Givet att födelsetalen lig-
ger kvar på samma nivå som nu kommer därför 
en fortsatt nedgång i dödligheten bland äldre att 
medföra att andelen äldre ökar ytterligare. Den fak-
tor som dominerat befolkningens åldrande hittills, 
det vill säga nedgången i födelsetalen, har därmed 
sannolikt spelat ut sin roll – befolkningens åldrande 
kommer i stället att bero på att medellivslängden 
fortsätter att öka.

Takten i befolkningens åldrande har hittills 
bestämts av takten i nedgången i födelsetalen. En 
snabb nedgång i födelsetalen har inneburit att 
andelen äldre ökat snabbt. Ju tidigare nedgången i 
födelsetalen startade, ju tidigare ökade andel äldre 
i befolkningen. De skillnader i andelen äldre som 
vi ser i Europa idag beror således huvudsakligen 
på skillnader i födelsetalens utveckling. För många 
utvecklingsländer startade nedgången i födelseta-
len sent men var desto snabbare. Det innebär att 
ökningen i andelen äldre kommer att ske mycket 
snabbare än i Europa.

Sammanfattningsvis innebar ökningen i medel-
livslängden till en början att befolkningen föryng-
rades eftersom vinsten i antalet levda år främst 
skedde i åldrarna under 65 år. Det är först under 
de senaste decennierna som ökningen i medellivs-
längd har bidragit, om än måttligt, till att andelen 
äldre ökat. Nu är emellertid dödligheten bland 
barn och ungdomar och de i arbetsför ålder så låg 
att framtida höjning av medellivslängden kommer 
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att vara den dominerande faktorn bakom befolk-
ningens åldrande, givet att födelsetalen blir ungefär 
desamma som de är idag. Vi antar då att medellivs-
längden fortsätter att öka och just nu finns det inga 
tecken på det motsatta. Befolkningens åldrande nu 
och på 1900-talet har således haft helt olika orsa-
ker och kommer också, som vi senare skall se, att 
få helt olika konsekvenser. Takten i förändringarna 
i befolkningens åldersstruktur bestäms, liksom tidi-
gare, av både födelsetalens och dödstalens utveck-
ling men nu har det skett en förskjutning mot den 
senare faktorn.

Vad blir konsekvenserna av befolkningens 
åldrande?
Befolkningens åldrande under 1900-talet kompen-
serades mer än väl av minskat barnafödande. Anta-
let barn och gamla per invånare i arbetsför ålder i 
Europa minskade fram tills 1900-talets mitt, i Sve-
rige fram till 1930-talet. Försörjningsbördan, såväl 
för enskilda familjer som för samhället i stort, blev 
således mindre tung. Även om trenden sedermera 
skiftade och försörjningsbördan kom att öka, var 
den i Sverige fortfarande betydligt mindre betung-
ande år 2000 än 100 år tidigare, vilket framgår av 
Figur 4. Faktum är att den också år 2050 beräknas 
vara lägre för Sverige än vad den var 1900. Även 
om tidpunkten och nivån har skiftat mellan Euro-
pas länder så har ändå utvecklingen varit likartad. 

Utvecklingen i Sverige under 1900-talet låg före 
flertalet länder i Europa men år 2000 hade ungefär 
hälften av dessa länder hunnit ikapp och passerat 
Sveriges nivå. Figur 4.

Framtiden ser emellertid helt annorlunda ut. 
Nedgången i fertiliteten, som startade vid 1800-ta-
lets slut och sedan fortsatte till en nivå då framtida 
generationer successivt blir mindre och mindre, 
har idag stabiliserats på en låg nivå runt 1,5 barn 
per kvinna, vilket innebär att arbetskraften liksom 
befolkningen totalt minskar. Fenomenet är likartat 
i nästan samtliga länder i Europa. Flertalet länder, 
dock inte Sverige, beräknas därför uppleva att be-
folkningen minskar före år 2050, varav flera redan 
under de närmaste åren. Antalet konsumenter, det 
vill säga barn, gamla och arbetare, kommer också 
att öka i förhållande till antalet i arbetsför ålder. 
Som framgår av Figur 5 ökar fram till år 2050 
antalet konsumenter per arbetare i Europa från 
dagens 1,65 till 1,94. Så här långt i resonemanget 
har vi antagit att konsumtionen är densamma i alla 
åldrar och att alla i arbetsför ålder, det vill säga 
mellan 20 och 65 år, arbetar och producerar lika 
mycket oavsett ålder. Figur 5.

Effekten av befolkningens åldersstruktur på eko-
nomin beror på hur mycket vi faktiskt konsumerar 
och producerar i olika åldrar. Figur 6 visar hur 
konsumtion och produktion, det vill säga inkomst 
av arbete, ser ut i olika åldersgrupper i Sverige år 

Figur 4. Befolkningsandelen i olika åldersgrupper i Sverige

Källa: SCB, Statistiska databasen
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2003. Det mest slående är att konsumtionen efter 
65 år är högre ju äldre man är, något som främst 
beror på att kostnaderna för omsorg och hälso- och 
sjukvård stiger med ökande ålder. Det är således 
den offentligt finansierade konsumtionen som 
ökar med stigande ålder i Sverige, inte den privata. 
Åldersprofilerna är likartade för de flesta utveck-
lade länder trots att man tillämpar olika former för 

finansiering av äldreomsorg och äldres hälso- och 
sjukvård. Figur 6.

Under normala år så uppstår ett visst underskott 
som kompenseras av vårt överskott i handeln med 
omvärlden, främst kapitalinkomster från utlandet. 
Om vi antar att åldersprofilen för såväl konsumtion 
som inkomster förblir konstant fram till år 2050 
ökar detta underskott med 350 procent därför att 

Figur 5. Antal konsumenter per person i arbetsför ålder i Europa 2000–2050

Figur 6. Konsumtion och arbetsinkomst i olika åldrar i Sverige år 2003 

Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division

Källa: Forsell, Hallberg, Lind & Öberg 2008
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befolkningen åldras i enlighet med SCB:s befolk-
ningsprognos. Hur stort är underskottet i reala 
termer? Enligt våra beräkningar motsvarar det en 
ökning av arbetsproduktiviteten med 0,3 procent 
per år. Det är inte troligt att detta underskott fort-
sättningsvis kan finansieras genom stigande kapital-
inkomster från utlandet eftersom det skulle kräva 
mycket omfattande investeringar i utlandet. Det 
hjälper sannolikt inte heller att arbetsproduktivite-
ten ökar eftersom de offentliga utgifterna beräknas 
öka snabbare än skatteintäkterna när arbetspro-
duktiviteten stiger.

Antagandet om att konsumtionen i olika ålders-
grupper skall förbli oförändrad är djärvt eftersom 
kostnaderna för hälso- och sjukvård, liksom för 
omsorg, ökat kraftigt under lång tid trots försök till 
besparingar. Sjukvårdskostnaderna i Sverige ökade 
till exempel med 3,7 procent per år mellan 1995 
och 2005, vilket i huvudsak beror på att kostna-
derna per person steg. Kostnadsökningen är inte 
extrem i jämförelse med andra länder. Utvecklingen 
i de andra nordiska länderna, liksom i Nederlän-
derna, var likartad medan kostnadsförändringarna 
i övriga Europa var något skiftande. I Sverige har 
även kostnaderna för äldreomsorg ökat på mot-
svarande sätt men däremot inte kostnaderna för 
pensioner, något som beräknas ske i ett antal andra 
länder i Europa. I till exempel Portugal beräknas 
pensionskostnadernas andel av bruttonationalpro-
dukten fördubblas fram till år 2050 då den blir 21 
procent. Det är visserligen tänkbart att kostnads-
ökningarna för omsorg och sjukvård kommer att 
dämpas genom att de äldre blir friskare. Osäker-
heten på detta område är emellertid stor eftersom 
kostnaderna inom sjukvården i stor utsträckning 
beror på vården under det sista levnadsåret. Att 
medelåldern ökar innebär således inte att kostna-
den för konsumtion per capita minskar utan att 
den skjuts framåt i tiden, vilket i och för sig är 
ekonomiskt fördelaktigt. Vidare råder det också 
osäkerhet om huruvida och i så fall hur mycket de 
äldres hälsa egentligen har förbättras under se-
nare år. Nya undersökningar tyder på att tidigare 
resultat har varit för optimistiska. Man kan därför 
inte räkna med att kostnadsökningarna kommer att 
avstanna tack var en allt friskare äldrebefolkning. 
Om vi skriver fram dagens trender och tar hänsyn 
till ökningen i kostnaden per capita, stannar således 
konsumtionsökningen i förhållande till produktio-
nen inte på 2,4 gånger utan blir betydligt högre.

Vad kan vi göra?
Praktiskt taget varje dag kan man höra och läsa att 
problemen med befolkningens åldrande kan och 
bör lösas genom ökad invandring. Argumenten är 
att invandrarna är yngre och därmed har en högre 
andel i förvärvsarbetande åldrar samt att de har 
högre födelsetal än befolkningen i övrigt. Många 
politiker, både i Sverige och i Europa, är varma 
förespråkare för denna lösning. Företagarna är 
också förespråkare för ökad invandring medan 
fackföreningsrörelsen kämpar emot. För dessa 
grupper är det dock inte befolkningens åldrande 
som står i förgrunden. De ekonomiska fördelarna 
med fri rörlighet av arbetskraft, kapital och va-
ror är uppenbara men stoppar det befolkningens 
åldrande? Helt klart förhindras inte befolkningens 
åldrande totalt sett i världen eftersom åldrandet är 
en global process, men kan det stoppa åldrandet på 
en kontinent, som Europa, eller i ett enskilt land, 
som Sverige? Ser vi till Europa så måste invand-
ringen komma från utomeuropeiska länder men ser 
vi till Sverige kan den komma från vilka länder som 
helst. Sverige har haft en omfattande invandring 
under lång tid och sedan 1930-talet har invand-
ringen varit större än utvandringen. Till en början 
rörde det sig om invandring från grannländerna, 
delvis orsakat av andra världskriget, sedan om 
arbetskraftinvandring från Sydeuropa men också 
från våra nordiska grannländer, speciellt Finland. 
Från 1970-talets mitt har flykting- och anhörigin-
vandringen dominerat. Idag är cirka 12,0 procent 
av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket lig-
ger strax under Österrike och Tyskland och något 
över Belgien och Nederländerna. Motsvarande 
siffra för Storbritannien är 7,6 procent, Frankrike 
7,4 procent, Danmark 6,9 procent och Finland 2,0 
procent. Om invandringen påverkat befolkningens 
åldersstruktur så borde det således synas i Sverige 
med dess omfattande invandring.

Invandringens effekt på befolkningens ålders-
sammansättning är om inte marginell så åtminstone 
modest. Våra beräkningar visar att utan invandring 
skulle andelen över 65 år vara närmare 20 procent 
år 2000 och inte drygt 17 procent som den fak-
tiskt var. FN har gjort beräkningar över hur stor 
migration som skulle behövas fram till år 2050 för 
att möta olika mål. Om målet är att kvoten mel-
lan gruppen 15–64 år och gruppen 65+ ska vara 
konstant kommer Europa att behöva en invandring 
som uppgår till över 1,3 miljarder människor mel-
lan 2008–2050. För att få lite perspektiv på denna 
siffra uppgår Europas befolkning idag till 730 
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miljoner – alltså skulle Europa behöva ”importera” 
nästan dubbelt så många personer som dagens 
befolkning bara för att hålla åldrandet konstant. 
Detta bygger på en kvot som ligger på cirka 4,8. 
Om man är beredd att acceptera en kvot på 3, det 
vill säga tre i arbetsför ålder för varje pensionär, 
kommer Europa bara att behöva 235 miljoner fler 
invandrare fram till år 2050. Trots att denna siffra 
är betydligt mindre betyder det fortfarande att 
enorma mängder invandrare skulle behöva rekry-
teras, beredas arbete och föras in i systemet. Även 
om dessa tre problem skulle kunna gå att lösa finns 
potentiella politiska hinder för invandring i en så 
stor skala. 

FN har gjort motsvarande beräkningar för 
Japan som skulle behöva ha en invandring på i 
genomsnitt 10 miljoner invandrare per år fram till 
år 2050 för att stoppa befolkningens åldrande. 
Detta skall jämföras med Japans befolkning som 
är 127 miljoner idag. Sett ur ett vidare perspektiv 
kan därför planer på att förhindra befolkningens 
åldrande genom invandring avskrivas helt. I allra 
bästa fall kan ökad invandring dämpa åldrandet 
något. Resultaten kan förefalla förvånande men är 
lätta att påvisa både teoretiskt och empiriskt. För 
det första är skillnaderna mellan invandrare och be-
folkningen i övrigt inte tillräckligt stora vad gäller 
ålderssammansättning och barnafödande för att ge 
några märkbara effekter på befolkningens åldrande 
och för det andra blir givetvis även invandrare ett 
år äldre för varje år som går. Men ålderssamman-
sättning är, som vi tidigare konstaterade, bara en 
del av problemet med ökande försörjningsbörda 
för allt färre i arbetsför ålder, resten beror på vad 
vi konsumerar och producerar i olika åldrar. Här 
skiljer sig invandrare och befolkningen i övrigt vad 
gäller förvärvsfrekvensen, det vill säga den andel av 
befolkningen i arbetsför ålder som faktiskt arbetar. 
I dagens Sverige har många invandrargrupper upp-
levt problem med att integreras ekonomiskt, med 
lägre förvärvsintensitet och högre arbetslöshet som 
följd. Härigenom äts den lilla positiva ekonomiska 
effekt upp som invandringen ger. Är då situatio-
nen i Sverige unik eller ser det ut på liknande sätt 
i andra länder i Europa? Sysselsättningsproblemen 
för invandrare är likartade i hela Europa. Skall 
framtida invandring över huvud taget bidra till att 
produktionen i förhållande till konsumtionen ökar, 
måste invandrarna integreras på ett bättre sätt än 
vad som skett fram till idag.

Löser ökat barnafödande några av de problem 
som följer med att befolkningen åldras? Svaret är 

ja, men endast på lång sikt; på kort sikt sker en 
ökning av kostnaderna snarare än en minskning. 
Detta beror på att genomsnittsåldern vid arbets-
marknadsinträdet är relativt hög i hela Europa. 
När så blivande föräldrar lämnar arbetskraften, 
åtminstone temporärt, minskar arbetskraftsutbudet 
och därigenom produktionen. Det kommer därför 
att dröja 20–30 år innan de positiva effekterna av 
ett ökat barnafödande kan få genomslagskraft, 
vilket gör en sådan lösning mindre politiskt intres-
sant. Ökat barnafödande löser inte bara problemet 
med en åldrande utan också problemet med en 
minskande befolkningen. Med några få undantag 
kommer befolkningen i Europa att minska under de 
närmaste årtiondena, för några länder har minsk-
ningen redan startat. Befolkningsminskningen beror 
på att födelsetalen blivit så låga att varje komman-
de generation successivt blir mindre. 

Om befolkningsåldrandet ska stoppas via 
fertilitetshöjningar måste varje generation uppnå 
en summerad fruktsamhet på 2,1, den så kallade 
reproduktionsnivån. Något förenklat betyder detta 
att det genomsnittliga antal barn per kvinna behö-
ver vara just 2,1. Har man en summerad fruktsam-
het över detta tal kommer den nya generationen 
att vara större än föräldragenerationen. Om värdet 
ligger under reproduktionsnivån ser vi minskande 
barnakullar. Sverige, med 1,94 barn per kvinna år 
2009, är bland de europeiska länder som har högst 
fruktsamhet. Andra länder högt upp på denna lista 
är övriga nordiska länder, Frankrike och Storbri-
tannien. Fruktsamhetsnivåerna är däremot mycket 
lägre i Öst-, Central-, och Sydeuropa. Många av 
dessa länder har summerade fruktsamhetsnivåer på 
mellan 1,2 och 1,4, och genomsnittsnivån för hela 
EU-27 ligger på strax över 1,5. I hela Europa är 
Island och Turkiet de enda länder som visar frukt-
samhetssiffror motsvarande reproduktionsnivån, 
alla andra europeiska länder ligger under reproduk-
tionsnivån.

Att höja fertiliteten till en nivå där varje kom-
mande generation är tillräckligt stor för att ersätta 
föräldragenerationen är inget som forskarna tror 
kommer att ske. Det betyder däremot inte att det 
är meningslöst att försöka höja fertilitetsnivåerna. 
En faktor som sannolikt är av betydelse är kvin-
nors deltagande på arbetsmarknaden, som ökat 
markant under senare årtionden. Ett växande antal 
kvinnor i arbetskraften kan leda till att barnafödan-
det går ned som ett resultat av konflikten mellan 
marknadsarbete och familjebildandet. Att föda 
barn betyder ofta att kvinnorna behöver göra ett 
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avbrott i sina karriärer och kan leda till negativa 
konsekvenser för kvinnans och familjens ekonomi. 
Stater kan försöka stimulera barnafödandet genom 
att föra en politik som syftar till att förena kvinnors 
arbetskraftsdeltagande med familjebildning. 

I de nordiska länderna har länge förts en famil-
jepolitik som möjliggjort att kvinnor har möjlig-
het att återgå till sina gamla jobb efter en generös 
föräldraledighet. Detta, kopplat till en välutbyggd 
och universell barnomsorg, har inneburit att kvin-
nor relativt enkelt kan återgå till marknadsarbete 
efter barnafödandet. Den politik som drivits har 
varit speciellt gynnsam för ökat barnafödande av 
flera anledningar. För det första garanteras kvinnor 
att deras jobb finns kvar även efter barnafödande 
och föräldraledighet vilket ger en viss trygghet. För 
det andra är ersättningen under föräldraledigheten 
kopplad till tidigare inkomster. Det finns således 
starka incitament för kvinnor att vara aktiva på ar-
betsmarknaden i unga åldrar och därigenom bygga 
upp den inkomstnivå som föräldraförsäkringen 
baseras på. Den nordiska modellen av föräldraför-
säkring har på så sätt haft dubbel inverkan – den 
har ökat kvinnornas arbetskraftdeltagande och den 
har bidragit till att fertiliteten har stannat kvar på 
höga nivåer, åtminstone med europeiska mått mätt. 
Det är därför inte oväntat att de nordiska länderna 
har högst barnafödande i Europa.

Att den nordiska modellen är en förebild märks 
tydligt i sittande tyska regeringens familjepolitiska 
strävanden. Tyskland har bland en av Europas 
lägsta fertilitetsnivåer och är samtidigt ett land med 
en tudelad syn på familjen. I västra Tyskland är 
kvinnorna inte sällan hemmafruar som tar hand om 
barnen medan mannen är ute och arbetar. Det har 
i princip varit omöjligt att få offentlig barnomsorg 
för barn under tre år gamla. Omständigheter som 
dessa gör att kvinnor försvinner bort från arbets-
marknaden när barnen föds och att de har stora 
svårigheter att komma tillbaka in i arbetslivet. I 
östra Tyskland är förhållandena annorlunda. Här 
beror det låga barnafödandet knappast på avsakna-
den av barnomsorg utan troligtvis på det allmänna 
ekonomiska läget. I vilket fall som helst har den 
tyska regeringen under senare år börjat investera i 
ett utökat antal barnomsorgsplatser och man har 
även infört en föräldraförsäkring av den typ som 
sedan länge har funnits i Norden. Tyskland har 
också följt i spåren på senare tids nordiska familje-
politiska strävanden, nämligen en öronmärkning av 
delar av föräldraledigheten endast för fadern. Av-
sikten är att få familjer att dela på föräldraledighe-

ten och därmed åtminstone delvis råda bot på den 
brist på jämlikhet mellan könen som fortfarande 
kvarstår i dagens familjestrukturer.

Den nordiska modellen är naturligtvis inte nå-
gon universallösning på problemet med sjunkande 
barnafödande: Däremot kan man konstatera att en 
politisk hållning som syftar åt att förena familjeliv 
med arbetsliv har en positiv effekt på fertiliteten. I 
förlängningen betyder det således att en familjevän-
lig politik kan ha en förmildrande effekt på befolk-
ningsåldrandet.

Att vissa länder i Europa, såsom de nordiska, 
uppvisar något högre födelsetal än andra och 
därför framstår som en förebild, innebär inte att 
barnafödandet i dessa befolkningar är tillräcklig 
omfattande för att ge en stabil befolkning. Det 
finns därför all anledning för alla länder, oavsett 
nuvarande nivå på födelsetalen, att genomföra 
förbättringar inom familjepolitiken som underlättar 
människors möjligheter att skaffa barn.

Vi har så här långt diskuterat hur invandring 
och barnafödande påverkar befolkningens ålders-
struktur och berört problemet med en ökande andel 
äldre i befolkningen. Vi har även påpekat att kritis-
ka frågor är inte bara hur många som finns i varje 
åldersgrupp utan också hur mycket som produceras 
och konsumeras. Vid sidan av att undersöka de 
långsiktiga effekterna av ett ökat barnafödande har 
politikerna även intresserat sig för hur man kan få 
fler att arbeta och hur man får de som arbetar att 
arbeta mer.

Det finns en stor potential i att öka skatteunder-
laget genom att öka antalet arbetstimmar. I Sverige 
arbetar man i genomsnitt fyra veckor mindre per 
år än i USA. Den längre arbetstiden i USA beror 
främst på kortare semestertid och lägre sjukfrån-
varo. Siffrorna ovan gäller de som har arbete vilket 
innebär att det finns en potential att öka andelen i 
arbetsför ålder som tillhör arbetskraften. I genom-
snitt var arbetskraftsdeltagandet 80 procent fram 
till omkring 1990 då siffran sjönk till 75 procent. 
En betydande del av befolkningen i arbetsför ålder 
har således hamnat utanför arbetskraften på grund 
av förtidspensioneringar och andra skäl medan an-
dra aldrig har lyckats etablera sig på arbetsmarkna-
den. Sammantaget kan man identifiera ett antal sätt 
att öka den totala arbetstiden i samhället: stude-
rande avslutar sina studier snabbare, arbetslösheten 
minskar, svart arbete reduceras, hemarbete minskar, 
sjukfrånvaron går ned och pensionsåldern höjs. 

Ett alternativ är att öka skatterna. Skattenivån 
är relativt hög i Europa jämfört med andra delar av 
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världen, men variationerna från land till land är be-
tydande. De personliga inkomstskatterna är högst i 
Sverige och Danmark, sedan följer Nederländerna 
och Finland. Skatterna i Rumänien, Bulgarien och 
deras grannländer ligger lägst. Det är svårt att se att 
högskatteländerna kan höja sina skatter ytterligare 
utan att det får negativa ekonomiska konsekvenser. 
Däremot borde höjda skatter vara möjligt efter-
hand i lågskatteländerna. Andra skatter, som till ex-
empel skatterna på kapital och egendom är relativt 
måttliga men det är även här osäkert om dessa går 
att höja utan att skapa negativa konsekvenser för 
samhället. I dagens alltmer internationaliserade och 
ekonomiskt integrerade värld med ökad konkur-
rens mellan länder och i vilken varor och kapital är 
mer lättrörliga än arbetskraften är en sådan lösning 
inte sannolik. Politiska satsningar på att öka arbets-
tiden och produktiviteten förefaller troligare.

Ökningar i sysselsättning kräver stora investe-
ringar för att säkerställa att det finns en avsättning 
för de varor och tjänster som produceras. Betydan-
de volymer kapital måste således säkras. Paradoxalt 
nog kan själva åldrandet tillsammans med välfärds-
statens otillräcklighet vara en del av lösningen på 
kapitalproblemet. Osäkerheten kring offentliga 
välfärdssystem – pensionssystem, äldrevård, sjuk- 
och hälsovård och så vidare – gör att många väljer 
att spara inför ålderdomen. Innan andelen äldre 
faktiskt ökar kommer man därmed att märka av 
ett ökat sparande och därigenom även en ökad till-
gång på kapital, vilket antingen kan användas för 
investeringar i utbildning eller maskiner, i det egna 
landet eller utomlands. Oavsett hur det placeras 
bidrar det ökande sparandet inför ålderdomen till 
att investeringarna ökar och att trycket från den 
åldrande befolkningen under en viss tid minskar. 
Detta kallas av en del forskare för en andra de-
mografisk gåva. Den första inträffade när beroen-
dekvoten sjönk under första hälften på 1900-talet 
i samband med att barnafödandet minskade. De 
menar att detta sparande har stor betydelse för den 
ekonomiska tillväxt som sker i många länder idag.

Vad händer om inte ökningar i arbetstid och 
produktivitet räcker till? Kommer det att innebära 
att välfärdsstaten begränsar sitt ansvar till vissa 
områden eller till kvalitetsförsämringar över hela 
linjen? Detta är naturligtvis ytterst svårt att sia 
om men sannolikt kommer man att försöka bygga 
system som inte är så känsliga för förändringar i 
befolkningens åldersstruktur och som ger incita-
ment till att öka arbetstiden och att prestera mer.

Pensionssystemets förändring i Sverige är ett 

exempel på hur man skapat ett system som är 
robust både med avseende på en ökad livslängd 
efter pensioneringen och låg ekonomisk tillväxt. 
Genom det nya pensionssystemet som trädde i kraft 
1998 beräknas de statliga pensionernas andel av 
produktionen ligga kvar oförändrade på cirka 11 
procent även i framtiden. Eftersom andelen pensio-
närer ökar innebär det nya systemet naturligtvis att 
pensionerna minskar relativt sätt, något som dock 
kan motverkas av att alltfler senarelägger tidpunk-
ten för sin pensionering. Våra beräkningar visar 
att med en pensionsålder på 69 år 2030, respektive 
70,5 år 2050 blir andelen pensionärer samma som 
idag, vilket innebär att deras andel av den samlade 
produktionen förblir konstant. Vid jämförelse med 
vissa andra europeiska länder som till exempel 
Portugal kommer de statliga pensionernas andel av 
bruttonationalprodukten, utifrån rådande pensions-
systemet, att öka från dagens 11 procent till 21 
procent år 2050. Motsvarande siffror för Spaniens 
del är 12 respektive 16 procent. Frågan är om man 
kan bygga liknande system för äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård.

Äldreomsorgen kan möjligen vara ett område 
där samhället i framtiden endast garanterar en 
viss basnivå, och likaså pensionerna, men knap-
past sjukvården. I ett välfärdssamhälle av nordisk 
modell där alla garanteras lika sjukhusbehandling 
oavsett hur mycket man bidragit med till att täcka 
vårdkostnaderna är det närmast otänkbart att 
alla inte skulle ha tillgång till samma kvalificerade 
sjukvård. Trots sannolika insatser att sänka kost-
naderna, eller åtminstone dämpa kostnadsökning-
arna, förefaller det helt otänkbart att detta skulle 
medföra att inte alla ges tillgång till samma vård. 
Att däremot sänka ambitionsnivån i den offent-
ligt finansierade sjukvården utan att samtidigt ge 
de som själva vill betala för mer kvalificerad vård 
möjlighet att göra så förefaller lika otänkbart. Om 
kostnaderna för en åldrande befolkning skjuter i 
höjden i förhållanden till skatterna är det därför 
mer troligt att man skär ner på kostnaderna inom 
någon annan del av den offentliga sektorn, till 
exempel bostadssubventionerna. Nedskärningar 
av de grundläggande moderna välfärdssystemen är 
dock svåra att genomföra av uppenbara skäl och 
lösningar för att öka den framtida skattebasen i 
stället framstår som mer sannolika. Som ett exem-
pel skulle en omedelbar höjning av pensionsåldern 
i Sverige till 66 år innebära att nedskärningar 
inom välfärdsystemet fram till 2017 skulle bli 
onödiga. Ökningar av skatteintäkterna till följd av 



20 välfärden i ett åldrande europa

att lönesumman ökar skulle leda till förbättringar 
snarare är försämringar. När man så är framme 
vid år 2017 skulle ytterligare ett års ökning av 
pensionsåldern, det vill säga till 67 år, göra att vi 
kan behålla nuvarande välfärdsnivå fram till år 
2023. Ökar man detta år pensionsåldern till 68 år 
klarar vi oss till 2031 och, slutligen, om man vid 
denna tidpunkt inför en ny, höjd pensionsålder på 
69 år kan man undvika att skära ner på offentliga 
utgifter fram till 2050. Även om dessa förändringar 
inte kan ske utan omfattande investeringar både i 
fysiskt kapital och humankapital tror vi att detta 
inte bara blir Sveriges utan också Europas framtida 
väg. Genomförs det sedan också förbättringar för 
småbarnsföräldrar kan detta leda till att kommande 
generationer inte minskar i storlek hela tiden, vilket 
gör framtiden betydligt ljusare.
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Den nya likformigheten?  
Om aktuella tendenser i socialtjänsten 
Professor Tommy Lundström 
Inst för socialt arbete, Stockholms universitet

F
öredraget ger jag en lätt tillspetsad beskriv-
ning av ett antal tendenser i tiden som kan 
sammanfattas så att kommunalt självbestäm-
mande, decentralisering och professionell 

diskretion får ge vika för en ökande likformighet 
pådriven av standarder, regler och ökad statlig kon-
troll. Diskussionen förs på basis av exempel från 
socialtjänsten och särskilt utifrån socialt arbete med 
utsatta barn- och ungar. 

För några år sedan var sådant som kommunalt 
självbestämmande och decentralisering värden med 
i huvudsak positiva konnotationer medan sådant 
som regler och kontroll ofta hamnade på minussi-
dan i vågskålen. Men regler och kontroll och från-
varo av stark professionell bestämmanderätt (på 
bekostnad av klientens makt) kan också innebära:
•	 Större likhet i behandling av människor med lik-

artade problem. Man kan till exempel fråga sig 
om det är rimligt att, som nu, en del kommuner 
utreder alla anmälningar när barn fara illa, 
medan andra avskriver de flesta anmälningar 
utan att göra någonting. 

•	 Ökade förutsättningar att garantera (lägsta) 
kvalitet. Det kan gälla allt från regelverk som 
styr utredningstider när man misstänker att barn 
far illa till standarder för kvalitet i insatserna.

•	 Ökad möjlighet för medborgare att hävda sin 
rätt. Med tydligare regelverk blir systemet mer 
transparent och därmed ökar möjligheterna att 
identifiera rättigheter.

•	 Man också tänka sig att bättre regelverk och 
mer kontroll av hur de fungerar minskar risken 
för misstag och övergrepp. Åtminstone är det så 
argumentationen ser ut när det gäller en utökad 
kontrollapparat för vård av barn och unga vid 
institutioner och i fosterhem.

Under ett antal år har ideal av ovanstående slag 
fått ökad tyngd i den offentliga debatten, inte minst 
när det gäller diskussioner kring utsatta barn och 
unga. För att förverkliga idealen anvisas ofta kla-
rare regelverk, tydligare normer och olika former 
av standardisering.

Standardisering, regler och normer
Jag går vidare med att presentera några teore-
tiska eller snarare begreppsliga utgångspunkter. I 
det sammanhanget har Nils Brunssons och Bengt 
Jacobssons (1998) bok om standardisering fort-
farande mycket att säga oss. När man diskuterar 
likformighet och processer som skapar likformig-
het är det tre begrepp som kan sägas vara särskilt 
viktiga att ha i åtanke:1

•	 Regler/direktiv: Explicita bestämmelser med 
en tydlig upphovsman som är tvingande och 
ofta har någon form av sanktion knutna till sig. 
Trafikregler är ett (över)tydligt exempel, men 
Socialtjänstlagen innehåller också mängder av 
regler som hur länge utredningar får pågå och 
hur det skall gå till när man tvångsomhändertar 
ett barn.

•	 Standarder: Liknar direktiv genom att de är 
(mer eller mindre) explicita och har en tydlig 
avsändare, men de är formellt sett inte tving-
ande. Standarder är ett lite knepigare begrepp 
än regler. De liknar de sistnämnda eftersom de 
är explicita och har en identifierbar avsändare, 
men de är inte tvingande. Standarder känner vi 
från sådant som vad som definierar en telefon 
och hur väggar bör vara konstruerade i ett 
hus. Standarder kan till skillnad från direktiv 
konkurrera med varandra. Nu finns till exempel 
olika standarder för så kallade e-böcker (vilket 

1  Jag använder ungefär samma begreppsapparat som Brunsson 
& Jacobsson (1998), men med någon förskjutning.
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kan göra livet komplicerat för sådana som vill 
läsa på läsplatta). Det är lätt att återfinna stan-
darder på sjukvårdsområdet, men de är mindre 
självklara i socialt arbete. Dock kan till exempel 
Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård 
sägas utgöra en standard. Avsändaren är tydlig, 
men riktlinjerna är inte tvingande

•	 Normer: Föreställningar som finns därute i sam-
hället utan uppenbar avsändare och som vi ofta 
införlivat med vårt sätt att betrakta världen. 
Normer är ibland svårfångade. Det betyder inte 
att normers styrka för att påverka beteenden 
i riktning mot likformighet nödvändigtvis är 
svagare än regler eller standarder. Normer kan 
i själva verket ha mycket stark påverkanskraft. 
Ibland kan emellertid normer vara svårtolkande, 
särskilt i tider av förändring (det gäller t.ex. vad 
som konstituerar en familj och vad som förvän-
tas av medlemmarna i en familj).

Likformighet och statlig kontroll 
Begreppen regler, standarder och normer är goda 
utgångspunkter när processer som berör likformig-
het skall analyseras, men hur kan de relateras till 
ökad statlig kontroll? Under senare tid har begrep-
pet ”audit society” fått stor betydelse i analyser av 
vår tids organisationsmässiga förändringar. Audit 
Society, kan översättas till ”revisionssamhälle”, 
dvs. ett samhälle där allt fler kontrollörer ofta i 
nya organisationer, kontrollerar och följer upp hur 
andra organisationer och individer sköter sig. I vårt 
senmoderna samhälle kan man tala om en ”Audit 
explosion” (Power 2003). Kontroll/revision kan 
utföras med hjälp av både regler och standarder, 
men kan också baseras på normer. Kontroll på 
basis av regler kan handla om uppfyllandet av krav 
på specifik utbildning för personal som arbetar på 
institutioner för samhällsvårdade barn. Revision 
baserad på standarder kan handla om i vilken 
utsträckning man på samma institutioner arbetar 
efter metoder rekommenderade av Socialstyrelsen 
eller följer upp vården på basis av standardiserade 
bedömningsinstrument. Tillsyn på basis av normer 
kan röra sådant som om man i vardagen behandlar 
de vårdade barnen på ett (allmänt accepterat) hygg-
ligt och anständigt sätt.

En kritik av the audit society är att dess fokus 
på kontroll och inspektion blir värden i sig. De blir 
något som politiker och tjänstemän tar till för att 
freda sig från kritik och hantera svåra situationer: 
”Vi har tjänstemän som skall kontrollera detta”. 
Kontrollörerna tenderar emellertid ofta att titta på 

sådan som kan mätas, dvs. hur saker görs snarare 
än att svara på den betydligt svårare frågan: vad 
leder det till. Det är lättare att kontrollera vilken 
utbildning föreståndaren på institutionen har, än 
hur det går för barnen på sikt. 

Kontroll och risk 
Kontroll/revision hänger samman med försök att 
minimera risker och osäkerhet. Begreppen Risk 
Society (se t.ex. Beck 2000) och Audit Society 
hänger därför nära samman. Man brukar säga att 
vi lever ett risksamhälle där allt mer av politikers 
och tjänstemäns ansträngningar går ut på att få 
kontroll över risker. Också ”vanliga” människors 
vardag bombarderas av risktänkande och riskbe-
dömningar, som handlar om allt från hur vi skall 
kunna förutse och förebygga kärnkraftkatastrofer 
till risken att ett tåg inte skall gå i tid. 

Att inte kunna hantera risker är en av vår tids 
största synder för politiker och professionella. 
Därmed kan nästan alltid mer kontroll motiveras. 
Audit behövs för att få kontroll över risker eller i 
vart fall för att visa att man kraftfullt agerar för att 
få kontroll. Kritik mot riskbedömningar sker ofta 
i efterhand, det är alltid mycket enklare att se vad 
man gjort fel när det är för sent. Sådana efterhands-
analyser leder inte sällan till krav på förstärkt kon-
troll, för att minska framtida risker. Det ligger då 
nära till hands att kräva mer regler och standarder 
som i sin tur kan leda till ökad likformighet.

Socialtjänsten – regler, standarder och 
likformighet
Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg är 
det knappast svårt att hitta exempel på ökad regel-
styrning och fler standarder. Den följande samman-
ställningen är koncentrerad till den sociala barn- 
och ungdomsvården. Här märks utökade regelverk 
och förslag till utökade regelverk när det gäller 
t.ex. hur och under vilka villkor utredningar av 
barn- eller ungdomar som riskerar att fara illa skall 
göras, mer explicita regler om förhållandet mellan 
socialtjänst och rättsvårdande myndigheter (särskilt 
när det gäller ungdomar inblandade i brottslighet), 
utökad styrning av kommunerna när det gäller 
kontroll av fosterhem och institutionsvård samt 
krav på personalens kompetens inom den sociala 
barnavården (SOU 2009:68, SOU 2010:65). 

En del av de utvidgade regelverken hänger sam-
man med ökad privatisering av dygnsvården. Det 
gäller till exempel regler för upphandling av tjäns-
ter som öppenvård och institutionsvård (Forkby & 
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Höjer 2008). Avsändare av regelverk inom individ 
och familjeomsorgen är i allmänhet lagstiftaren, 
men regelverken kan i sin tur kodifieras och preci-
seras av myndigheter som Socialstyrelsen.

Standardisering på individ- och familje-
omsorgens fält 
Avsändare av standarder inom Socialtjänstens olika 
områden är framför allt Socialstyrelsen och de till 
dem tidigare knutna organisatoriska enheter som 
CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete) 
och IMS (Institutet för metodutveckling i socialt 
arbete). SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
spelar emellertid en alltmer aktiv roll i samman-
hanget inte minst när det gäller evidensbaserat 
socialt arbete (se nedan). Standarder utgörs ofta 
av kodifierad expertkunskap. Experterna kan vara 
forskare, (höga) tjänstemän osv. Forskning om risk-
faktorer för barn kan till exempel ligga till grund 
för standardiserade bedömningsinstrument.

Några exempel på standarder:
•	 Dokumentationssystem som BBIC (Barns behov 

i centrum), framtaget vid Socialstyrelsen, är inte 
tvingande men används på bred basis i landets 
kommuner. Till BBIC är knutet ett licensför-
farande, som går väl ihop med användning av 
andra former av standarder – med budskap 
som: ”vårt företag är XYC-licensierat”. BBIC är 
intressant på flera sätt. Det har sina rötter i Eng-
land och utgör delvis en kodifiering av forskning 
på området. En del av de riskfaktorer som skall 
inkluderas i dokumentationen härrör från forsk-
ning, framför allt engelsk sådan. Andra delar av 
BBIC utgörs av kodifiering av allmänna hand-
läggningsrutiner och lagstiftningens regelverk. 
Frivilliga standarder och tvingande regelverk 
växer alltså samman.

•	 På missbruksområdet finns systematiska bedöm-
ningsinstrument som ASI (Addiction Severity 
Index) och det kommer på andra fält. Bedöm-
ningsinstrumenten har sin rötter i forskning om 
riskmissbruk. Liksom när det gäller BBIC är de 
spridda i många kommuner, men som för BBIC 
finns ingen systematisk forskning hur mycket 
de faktiskt används och vilken nytta de gör i 
klientarbetet.

•	 SKL:s Öppna jämförelser är en form av norme-
ring och därmed redskap för standardisering 
(även om avsändaren eventuellt skulle förneka 
det). Här kan kommunalpolitiker och tjänste-
män se hur de ligger till exempelvis när det gäl-
ler ”Socialtjänstens förutsättningar för att möta 
utsatta barns behov”. Tabellerna lyser rött om 

man till exempel saknar socialjour eller BBIC-
licens (www.skl.se).    

Evidensbaserad socialt arbete som  
standardisering 
När man talar om evidensbaserad praktik eller evi-
densbaserat socialt arbete är det inte sällan oklart 
vad man menar. I huvudsak finns det två olika sätt 
att se på EBP. I den första och ursprungliga me-
ningen brukar EBP beskrivas som en verksamhet 
där den enskilde praktikern spelar en avgörande 
roll som kritisk granskare och tillämpare av forsk-
ning. Det faller på den evidensbaserade praktikerns 
lott att kritiskt granska forskning och på basis av 
granskningen – i samverkan med klienten – tilläm-
pa bästa möjliga intervention. I denna ursprungliga 
mening understryks ofta EBP:s antiauktoritära 
drag: den självständiga kritiska granskningen 
innebär att den professionelle inte blir beroende av 
utomstående auktoriteter.

Det andra sättet att se på EBP brukar kallas 
riktlinjemodellen och de som talar för den gör det 
utifrån forskning som tyder på att det är svårt att 
få till stånd EBP enligt den ursprungliga modellen. 
Riktlinjemodellen innebär att experter av olika 
slag – på basis av evidensgradering – samman-
ställer listor över effektiva interventioner. Dessa 
riktlinjer tillämpas sedan av praktikerna, ofta i 
form av så kallade manualer som i detalj styr hur 
arbetet skall läggas upp. Det antiauktoritära draget 
i den ursprungliga modellen är således borta, men 
klienterna får – tänker man sig – del av evidensba-
serade och därmed effektiva interventioner. Det är 
riklinjemodellen för EBP som tydligast kan kopplas 
till standardisering och likformighet och det är den 
som Socialstyrelsen verkar ha anammat även om 
man är oklar på den punkten (se Bergmark, Berg-
mark & Lundström 2011).

EBP (särskilt enligt riktlinjemodellen) innebär 
med andra ord: (1) En standardisering av den typ 
av forskning som ger underlag för evidens. Det kan 
ske genom upprättande av så kallade evidenshier-
arkier, det vill säga riktlinjer för vilken forskning 
som kan skapa evidens. Dessa hierarkier bygger 
i hög grad på randomiserade kontrollerade expe-
riment (RCT) som ”the gold standard”). (2) En 
standardisering av den kliniska praktiken, det vill 
säga en ”lista”, över den uppsättning interventioner 
som bör anvisas klienter. Manualbaserade metoder, 
där arbetet regleras i detalj, är ytterligare ett steg i 
standardiseringsriktning som ofta förknippas med 
evidensbaserade metoder. 



24 den nya likformigheten? 

Ytstandardisering 
Det främsta hotet mot EBP i socialt arbete är från-
varon av interventioner som visat sig vara bättre än 
andra och att stora delar av socialtjänstens insatser, 
av etiska och andra skäl, inte går att evidensbasera 
på basis av etablerade evidenshierkier. Men mer om 
det i andra sammanhang (se t.ex. Bergmark, Berg-
mark & Lundström 2011), min poäng här är att 
EBP som det presenteras av Socialstyrelsen och om 
den verkligen skulle genomföras, innebär standardi-
sering och ökad likformighet. 

Konflikten mellan att förväntas arbeta evidens-
baserat och att det är svårt att faktiskt göra det 
eftersom det saknas evidensbaserade metoder, leder 
emellertid lätt till att socialarbetare uppger att de 
arbetar evidensbaserat (följer standarden), men att 
det är si och så med den praktiska tillämpningen. 
Kraven utifrån på standardisering som inte sva-
rar mot en realitet i form av faktiskt existerande 
evidensbaserade metoder leder med andra ord lätt 
fram till ett slags ”ytstandardisering”, där man i en-
käter och andra sammanhang svarar att man arbe-
tar evidensbaserat, men man har samtidigt mycket 
svårt att beskriva hur detta realiseras i praktiken. 

Spänningen mellan utifrån uppställda normativa 
förväntningar och de faktiska möjligheterna leder 
således till att man kan tala om en slags lösa kopp-
lingar mellan vad man säger att man gör och vad 
man faktiskt gör. Liknande tendenser till ytstandar-
disering kan naturligtvis också finnas när det gäller 
till exempel tillämpning av bedömningsinstrument 
av olika slag. Det finns knappast några studier där 
man systematiskt och på bred basis undersökt i 
vilken grad instrumenten tillämpas.

Ökad statlig kontroll 
Avslutningsvis några ord om den ökade statliga 
kontrollen. Det tydligaste exemplet på utökad audit 
utanför socialtjänsten är kanske Skolinspektionen, 
vars arbete med att godkänna ansökningar om att 
starta nya skolor och inspektera gamla bland annat 
drivits fram av den ökade privatiseringen på skol-
området, men också påverkats av det man skulle 
kunna kalla skolans kris. Det viktigaste tillskot-
tet inom socialtjänstområdet i detta avseende är 
Socialstyrelsens utökade kontroll av dygnsvården 
dvs. fosterhems- och institutionsvård, genom bland 
annat utbyggnad av regionala tillsynsenheter. 

Socialstyrelsens nya ansvar för tillsyn är exem-
pel på att kontrollen tydligt flyttas från utförarna/
beställarna till självständiga statliga organisatio-
ner. I förlängningen av detta kan man tänka sig en 

framväxt av nya regelverk och standarder för hur 
en verksamhet skall se ut för att godkännas eller 
hur den skall klassificeras. Om detta finns naturligt 
nog ännu ingen forskning på det sociala arbetets 
område och därmed inte heller någon kunskap om 
hur denna utvidgade audit kommer att utformas 
och vilka konsekvenser den kommer att få.

Likformighetens bestämningsfaktorer
Vad beror det då på att vi får mer omfattande 
regelverk och fler standarder. Allmänt sett kan man 
utgå från att ökade krav på kontroll av risker ger 
legitimitet till och efterfrågan av regler, standarder 
och statlig kontroll. Under senare år har vi exem-
pelvis sett prov på en hårdare mediegranskaning 
av missförhållanden inom vården, som i sin tur 
lett fram till offentliga utredningar om till exempel 
barn som farit illa i fosterhem och institutions-
vård. Till det kommer forskning som pekat på ett 
vildvuxet och oreglerat vårdlandskap och problem 
med dygnsvårdens resultat. På liknande sätt har ett 
alltmer fragmentariserat dygnsvårdsfält med kraf-
tigt ökande andel privata företag, parat med starka 
vinstintressen bidragit till att driva fram ökade krav 
på kontroll (Lundström 2011). Sannolikt påverkas 
också socialtjänsten av signaler från andra mer eller 
mindre närliggande fält. Jag har till exempel pekat 
på skolinspektionens framväxt, också den delvis 
ett svar på ökad privatisering och ett sätt att få 
kontroll över vinstintressen. 

Är mer likformighet problematiskt… 
Det är dags att sammanfatta och jag gör det genom 
att peka på några problem med ökad regelstyrning 
och mer standardisering. Ett sådant bekymmer är 
att regelverk inom områden som socialt arbete med 
svag teknisk kärna och med svårmätbara effekter 
riskerar att ta fasta på hur saker görs snarare än 
vad som blir resultatet av insatserna. Regelverken 
riskerar med andra ord att skapa incitament att 
leva upp till formkrav, snarare än att arbeta för att 
åstadkomma bra resultat. 

Från Storbritannien har det under många år 
kommit allt starkare signaler om att ökad regelstyr-
ning lett just till sådana icke önskvärda bieffekter 
särskilt inom barnavårdsområdet. Man har till 
exempel pekat på hur alltför långtgående regelstyr-
ning och byråkratisering inneburit att den profes-
sionella självständigheten urholkats till förfång för 
klientarbetet. Botemedlet beskrivs idag, till skillnad 
från förr, inte i termer av mer regler utan snarare 
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om sådant som förbättrad utbildning och en fördju-
pad professionell expertis (Munro 2004, 2011). 

…eller behövs det mer regler
Mot detta kan naturligtvis hävdas att vi i Sverige, 
till skillnad från Storbritannien, saknar tillräck-
lig styrning av det sociala arbetet. Mycket tyder 
till exempel på att de kommunala skillnaderna är 
alltför stora för att vara försvarbara. Det bör också 
understrykas att regelverk inte alltid behöver stå 
i motsättning till ökad kontroll. I den så kallade 
Kompetensutredningen föreslår man till exempel 
att man skall ställa krav på att socialsekreterare 
skall ha socionomexamen eller motsvarande och i 
Barnskyddsutredningen framförs att de som arbetar 
med barnavårdsutredningar och liknande bör ha 
särskild kompetens inom detta fält (SOU 2009:68, 
SOU 2010:65). På så sätt kan utökade regelverk 
också bidra till att förstärka professionell självstän-
dighet. 

I vart fall menar jag att det finns anledning att, 
här liksom i andra länder diskutera de direkta och 
indirekta effekterna av större likformighet, mer 
omfattande regelverk, fler standarder och mer kon-
troll. Inte minst eftersom det finns anledning att tro 
att vi kommer att se mer av sådant i framtiden.
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Socialt företagande  
– en välfärdsförnyare?*

Alec Carlberg, ordförande för Rainbow Sweden

S
ocialt företagande, vad är det? Frågan är 
berättigad. Fler och fler företag, både stora 
och små talar om vikten av att ta ett soci-
alt ansvar. Under ett antal år har begreppet 

”Företagens sociala ansvar” (Corporate Social 
Responsability/CSR) varit ett sätt för kommersiella 
företag att visa att de har ett bredare engagemang 
i frågor som kan kopplas till etik, miljö- och ett 
socialt samhällsansvar. CSR kan ses som en form av 
kravmärkning som ska tilltala både medarbetarna 
och kundkretsen, och som i bästa fall också bidrar 
till att höja omsättningen i företaget.

Om CSR är en kravmärkning för det vinstmaxi-
merande företaget så är begreppet socialt företa-
gande en markör som signalerar att ett företag 
sätter preciserade sociala mål före vinstmaximering, 
men utan att underskatta behovet av att uppnå 
goda ekonomiska resultat. Bra ekonomi ger före-
taget och dess medarbetare både oberoende och 
stolthet. De sociala målen ska uppnås inom ramen 
för en företagsstruktur som producerar varor och 
tjänster som bjuds ut på marknaden

De båda företagsformernas kravmärkning kan 
missbrukas. Det kommersiella företaget kan med 
enbart läpparnas bekännelse säga sig vara ett CSR-
företag och på samma sätt kan det sociala företaget 
påstå sig vara just ett sådant, utan att uppfylla de 
krav som måste kunna ställas på ett socialt företag. 
Mer om detta senare i texten. I fortsättningen kom-
mer CSR inte att beröras, utan fokus kommer att 
ligga på det sociala företagandet som en relativt ny 
och växande rehabiliteringsform. 

Hur omfattande är det sociala företagandet i 
Sverige? Enligt Tillväxtverket finns det år 2010 
sammantaget 207 företag med cirka 7 000 perso-
ner verksamma i dessa. Utan tvekan är det relativt 
blygsamma siffror. Den intressanta frågan är om 
dessa företag har potential att växa i antal, och 

hur många personer de kan komma att sysselsätta. 
Ytterligare två frågor bör ställas, nämligen vilka 
personer de sociala företagen skapar jobb åt, samt 
vad dessa företag kan bidra med samhällsekono-
miskt och i ett välfärdspolitiskt perspektiv.1 

Det är tveklöst så att de som arbetar i sociala 
företag till en överväldigande del, ibland samtliga, 
av varierande skäl inte har tillträde till den ordi-
narie arbetsmarknaden. Två vanliga orsaker till 
exkluderingen är psykisk och fysisk ohälsa samt 
alkohol- och drogmissbruk. Långtidsarbetslöshet, 
funktionsnedsättning och utomeuropeiskt ursprung 
är andra vanliga orsaker till svårigheter att få 
fotfäste på arbetsmarknaden, här har ännu inte det 
sociala företagande fått sitt genombrott.

Ur ett välfärdsperspektiv är det främst social-
tjänsten, hälso- och sjukvården och arbetsmark-
nadsmyndigheter som avlastas om det sociala 
företagandet fungerar och växer och därmed om-
vandlar klienter, patienter och långtidsarbetslösa till 
produktiv arbetskraft, om än i olika hög grad.

Det sociala företagandets politiska  
jordmån
Den goda viljan får sägas karakterisera den poli-
tiska inställningen till socialt företagande, också 
över blockgränserna. På högerkanten ser man både 
positivt på företagande i sig och att människor 
själva tar tag i sina problem. På vänsterkanten 
gillar man den kooperativa tanken som ofta ligger 
bakom start och drift av sociala företag. Det finns 
också inom arbetarrörelsen en traditionsrik historia 
av maktlösa människor som har slutit sig samman 
för att skapa egna företag. Både HSB och konsu-

* Artikeln är tidigare publicerad i Socionomen nr 7, 2010.
1 För ett exempel på en socioekonomisk bokslut se ”Ur ett sam-

hällsperspektiv – en introduktion till ett socioekonomiskt bokslut” 
Nilsson, I & Wadeskog, A (2006) Nutek. 
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mentkooperationen startades en gång utifrån ett 
underifrånperspektiv.

Den borgerliga alliansregeringens ministrar har 
varit flitiga besökare på sociala företag och de har 
blivit imponerade av vad de har sett. Våren 2010 
beslutade regeringen på initiativ av näringsminister 
Maud Olofsson om en handlingsplan för arbetsin-
tegrerande sociala företag.2 Regeringen vill med sin 
plan utveckla och stärka det sociala företagandet 
för att motverka det utanförskap som är kopplat 
till arbetslöshet. Handlingsplanen definierar i fyra 
punkter det sociala företaget som: 
•	 Företag som har ett övergripande ändamål att 

integrera människor som har stora svårigheter 
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och 
samhälle

•	 Företag som skapar delaktighet för medarbe-
tarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt

•	 Företag som i huvudsak återinvesterar sina vin-
ster i de egna eller liknande verksamheter

•	 Företag som är organisatoriskt fristående från 
offentlig verksamhet

Det finns andra definitioner, både i Sverige och 
inom EU, av hur sociala företag ska beskrivas och 
avgränsas.3 Regeringens fyra punkter ryms inom 
den gängse synen på vad socialt företagande är. 

Det sociala företagandet förekommer i olika 
skepnader, precis som de kommersiella.

Några är förhållandevis stora med upp till 150 
medarbetare, medan andra är små med endast 
en handfull arbetande. Företagens kunder finns 
företrädesvis inom den offentliga sektorn, men 
långt ifrån endast där. Arbetskraftens stabilitet och 
produktivitet i traditionell mening varierar stort. 
Skillnaden i dessa avseenden är avsevärda mel-
lan ett kooperativt hunddagis som ägs och drivs 
av människor med utvecklingsstörningar och ett 
företag som drivs av människor med tidigare miss-
brukserfarenheter. Exemplet med hunddagiset kan 
ses som ett habiliteringsföretag, medan företaget 
som drivs av tidigare drogberoende personer kan 
ses som ett rehabiliteringsföretag. 

I fortsättningen kommer erfarenheter och 
kunskaper som redovisas i huvudsak utgå från 
företag som drivs av människor med tidigare eller 

2 ”Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag”, 
antaget på regeringssammanträde 2010-04-22.

3  En i EU sammanhang ofta använd definition har gjorts av 
forskningsnätverket EMES, European Research Network.

nuvarande drogrelaterade problem.4 I dessa företag 
väljer en del medarbetare att stanna kvar för att 
där göra en yrkesmässig karriär, medan andra ser 
arbetet och boendet på företaget som tillfällig tills 
man är rehabiliterad och kan söka sig ett arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden. 

Det sociala företagets arbetskraft  
– exemplet de drogberoende
Den som söker sig till ett socialt företag för att 
rehabilitera sig för ett drogberoende skulle inte, i 
det skick personen då befinner sig, ett enda kom-
mersiellt företag anställa. Det är en verklighet som 
det sociala företaget måste utgå från. En analys av 
den blivande arbetskraftens tillstånd visar att den 
har en del för arbetssökande minst sagt besvärande 
kännetecken. Personerna i fråga har långvarig 
arbetslöshet bakom sig, ingen fast bostadsadress, 
har dålig fysisk och psykisk hälsa, dålig tandstatus, 
saknar pensionspoäng, har inget körkort och har 
mest vistats i kriminella miljöer där alkohol och il-
legala droger ständigt är närvarande. En bostad i en 
drogfri miljö kan vara en del av de fysiska behoven 
som är akuta, men som rätt enkelt kan lösas inom 
ramen för det sociala företaget, men hur förhål-
ler det sig med de mer komplicerade psykologiska 
problemen?  

Dålig självkänsla har lett till isolering från det 
samhälle som vi andra har valt att kalla det nor-
mala, och som den rehabiliteringssökande ofta 
så gärna skulle vilja tillhöra. Isoleringen visar sig 
genom en oförmåga att i vardagslivet umgås och 
kommunicera med omgivningen, ”att smälta in”. 
Så länge som vardagslivet i dess olika aspekter 
skapar rädsla, isolering och upplevs som ångestfylld 
blir droglivets ”naturliga” gemenskap i subkulturen 
en ständigt närvarande lockelse.  

Utifrån analyser av den blivande arbetskraftens 
fysiska, psykiska och psykologiska status ska en 
organisation finnas som ger de som söker sig till 
företaget en chans att på sikt förbättra sin situa-
tion. Av den enskilde krävs att han eller hon själv 
aktivt valt att söka sig till företaget. Det duger inte 
att rehabiliteringsförsöket i grund och botten är nå-
gon annans förhoppning. Den ”andre” kan vara en 
förälder, en partner, ett barn, en socialsekreterare 
eller ett påtvingat arbetsmarknadsprogram för att 
få behålla sitt försörjningsstöd. Det betyder att den 
hjälpsökande tilltros en fortlöpande förmåga att ta  

4  Erfarenheterna är främst hämtade från Basta Arbetskooperativ 
och Prima Gruppen (f.d. Länkarna Johanneshov).
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egna och också avgörande beslut, även om missbru-
ket är gravt och långt gånget.     

Insikten om individens avsaknad av självkänsla 
– inte att förväxla med självförtroende – är rehabi-
literingens absoluta startpunkt, det vill säga igång-
sättandet av berg- och dalbaneliknande empower-
mentprocesser hos den enskilde inom ramen för det 
sociala företagandet.5

De sociala företagens arbetsplatser
Utmaningen är att organisera arbetet och arbets-
platserna på ett sätt så att både individuella och 
kollektiva egenmaktsprocesser uppstår. Arbetets 
huvuduppgift är till en början därför inte själva 
produktionen av varor och tjänster i sig eller att 
yrkeskunskaper vinns. Både produktionen och yr-
keskunskaperna är bieffekter i början på rehabilite-
ringsprocessen, om än mycket goda sådana och på 
längre sikt ofta avgörande för en bestående effekt 
av rehabiliteringen. Arbetsplatsens förstahandsupp-
gift är att vara ett ”laboratorium för vardagskom-
munikation” genom intensiv samvaro under dagens 
arbetstimmar. Det betyder att arbetet ska ske i 
arbetslag och att ensamarbete inte ska accepteras, 
eftersom det inte ger praktisk övning i att hantera 
vardagssituationer som uppstår inom ramen för 
produktionen. Arbetstider ska hållas, konflikter ska 
lösas, tekniska lösningar ska finnas, arbetsfördel-
ningen ska bestämmas, kvalitet i produktionen ska 
upprätthållas osv.  

Det som sker i produktionen är på riktigt, det 
är ingen ”pysselsättning”. Försäljningssiffrorna är 
ett av bevisen på om produktionen är på riktigt 
eller inte. Här finns fallgropar som måste undvikas, 
som exempelvis en medveten underprissättning 
av sina varor och tjänster. Ett pris under gängse 
marknadspris ger upphov till ilskna kommersiella 
konkurrenter.  Ett annat allvarligare problem ur ett 
empowermentperspektiv är att försäljning till un-
derpriser signalerar att våra produkter är av sämre 
kvalitet än konkurrenternas, vi är inte lika skickliga 
som de, eller än värre, köp av oss för att vi är före 
detta missbrukare. Sådana funderingar försvagar 
istället för att stärka medarbetarnas självkänsla. Yt-
terligare en fälla är om produktionen endast är av 
enklare legokaraktär. Produktionen måste vara ut-
manande och kräva att medarbetaren har möjlighet 

5  Empowerment och egenmaktsprocesser används som 
synonyma begrepp i denna text. Begreppen är inte självklara 
eller allmänt vedertagna. För en mer utförlig beskrivning av 
vad som menas med begreppen i detta sammanhang se 
”Empowerment och social mobilisering” Carlberg, A (2005) 
Nutek.

att utvecklas i sin yrkesroll. Alltför ofta missas den 
aspekten i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Det förutsätts att den arbetslöse bara ska klara av 
oengagerade enklare rutinarbeten. Samma misstag 
görs alltför ofta också av sociala företag.   

Det väl fungerande företaget har en decentrali-
serad organisation, där maktstrukturerna är tydliga 
och synliga. Det är en organisation med många 
ansvarsfunktioner som ger medarbetarna chansen 
att avancera inom företaget. En ofta förbisedd 
roll är ekonomihanteringen. Rätt utnyttjad kan 
den användas för att skapa både individuella och 
kollektiva empowermentprocesser. Att medarbe-
tarna förstår och är engagerad i budgetarbetet med 
fortlöpande uppföljningar av den egna arbetsplat-
sens plus och minus i kronor och ören skapar ett 
ansvarstagande och vi-känsla som både företaget 
och den enskilde medarbetaren mår bra av. Få, om 
någon, annan rehabiliteringsform erbjuder denna 
möjlighet.

 
Företagandets måsten – missbrukslivets 
motsats
Ett framgångsrikt företag kännetecknas av vissa 
krav för att få och behålla kunder. Produkter måste 
vara attraktiva och måste hålla hög kvalitet och 
de måste levereras vid överenskommen tid. Kun-
den måste känna sig väl bemött av serviceinriktad 
personal. Sammanfattningsvis måste företaget 
bygga upp ett långsiktigt förtroendekapital hos 
kunden. Dessa ”måsten” är motsatsen till livet som 
gatumissbrukare. Drogmarknadens produkter är 
föraktade och skrämmande för allmänheten. Kvali-
tet i livets olika aspekter – möjligen med undantag 
för drogens kvalitet – står inte högt i kurs hos den 
aktiva missbrukaren. Tiden är flytande, det jag lo-
vat göra idag kan jag lika gärna göra imorgon eller 
kanske inte alls. Långsiktighet och trevligt bemö-
tande kännetecknar inte missbrukarens relationer 
till andra människor. 

Företagande erbjuder och kräver ett ansvarsta-
gande av sina medarbetare för att bli framgångs-
rikt. Ju större och tydligare makten och inflytandet 
över det egna företaget är, desto större krav kan 
också ställas på de enskilda medarbetarnas enga-
gemang och uppförande. Makten över företaget är 
därför en avgörande fråga. Ett socialt företag bör 
vara brukarstyrt, vilket innebär att det bör ägas 
och/eller styras av de som dagligen valt att arbeta 
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där.6 Detta bidrar till att ändra medarbetarnas 
identitetsuppfattning, från att vara missbrukare el-
ler tidigare missbrukare till att bli respekterad som 
yrkesman eller yrkeskvinna. 

Socialt företagandet en ny modetrend? 
Sociala företag kan som här nämnts användas som 
uttalade habiliterings- eller rehabiliteringsföre-
tag. Men de kan även drivas för att ”bara” skapa 
arbetsplatser för långtidsarbetslösa som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden även under en 
högkonjunktur. Här ligger en enorm tillväxtpoten-
tial. Tekniker och yrkesmän inom byggbranschen 
med invandrarbakgrund skulle t.ex. kunna starta 
egna byggföretag, som ”integrationsföretag”, till 
en början med stöd av SFI, arbetsförmedlingar, 
socialtjänsten och med tillgång till företagsrådgiv-
ning och startkapital. På liknande sätt som socialt 
företagande för drogberoende har sina speciella 
krav på hur de är organiserade och drivs, så har de 
arbetslösa byggnadsarbetarna sina specifika behov 
att svara upp mot. Varje målgrupp måste göra sin 
egen analys som klargör vilka behov som företaget 
ska svara mot. 

Som så ofta inom det sociala fältet finns risken 
att goda idéer och ansatser under en tidsbegränsad 
period blir mode eller trend för att därefter avfär-
das och förkastas. Det riskerar också det sociala 
företagandet. Uppenbara hot kan redan nu skönjas. 
För det första att de som driver företagen inte tar 
själva företagandets produktion och försäljning 
på allvar, då kommer inte heller offentliga kunder 
vid exempelvis upphandlingstillfällen att göra det. 
Både medarbetarna och kommunen kommer att 

6  Intresset för brukarmakt, brukarinflytande, brukarmedverkan 
m.m. har under de senaste åren ökat markant. SKL stöder och 
finansierar olika projekt som syftar till ökat brukarinflytande. 
Socialhögskolan i Lund samarbetar med klientorganisationernas 
paraplyorganisation Rainbow i kursen ”Social mobilisering” 
där socionom- och brukarstudenter läser tillsammans i fem 
veckor och vid godkänt genomförande får studenterna från 
brukarorganisationerna  7,5 universitetspoäng. 

uppfatta verksamheten som ett offentligt finansierat 
dagcenter under täckmantel av socialt företagande. 
Ett sådant ”företag” är utlämnat till kommunens 
krav och goda vilja för sin överlevnad. Makten 
över företaget ska ligga i händerna på de som 
arbetar i företaget. Rollerna mellan det offentliga 
och företaget måste vara tydliga och klargjorda och 
accepterade av båda parter. Då först kan det sociala 
företagandet bli en inspirerande del av välfärdssys-
temet i Sverige, som det idag redan är i vissa delar 
av Europa.7

Litteratur med anknytning till empowerment och 
socialt företagande:
Askeheim, O. P. & Starrrin, B. (red) (2007) Empower-

ment i teori och praktik, Malmö: Gleerups 
Carlberg, Alec (2007) Framtidens företagande – om 

socialt företagande och entreprenörskap, Stockholm: 
ESF Nutek

Heule, Cecilia (2005) Makt, kön & identitet en utvär-
dering om att vara kvinna på Basta, Socialhögskolan 
Lund.

Mattsson, E. & Olsson, E. (2009) Det mänskliga företa-
gandet. Premiss förlag

Meeuwisse, Anna (2001) Ett högriskprojekt – Om miss-
brukarrehabiliteringen på Basta. 

Tengqvist, Anna et al. (2007) Kärnan av Empowerment, 
Stockholm: Kvinnoforum förlag.     

7  En beskrivning av socialt företagande med europeiska utblickar 
finns i boken ”Det mänskliga företagandet” Mattsson, E och 
Olsson, J (2009) Premiss förlag.
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Vad händer med professionen,  
klienterna och socialtjänsten? Sker  
det en flykt från fattigdomsarbete?
Professor Peter Dellgran, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Inledning

R
ubriken på detta bidrag är både utma-
nande och uppfordrande. Frågorna om hur 
professionaliseringen av det sociala arbe-
tet fortgår och påverkar den kommunala 

socialtjänstens verksamhet – och dess klienter – är 
utan tvekan centrala eftersom yrkesutövarna, och 
deras arbetsvillkor och kompetens, är den i sär-
klass viktigaste resursen och förutsättningen för 
denna verksamhet. Men frågorna är omfattande 
och komplexa, vilket bland annat hänger ihop med 
vad vi ska mena med det mångfasetterade begrep-
pet professionalisering (vilket jag återkommer till). 
Mitt något mer modesta anspråk är här att beskri-
va några specifika drag i professionaliseringen av 
det sociala arbetet, framför allt med utgångspunkt i 
socionomernas yrkeskarriärer. Förutom att beskriva 
mönster i dessa karriärer kommer jag att diskutera 
såväl bakomliggande drivkrafter som vissa implika-
tioner. Som underrubriken antyder kommer jag att 
beröra frågan om huruvida vi kan prata om en flykt 
från fattigdomsorienterat arbete så som detta av 
historiska och ideologiska skäl brukar förknippas 
med de svenska socialkontoren. 

Professionaliseringen har medfört en betydande 
transformering av det sociala arbetet under de 
senaste hundra åren. Från att tidigare ha uppfattats 
som ett socialt kall och ett ideellt arbete – präglat 
av moral, politisk eller religiös övertygelse, filan-
tropi och välgörenhet – domineras socialt arbete i 
Sverige idag av socionomer med högskoleexamen 
som utövar ett betalt yrke med etiska regler, aukto-
risation och (förvisso omdiskuterad) vetenskaplig 
anknytning. Med självklarhet präglas numera so-
cionomutbildningen av högt söktryck och stund-
tals höga antagningspoäng. I takt med en ökande 
efterfrågan på socionomer och en successivt bred-
dad arbetsmarknad har utbildningen blivit populär 

bland både studenter och universitet och högsko-
lor. Därtill är vidareutbildning på avancerad nivå 
ett lika självklart och växande inslag för allt fler 
yrkesverksamma socionomer. En successivt bred-
dad arbetsmarknad har också inneburit att allt fler 
socionomer med hjälp av just vidareutbildning ökar 
sin yrkesrörlighet, dvs. söker sig till nya verksamhe-
ter och arbetsuppgifter, ofta ett flertal gånger under 
sina yrkesverksamma år. En ambition med denna 
presentation är just att diskutera yrkesrörligheten 
bland socionomer som en form av professionalise-
ring. Just socionomernas yrkeskarriärer och indi-
viduella professionalisering får stora konsekvenser 
för inte minst den kommunala socialtjänsten. Men 
inledningsvis ska jag beröra fenomenet professiona-
lisering i något mer generella ordalag.

Professionalisering – social ingenjörskonst 
eller en plats i solen?
I den allmänna debatten framstår ofta professiona-
lisering som något självklart och eftersträvansvärt 
– ett universalmedel för lösning på stora samhälls-
problem med brett allmänintresse. Oavsett vem 
som artikulerar behoven av professionalisering 
brukar dessa kläs i termer av rationalitet och för-
bättring. Ökad kompetens, vetenskapligt stöd och 
speciell behörighet för vissa yrkesuppgifter framstår 
som klokt utifrån ett allmänintresse, vilket gäller 
såväl redan väletablerade professioner som nya 
yrkesgrupper som genom etablering av högskoleut-
bildning vill göra anspråk på den exklusiva etiket-
ten profession, eller ”en plats i solen” (Alvesson, 
2006). Det heter återkommande att vissa yrkes-
områden måste professionaliseras och statushöjas 
med hjälp av t.ex. höjda löner, bättre arbetsvillkor 
och ökad forskningsanknytning för att aningen 
rekrytera och behålla personal inom äldreomsorgen 
eller för att Sverige ska få en bättre grundskola. 
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Även den växande diskussionen om en evidensba-
serad praktik förs i termer av professionalisering. 
Vetenskap är med andra ord ett led i en slags social 
ingenjörskonst, och ett honnörsord och flaggskepp i 
all professionalisering. 

Professionalisering består egentligen av ett antal 
sammanflätade processer som har flera drivkrafter 
och utspelar sig på olika nivåer och arenor. I var-
daglig bemärkelse betyder ofta professionalisering 
utveckling av speciella förmågor och kompetenser 
hos enskilda yrkesutövare, som genom ackumule-
rade yrkeserfarenheter, specialisering, handledning 
eller vidareutbildning blir mer kunniga och skick-
liga i sin yrkesutövning. Professionalisering är dess-
utom en slags socialisationsprocess i vilken enskilda 
individer, genom utbildning och yrkespraktik, tar 
del av en professionell kultur och världsbild och 
därigenom utvecklar en viss professionell identitet 
(som läkare, sjuksköterska, psykolog, förskolelä-
rare, socionom, advokat, arkitekt etc.).

Ofta står begreppet också för den allmänna 
samhällsutveckling i vilken professionell expertis 
får ett växande inflytande över politiska beslut, of-
fentliga eller privata verksamheter och människors 
vardagsliv. Genom kopplingen till vetenskap brukar 
professionella grupper, professionell kunskap och 
expertis beskrivas som ett signum för det moderna 
kunskapssamhället. Men professionalisering kan 
dessutom betyda de ansträngningar som görs för 
att utveckla och organisera en hel enskild yrkes-
grupp och dess praktik, inte minst med avseende 
på relationer med staten, andra professioner samt 
allmänheten, brukare och klienter. Drivkrafterna 
bakom denna form av mer kollektiv professiona-
lisering brukar härledas till såväl yrkesgruppens 
självintressen (professionalisering inifrån) som till 
staten och dess myndigheter och organisationer 
(professionalisering uppifrån). Genom sitt yttersta 
ansvar för att offentliga tjänster inom t.ex. vård, 
skola och omsorg tillhandahålls i enlighet med 
lagstiftning, politiska direktiv och målsättningar, 
måste stat och kommun se till att verksamheten, 
personalförsörjningen och utbildningen av yrkesut-
övare inom dessa områden fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt. Därmed kan man säga att all profes-
sionalisering av det här slaget i realiteten alltid är 
resultatet av ett samspel mellan stat, organisationer 
och enskilda yrkesgrupper som agerar via sina fack-
liga och andra yrkesorganisationer.

Professioner finns dock inte bara för att de fyl-
ler viktiga samhällsfunktioner, eller förväntas lösa 
samhällsproblem och tillfredsställa våra behov. 

Motiven och drivkrafterna bakom professionalise-
ring kommer också inifrån yrkesgrupperna själva. 
Det handlar om strävan efter anseende, legitimitet, 
status och materiella belöningar, men kanske fram-
för allt efter autonomi och kontroll över utbild-
ningens och yrkesutövningens innehåll och villkor. 
Professionalisering handlar i det här avseendet 
ytterst om att få samhällets sanktion att ensamt få 
utföra vissa arbetsuppgifter (eller så kallad jurisdik-
tion) och efter eget skön (eller med professionell 
diskretion) – därför att man besitter nödvändig och 
exklusiv kompetens. Hellberg (1991) menar att 
den primära drivkraften för all professionalisering 
härrör från yrkesgruppers anspråk på just diskre-
tion, dvs. frihet och rätt att göra bedömningar, fatta 
beslut och handla utan annan kontroll än det egna, 
professionella omdömet eller, om man så vill, den 
egna yrkesmässiga professionalismen. Eftersom alla 
yrkesutövare därtill måste anpassa sig till de mål, 
normer, verksamhetsrutiner och kunskaper som en 
specifik organisation kräver brukar man även prata 
om en organisatorisk professionalism. Detta kan 
också skapa en spänning mellan vad organisationen 
påbjuder och vilka normer, värden, metoder etc. 
som den yrkesmässiga professionalismen står för, 
vilket i sämsta fall kan leda till att anställda lämnar 
sina organisationer. På så vis utspelar sig profes-
sionaliseringen inte bara på en statlig, legal arena 
(för att t.ex. få legitimation), eller inom politisk 
debatt och media, utan också till vardags ute på de 
lokala arbetsplatserna. Såväl professionella grupper 
som enskilda yrkesverksamma är inbegripna i ett 
löpande arbete i sina organisationer för att påverka 
arbetsuppgifter, arbetsvillkor och status. För socio-
nomernas del är detta framför allt särskilt tydligt 
i organisationer där andra professionella grupper 
dominerar (som t.ex. skolan eller sjukvården).

På ett generellt plan kan man utan besvär peka 
ut viktiga milstolpar i socionomernas profes-
sionalisering på kollektiv nivå; införlivningen av 
grundutbildningen i högskolesektorn, etableringen 
av examensbeteckningen socionom, magister- och 
masterexamen, utveckling av speciella teoribild-
ningar, etiska regler och auktorisationssystem samt 
ansträngningarna att förvetenskapliga det prak-
tiska arbetet genom etablering av forskningsämnet, 
FoU-enheter och evidensbasering. Lika enkelt är det 
att beskriva socialt arbete i Sverige som en hyfsad 
framgångshistoria, åtminstone i vissa kvantitativa 
termer. Antalet yrkesverksamma har trendmäs-
sigt ökat. Inom vissa områden har socionomerna i 
praktiken fått ett yrkesmonopol, om än utan legalt 
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skydd. Socionomutbildningen har under många år 
varit en mycket populär universitetsutbildning, och 
allt fler högskolor har därför sjösatt socionompro-
gram. Forskarutbildningarna har vuxit i antal och 
antalet doktorer, docenter och professorer i äm-
net har vuxit dramatiskt. Därtill har en majoritet 
av socionomerna idag handledning, och andelen 
vidareutbildade med fördjupade och specialiserade 
kunskaper ökar i snabb takt.

Huruvida socionomerna därmed har fått en 
plats i solen kan diskuteras. På minussidan kan 
nämnas att lönerna är förhållandevis låga i jäm-
förelse med andra yrkesgrupper med högskoleut-
bildning. Dessutom har staten, trots många års 
påstötningar, avvisat socionomernas krav på statlig 
legitimation. I återkommande mätningar av allmän-
hetens förtroende för olika yrkesgrupper kommer 
socialarbetare en bit ner på listan (långt efter läkare 
och lärare men något före psykologer, se Nilsson, 
2006), vilket sannolikt hänger samman med att 
gruppen förknippas med selektiv, behovsprövad 
socialpolitik som genomgående har lägre legitimitet 
i allmänhetens ögon (Svallfors 1996).

Trolösa änglar?
Den fortgående professionaliseringen av socialt 
arbete har varken i Sverige eller i andra länder skett 
utan debatt och kontroverser. Att professionali-
seringen och dess effekter diskuteras är knappast 
märkligt. Det är väl snarare ett sundhetstecken 
och oundvikligt med tanke på alla de aktörer och 
olika intressen som medverkar till att forma det 
sociala arbetet och rättmätigt har synpunkter på 
hur det bedrivs. Men debatten har ofta förts på 
retorisk nivå och dominerats av normativa ställ-
ningstaganden. Och det har stundtals funnits en 
påtaglig ambivalens hos många debattörer. Profes-
sionaliseringens skeptiker har varnat för risker och 
negativa konsekvenser: oron över att professionali-
sering skulle kunna undergräva relationerna mellan 
socialarbetare och klient, att socialarbetarnas 
egna intressen skulle kunna växa på bekostnad av 
klienters intressen och behov, eller att ursprungliga 
värden och motiv bland socialarbetare skulle ha 
gått förlorade. Möjligen har debatten om profes-
sionaliseringens konsekvenser svalnat något under 
det senaste decenniet (om man undantar en del av 
diskussionen kring evidensbaserad praktik), men låt 
mig ge en glimt av vad som sades i en amerikansk 
debatt under 1990-talet.

År 1994 publicerades Harold Spechts och 
Mark Courtneys uppmärksammade och retoriskt 

eleganta bok med den pregnanta titeln Unfaithful 
Angels: How Socal Work Has Abandoned Its Mis-
sion. Författarna menar att socialt arbete i USA 
har övergivit sin ursprungliga mission att hjälpa 
fattiga och förtryckta, för att istället ägna sig åt 
psykoterapeutiska arbetssätt i egen privat regi. 
Drygt 40 procent av de licensierade socialarbetarna 
i Kalifornien uppgavs då vara privatpraktiserande, 
och ytterligare något fler hade psykoterapi som sin 
huvudsakliga sysselsättning. Författarna diskuterar 
en rad olika orsaker bakom denna utveckling, men 
betonar egenintresse (psykoterapi ger personlig sta-
tus och välbetalda jobb) och strävan efter att stärka 
professionell identitet och autonomi. Teserna var 
inte särskilt nya, även tidigare hävdade Ehrenreich 
(1985) att socialarbetarna i sin strävan efter högre 
lön, status och erkännande strategiskt erbjudit sina 
tjänster till en betalande och materiellt välmående 
medelklass (”the worried well”), vars efterfrågan 
på psykoterapi ökade kraftigt i USA under 1980- 
talet.

Intresset för att arbeta med kliniskt socialt arbe-
te har ökat under en mycket lång tid i USA, och det 
har blivit allt svårare att t.ex. hitta socialarbetare i 
slumområdesprojekten i de amerikanska storstäder-
na. De amerikanska masterutbildningarna i socialt 
arbete har blivit allt mer specialiserade mot t.ex. fa-
miljer och barn, åldrande och mental hälsa, medan 
utbildningsprogram med inriktning mot socialpo-
litik och fattigdom har minskat i rask takt. Vinton 
& White (1995) talar om en ”boutique-effekt”, en 
rörelse mot mer exklusiva, specialiserade områden 
som erbjuder möjligheter att arbeta i självständiga 
former, med ett mindre beroende av offentlig finan-
siering och i sammanhang som är distanserade från 
klienternas egna miljöer. Amerikanska socialarbe-
tare skulle på detta sätt ha vänt sig från ett ”com-
mitment” att tjäna de fattiga. Specht & Courtney 
argumenterar för att socialarbetarna ska återgå till 
”den sanna kyrkan av solidaritet med de fattiga och 
kampen för social rättvisa”.

Men beskrivningen blev inte oemotsagd. I ett 
genmäle konstaterade andra amerikanska debattö-
rer några år senare, i Gary Lowes och Nelson Reids 
antologi The Professionalization of Poverty (1999), 
att socialt arbete som yrke snarast är i mycket god 
form – det finns fler socialarbetare än någonsin och 
deras professionella positioner är rejält framflyt-
tade. Däremot tycks det som om ”…the heart and 
mind of social work may not be as sound as its oc-
cupational character” (a.a. s. 3). Det är det sociala 
arbetets självbild och idé som är i tvivelsmål, inte 
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yrket i sig. Vidare kritiseras historieskrivningen för 
att vara starkt förenklad och baserad på en myto-
logiserad och romantisk bild av det tidigare altruis-
tiska sociala arbetet. Debatten har därför präglats 
av ”ideologisk nostalgi och intellektuell narkos”. 
Debattörerna förnekar inte att socialt arbete i be-
gynnelsen hade fattigdom som primärt fokus, men 
hävdar att en majoritet av amerikanska socialarbe-
tare idag inte är verksamma i organisationer som är 
specifikt orienterade mot fattigdom eller de fattiga. 
Om socialt arbete verkligen skulle ha en speciell 
moralisk förpliktelse gentemot de fattiga finner vi 
inte detta i policydeklarationer, programskrivningar 
och verksamhetsberättelser hos sociala serviceor-
ganisationer. Knappast så heller i Sverige skulle jag 
lakoniskt vilja tillägga. En sådan moralisk förplik-
telse måste istället upprätthållas, finna sin näring 
och formuleras i den professionella kulturen. Och 
så görs också, t.ex. i programskrivningarna från de 
internationella socialarbetarkonfederationerna.

Svenska socialarbetare på drift?
I den amerikanska debatten betonades konsekven-
serna av socialarbetarnas individuella yrkeskar-
riärer i en samtidskultur av entreprenörsanda och 

privatisering. Den svenska utvecklingen har trots 
tilltagande privatisering i långt större utsträck-
ning fortsatt att vila på offentligt ansvar och legal 
reglering. Omkring 90 procent av socionomerna i 
Sverige har idag offentliga arbetsgivare, varav en 
relativt stor andel av dessa finns inom den kom-
munala individ- och familjeomsorgen (Dellgran 
& Höjer 2005a), som därför ofta beskrivs som en 
kärnverksamhet för socialt arbete.

När det gäller den individuella professionalise-
ringen bland socionomer har kunskapstillväxt och 
specialiseringsmöjligheter bl.a. inneburit ökade 
förutsättningar för individuell yrkesrörlighet, vilket 
bland annat visar sig att genom att socionomer idag 
finns inom en lång rad olika verksamheter (se tabell 
1). Men det finns också vissa mönster i hur olika 
utbildningsgenerationer rör sig mellan olika områ-
den över tid. Av tabell 1 framgår t.ex. att drygt 70 
procent av de socionomer som utbildades under 
perioden 1999–2002 några år efter sin examen 
återfanns på socialkontoren. Motsvarande andel 
bland socionomer utbildade före 1980 var 22 pro-
cent. Socionomer med längre yrkeserfarenhet är i 
långt större utsträckning verksamma inom sjukvår-
den, på utbildningsområdet och på det terapeutiska 

Tabell 1 Yrkesverksamma socionomer examinerade under olika tidsperioder fördelade på arbetsområden i  
procent (N=1000).

Examen:

Område Totalt före 1980 
(a)

1980–89
(b)

1990 el.
senare (c)

Flyttnings-
netto (a)–(c)

Social barnavård 23,3 12,1 19,0 36,4 -24,3
Sjukvård 15,8 24,2 16,8 7,9 16,3
Försörjningsstöd, socialbidrag  
och arbetslöshet

13,4 7,8 14,6 17,0 -9,2

Social omsorg 8,0 11,1 8,2 5,2 5,9
Skola 7,3 7,2 10,1 4,9 2,3
Missbrukarvård 6,9 4,9 8,5 7,1 -2,2
Allmänt socialbyrå 6,5 6,9 6,0 6,6 0,3
Individ- och familjeterapi,
familjerådgivning mm

6,4 12,1 5,1 2,7 9,4

Kriminalvård 2,4 1,3 1,9 3,8 -2,5
Utbildning och forskning 2,3 4,2 2,5 0,5 3,7
Fält- och samhällsarbete 1,5 0,3 1,3 2,7 -2,4
Övriga 6,2 7,8 6,0 4,9 2,9
Totalt,
antal

100,0
987

100,0
306

100,0
316

100,0
365

Källa: Dellgran  & Höjer (2005b)
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fältet. Framför allt är det från den sociala barna-
vården (se även Tham 2008) och försörjningsstödet 
som yrkesverksamma på det här viset försvinner, 
en rörelse som skulle kunna betecknas som en flykt 
från myndighetsutövning.

Varför tycks då så många socionomer efter 
ett antal år lämna socialkontoren? För det första 
kan vi konstatera att vissa arbetsområden i några 
specifika avseenden framstår som mer professio-
naliserade än andra, åtminstone i vissa specifika 
avseenden (Dellgran & Höjer 2005b). Socionomer 
verksamma med psykoterapi och familjerådgivning, 
barnpsykiatri, utbildning och forskning har t.ex. i 
genomsnitt högre löner, högre vidareutbildnings-
nivå och större grad av forskningsorientering. Dess-
utom vittnar de om en större tillfredsställelse med 
sina arbetsvillkor, speciellt när det gäller upplevelse 
av självständighet och professionell diskretion. På 
motsvarande vis framträder t.ex. försörjningsstöds- 
och arbetslöshetsområdet i dessa avseenden som 
mindre professionaliserat. Mellan dessa ytterlig-
heter finns ett stort antal områden, däribland den 
sociala barnavården, där bilden är mer splittrad. 
Den obalanserade professionaliseringen i termer 
av statusskillnader och stratifierade arbetsvillkor, 
framför allt när det gäller förutsättningarna för 
professionell autonomi och handlingsutrymme, 
skapar i sin tur incitament till specialisering och 
expertkarriärer (tabell 1).

I en nyligen publicerad studie om socionomers 
yrkeskarriärer visas att de vanligaste huvudmotiven 
bakom karriärvalen är dels en strävan efter ökad 
självständighet och handlingsutrymme men också 
möjligheterna att påverka och förändra (Kullberg 
2011). Närmare 90 procent av de tillfrågade me-
nade dessutom att det har handlat om möjligheter 
till personlig utveckling. Däremot anges i mycket 
mindre utsträckning högre lön eller status som en 
huvudorsak bakom arbetsbyten. Mer specifikt visas 
i samma studie att de vanligaste orsakerna bakom 
varför man lämnar den kommunala socialtjänsten 
är att begränsade påverkansmöjligheter, begränsat 
handlingsutrymme, bristande resurser och stress. 
Relativt vanliga orsaker är också att man har upp-
levt bristande stöd från arbetsledning och begrän-
sade möjligheter till kompetensutveckling.

En tolkning av denna utveckling är att specia-
list- eller expertkarriären i växande grad kan ha 
blivit den ideala karriären bland socionomer. Över 
tid har såväl förutsättningar och mönster föränd-
rats vad gäller individuella yrkeskarriärer inom 
många professionella grupper på ett mer generellt 

plan. Vid sidan av en traditionell innebörd, i termer 
av vertikala, inomorganisatoriska och formella kar-
riärer mot ledarskap på allt högre nivåer, har den 
ökade förekomsten av arbetsbyten som inte innebär 
chefspositioner medfört en utvidgning av själva 
karriärbegreppet. Idag pratas mer om rörligheten 
på arbetsmarknaden i termer av horisontella karriä-
rer, spiralkarriärer, expertkarriärer och s.k. prote-
anska karriärer (Abrahamsen, 2004, Hall, 2004). 
Med det sistnämnda menas karriärer som är ”…
self-determined, driven by personal values rather 
than organizational rewards and serving the whole 
person’s family and life-purpose” (Hall, 2004, s. 2). 
Det är således subjektiva upplevelser hos indivi-
den själv som styr karriären, inte yttre, objektiva 
belöningar i form av makt, status eller materiella 
fördelar. Självförverkligande och personlig tillfreds-
ställelse är målet – att uppnå ”psykologisk fram-
gång”. Det är inte avancemang utan friheten att 
växa, inte engagemang i organisationen utan trivsel 
på arbetet, som blir viktiga motiv bakom yrkeskar-
riären.

Frågan är således om det är (1) starkt missnöje 
med arbetsvillkor och professionella utvecklings-
möjligheter inom socialtjänsten, (2) en generell 
trend inom professionella grupper mot att bli allt 
mer ”proteansk” i sitt förhållningssätt till yrkes-
liv och karriär, eller (3) en generell strävan efter 
autonomi och professionell diskretion, som ligger 
bakom att så pass många lämnar den kommunala 
socialtjänsten? En viktig faktor i sammanhanget 
är också att det existerar en inre hierarkisk status-
ordning vad gäller olika socionomers syn på olika 
arbetsuppgifter och -områden. Enligt socionomerna 
själva har det klart högre status att syssla med 
familjeterapi, handledning eller utbildning och 
forskning än att arbeta med socialbidragstagare, 
missbrukare, kriminella och äldre och funktions-
hindrade (se tabell 2). Denna statusordning tycks 
vara väletablerad i samhället i stort och studenter 
på socionomutbildningarna kan redan på sin första 
termin återge den i sina huvuddrag. Studenternas 
yrkesintresse följer också i viss mån statusordning-
en: de mest eftersträvansvärda områdena är terapi, 
familjerådgivning, barnpsykiatri och skolkurativt 
arbete. Klart mer begränsat är intresset för miss-
brukarvård, äldreomsorg och försörjningsstöd (se 
tabell 3). Det är viktigt att komma ihåg att många 
socionomer (möjligen allt fler) har andra drömmar, 
intressen, drivkrafter och bevekelsegrunder för sitt 
yrkesval som går bortom, eller inte ens innefattar, 
det sociala arbete som präglar våra svenska soci-
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alkontor. Det är t.ex. ganska vanligt att studenter 
väljer mellan att utbilda sig till psykolog eller 
socionom. Däremot är det ofta på socialkontoren 
som de första jobbmöjligheterna står att finna. 
Erfarenheter från socialkontoren anses dessutom 
vara lärorika och värdefulla, oavsett vad man se-
nare i sin karriär vill arbeta med. Socialkontoren är 
med andra ord en vanlig ingång till yrket, en viktig 
läroinstitution men också ett område som många 
lämnar.

En ytterligare faktor som kan ha förstärkt 
mekanismerna bakom socialtjänsten som ingångs- 
och exitområde är ansträngningarna att teoretiskt 
förankra socialt arbete som ett socialt behandlings-
arbete. Att utveckla och tillägna sig specifika teorier 
är i sig en del av professionaliseringen av yrket och 
här spelar utbildningen en väsentlig roll. Eftersom 
förutsättningarna för att bedriva ett behandlingsar-
bete som betonar förändring i klienters livssituation 
ofta upplevs vara begränsade inom den kommunala 
socialtjänsten (och möjligen uppfattas vara större 
inom kliniskt socialt arbete), kan det ha blivit 
svårare för nyblivna socionomer att hantera den in-
byggda motsättningen mellan å ena sidan kontroll, 
tvång och myndighetsutövning och, å den andra, 
professionella ambitioner att ge klienter stöd och 
behandling, som karakteriserar det typiska arbetet 
på socialkontoren. Prövning av rätten till bistånd 
och sortering av förtjänta och oförtjänta fattiga 

Tabell 2 Statusbedömningar av olika arbetsområden bland yrkesverksamma socionomer  
och socionomstudenter (rangordningsplats för 12 av totalt 20 olika områden).

Arbetsområde Yrkes-
verksamma
(n=1000)

Studenter på:

termin 7
(n=308)

termin 1
(n=438)

Individ- o familjeterapi 1 1 3

Utbildning o forskning 2 3 1

Barnpsykiatri 3 2 2

Vuxenpsykiatri 6 5 4

Social barnavård 8 7 12

Skolkurativt 9 6 5

Fält- o samhällsarbete 12 12 11

Kriminalvård 15 13 9

Funktionshinder 16 18 18

Missbruk 18 15 16

Äldreomsorg 19 20 20

Försörjningsstöd 20 19 19

Källa: Dellgran &  Höjer (2005b)

Tabell 3 Socionomstudenters intresse för att arbeta 
inom olika områden. (rangordningsplats för 12 av totalt 
20 olika arbetsområden).

Studenter på:

termin 7 termin 1

Individ- och familjeterapi 1 1

Utbildning och forskning 12 10

Barn- och ungdomspsykiatri 3 6

Vuxenpsykiatri 4 8

Social barnavård 9 7

Skolkurativt 2 2

Fält- och samhällsarbete 6 4

Kriminalvård 10 12

Funktionshinder 18 17

Missbruk 15 16

Äldreomsorg 20 20

Försörjningsstöd 19 19

Källa: Fortunado, Dellgran  & Höjer (2007)
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(dvs. vem som är berättigad till hjälp), tvång och 
kontroll ses som moraliskt obekvämt och teoretiskt 
problematiskt. Manualbaserad praxis och byråkrati 
begränsar självständighet och handlingsutrymme. 
Därtill kan hög ärendebelastning, hot och våld och 
andra besvärliga arbetsvillkor skapa ytterligare 
incitament till vidareutbildning och byten till andra 
arbetsområden.

Privatisering som professionalisering?
I den amerikanska debatten om trolösa änglar 
pekas entreprenörskap och privatisering ut som en 
särskild bov i dramat. Även om privatiseringar mer 
har setts som ett politiskt planerat projekt i Sverige, 
visar studier av socionomer som startat egen verk-
samhet att drivkrafterna bakom privatisering även 
i Sverige har blivit en individuell professionalise-
ringsstrategi för ökad handlingsfrihet och kontroll 
över det egna arbetet, men också högre status och 
inkomster (Dellgran & Höjer 2005a). Att gå över 
till privat verksamhet har i många fall dessutom 
varit en reaktion på nedskärningar och tilltagande 
ekonomisering, återkommande omorganisationer 
och upplevda svårigheter att hantera spänningen 
mellan organisatorisk och yrkesmässig professio-
nalism. Det är klart vanligare med privata former 
bland äldre och mer yrkeserfarna socionomer: 
närmare en fjärdedel av samtliga socionomer som 
examinerades före 1980 har eller har tidigare haft 
en egen privat verksamhet. Expertkarriären erbju-
der dessutom möjligheter att bedriva verksamhet 
i privata former med färre eller inga traditionella 
klienter (utredning, psykoterapi, rådgivning, hand-
ledning, utbildning och utvärdering). Socionomer 
med verksamhet i egen regi har jämfört med enbart 
offentligt anställda i genomsnitt längre yrkeser-
farenhet och är mer välutbildade. De tenderar att 
tjäna mer pengar och vara mer nöjda med sina 
arbetsvillkor (särskilt när det gäller självständighet, 
kompetensutveckling och arbetsresultat). Däremot 
är de lika vänsterorienterade i sina partisympatier 
som sina offentliga bröder och systrar (Dellgran & 
Höjer 2003).

Därtill går det att skönja tydliga tecken på 
attitydförändringar bland yngre socionomer och 
studenter, och en tilltagande förskjutning i den 
fackliga, professionella debatten – från ideologiska 
överväganden mot ett större inslag av pluralism och 
pragmatism i synen på privata kontra offentliga 
former (Liljegren, Dellgran & Höjer 2008).

Är flykt från myndighetsutövning detsam-
ma som flykt från fattigdomsarbete?
Frågan om vad det sociala arbetets professionalise-
ring har betytt för samhällets hantering av fattig-
domsproblemen är rättmätig eftersom det finns en 
uppenbar historisk koppling. Det är också rimligt 
att ställa frågan om de fenomen som jag här har 
berört – att socionomer lämnar eller överhuvud-
taget inte vill arbeta på socialkontoren eller med 
traditionella klientgrupper, eller att tendenserna till 
specialisering, expertkarriärer och privatiseringar 
är tydliga – innebär att det sociala arbetet därmed 
fjärmar sig från fattigdomsproblemen. Men att fly 
myndighetsutövning, för att sträva efter profes-
sionell autonomi och handlingsutrymme, är det 
detsamma som att överge en historiskt given sam-
hällsuppgift, en ursprunglig mission eller moralisk 
förpliktelse att tjäna de fattiga? Har några svikit 
några ideal om solidaritet och kamp för social rätt-
visa? Flyr man myndighetsutövning och byråkrati 
eller flyr man ett moraliskt imperativ?

Frågorna är onekligen lättare att formulera 
än svara på. Det är dock viktigt att skilja på det 
sociala arbetets ideologiska självbild och yrkesutöv-
ningens faktiska karaktär och implikationer. Socialt 
arbete har både historiskt och idag varit mer än vad 
vissa grupper av socialarbetare gör eller talar om 
vad de gör. Socialt arbete formas dessutom av olika 
organisationer som dels sätter gränser för socialar-
betarnas möjligheter att åstadkomma det man vill, 
dels artikulerar sina samhällsuppgifter i förhållande 
till sociala problem och behov. Därtill har vissa 
grupper alltid, som kuratorerna inom sjukvården, 
skolan och omsorgen, i mindre utsträckning be-
nämnt sina uppgifter och sin samhällsroll i termer 
av fattigdom. Till professionaliseringen hör att 
genom yrkesföreningar och fackliga organisationer 
binda ihop olika yrkessegment som har uppfattats 
haft likartade arbetsmetoder och intressen. I Sverige 
är det sociala arbetets professionalisering just en 
sådan historia.

Men sannolikt har professionaliseringen ändå 
bidragit till en mer diffus koppling till fattigdoms-
problemen på ideologisk och diskursiv nivå, dvs. 
hur vi förstår och tänker om de sociala problem 
som är berörda i sammanhanget. Sociala problem 
har i allt mindre utsträckning kommit att kläs i 
fattigdomstermer. Men detta gäller lika mycket det 
svenska samhället och välfärdsstaten i sin helhet 
som i socialt arbete. Möjligtvis skulle man kunna 
säga att svensk socialpolitik och svenskt socialt 
arbete har fått en underförstådd koppling till fat-
tigdomsfrågan. 
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Samtidigt kan det inom delar av socionomernas 
utbildning och yrkesutövning ha legat ett visst in-
tresse i att tona ned fattigdomsaspekten. Ett sätt att 
förstärka det sociala arbetets status och legitimitet 
är att distansera sig från det historiska arv som har 
bidragit till yrkets relativt lägre status. I diskussio-
nen om socialbidragshanteringen – den verksamhet 
som kanske tydligast exponerar fattigdomsproble-
met – har framhållits att socialarbetare inte borde 
använda sin professionella utbildning till att räkna 
ut socialbidrag. Från professionens sida kan detta 
ha att göra med en ovilja att förknippas med en 
hantering med låga krav på specialisering och teo-
retisk kunskap och därmed otillräcklig ”professio-
naliseringspotential”. Inte heller detta behöver i sig 
betyda ett fjärmande från de fattiga men speglar ett 
visst vankelmod inför fattigdomsproblemen – dessa 
uppfattas fortfarande som viktiga, men bör i första 
hand åtgärdas på övergripande välfärdspolitisk 
nivå, inte inom ramen för försörjningsstödet.

Några implikationer och utmaningar
Avslutningsvis några ord om vilka konsekvenser 
som professionaliseringen av det sociala arbetet har 
fört med sig, eller kan tänkas föra med sig i framti-
den. För enskilda socionomer kan expertkarriären 
och strävan efter vidareutbildning och specialise-
ring framstå som helt naturliga steg i en professio-
nell utveckling. Med vidareutbildning och acku-
mulerade yrkeserfarenheter följer också ett intresse 
att få bruka sina kunskaper och sin kompetens till 
fullo. Därigenom skapas en mer välutbildad, väl-
kvalificerad och kompetent socionomkår. Möjligen 
kan detta på sikt verka stimulerande för såväl den 
generella löneutvecklingen som förtroende och 
status för kollektivet i sin helhet. Men utvecklingen 
riskerar också att skapa interna spänningar mellan 
grupper med olika arbetsvillkor, vilket blir en utma-
ning för de fackliga organisationerna (Liljegren, 
Dellgran & Höjer 2008). Hur ska t.ex. strategierna 
för att få till stånd en statlig legitimation utformas: 
finns förutsättningar för en enhetlig sådan eller ska 
man enbart prioritera vissa grupper som sjukhusku-
ratorer eller verksamma inom den sociala barnavår-
den? För facket blir det en utmaning att hålla ihop 
kollektivet. I mina ögon är det ett tidens tecken 
att Akademikerförbundet SSR:s dels har startat en 
särskild sektion för privata företagare, dels sjösatt 
en psykoterapiförening. Inte för inte kommer man 
att tänka på den amerikanska utvecklingen.

För den kommunala socialtjänsten har den 
tilltagande specialiseringen, funktionsuppdelningen 

och särskilda kompetenskrav för vissa typer av 
arbetsuppgifter stor betydelse för legitimitet och 
förtroende, men sannolikt också för verksamhetens 
kvalitet (även om det fortfarande är en empirisk 
fråga). Rörelsen mot expertkarriärer och protean-
ska drivkrafter och motiv är samtidigt en mycket 
speciell utmaning för socialkontoren eftersom den 
innebär hög personalomsättning, vilket i sin tur 
innebär ständiga rekryteringsbehov och kostnader 
därför. En hög personalomsättning innebär också 
svårigheter att skapa kontinuitet och verksamheten 
och rekrytera och framför allt behålla personal och 
kompetens. Den kommunala individ- och familje-
omsorgen sitter i det här fallet i en rävsax. För att 
utveckla sin verksamhet med avseende på kompe-
tens har man i princip två valmöjligheter: antingen 
en personbaserad kompetensutveckling genom ex-
tern vidareutbildning, eller en mer verksamhetsba-
serad kompetensutveckling genom internutbildning 
och/eller manual- och evidensbasering av arbetsme-
toder. Det sistnämnda alternativet, som betonar or-
ganisatorisk professionalism (att vara duktig på att 
göra det som organisationen förskriver), riskerar 
att undergräva socialarbetarnas känsla av självstän-
dighet och att få använda sitt egna professionella 
omdöme. Individuella satsningar i form av externa 
vidareutbildningar, som mer betonar yrkesmässig 
professionalism, ger å andra sidan personalen möj-
ligheter att gå vidare i sina professionella karriärer. 
Extern vidareutbildning för kompetenshöjning är 
med andra ord en osäker investering och ett tveeg-
gat svärd ur organisationernas synvinkel. Poängen 
är att båda dessa strategier riskerar att bli kontra-
produktiva i meningen att det riskerar att tömma 
socialkontoren på kompetens. 

Frågan är då vad andra motstrategier kan 
ha för betydelse, t.ex. att utveckla modeller för 
stegvisa kvalifikationskrav i form av t.ex. ”kom-
petenstrappor”, eller att utveckla mer fristående 
behandlingsenheter där socionomer kan arbeta mer 
förändringsinriktat och utan konventionell och 
alltför styrande myndighetsutövning. I dagsläget 
har vi dock ingen omfattande eller systematisk 
kunskap om vad den här typen av strategier har för 
effekter på personalomsättning eller som incitament 
för socionomer att stanna kvar i den kommunala 
socialtjänsten.

Det kan också vara värt att understryka att den 
här snabbskissade bilden av professionaliseringen 
av det sociala arbetet, och det nyligen sagda om 
effekterna för den kommunala socialtjänsten, har 
implikationer för socionomutbildningen och forsk-



38 vad händer med professionen, klienterna och socialtjänsten?

ningen på området. För det första är det en utma-
ning för dessa utbildningar att möta nya studentge-
nerationer med mer instrumentella och proteanska 
(och mindre värdebaserade) motiv och drivkrafter 
och göra dessa redo för en allt bredare arbetsmark-
nad för socionomer. För det andra är det en utma-
ning att inom ramen för utbildningen balansera 
mellan att å ena sidan ta ansvar för kompetensför-
sörjningen i landets kommuner genom att förbe-
reda studenter för denna typ av yrkesverksamhet, 
och å den andra ändå ha som ambition och uppgift 
att utbildnings- och forskningsmässigt kritiskt gran-
ska (och möjligen medverka till en förändring av) 
socialtjänstens organisering och verksamhet.

Avslutningsvis till den kanske allra viktigaste 
frågan: vad har professionaliseringen av det sociala 
arbetet för konsekvenser för den kommunala 
socialtjänstens klienter och brukare? Med risk för 
att göra några läsare en smula besvikna måste jag 
säga att jag inte har några entydiga svar. Å ena 
sidan är min bestämda känsla (eller möjligen en 
förhoppning) att utbildningen har blivit successivt 
bättre över tid och att socionomer idag, inte minst 
genom specialisering, tilltagande forskningsanknyt-
ning och mer vidareutbildning, i genomsnitt har 
en högre kompetensnivå. Å andra sidan kan den 
fortsatta utvecklingen mot specialistkarriärer, och 
de svårigheter detta för med sig för den kommu-
nala socialtjänsten, innebära kontinuitetsförluster 
och andra påfrestningar för såväl verksamheterna 
som för klienterna. Vad detta, och andra fenomen 
som följer i professionaliseringens kölvatten, får 
för sammanlagda effekter för klienterna vågar jag 
inte uttala mig om. Tyvärr tror jag att ingen annan 
heller – åtminstone inte med tvärsäkerhet – vågar 
drista sig till detta.
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V
i lever i ett granskningssamhälle, sägs det. 
Begreppet granskningssamhälle indike-
rar att vårt samhälle allt mer präglas av 
granskning, på samma sätt som begrep-

pen informationssamhälle eller kunskapssamhälle 
indikerar på ett samhälle som präglas av informa-
tion eller av kunskap. Vad menas då med begreppet 
granskningssamhälle? Att allt fler granskar? Att allt 
mer av samhället granskas? Att vi är allt mer besat-
ta av granskning och kontroll? Eller handlar det om 
en motvilja mot journalistisk granskning, av typen 
”Uppdrag Granskning”? Och är verkligen epitetet 
granskningssamhälle rättvisande och relevant? 

Begreppet granskningssamhälle myntades av 
Michael Power (som är professor i redovisning vid 
London´s School of Economics, men som också är 
skolad filosof), i boken ”The Audit Explosion” som 
gavs ut 1994, där han skriver:

The word ’audit’ is being used in the UK with 
growing frequency. In addition to financial au-
dits, there are now environmental audits, value 
for money audits, management audits, forensic 
audits, data audits, intellectual property audits, 
medical audits, teaching audits, technology audits, 
stress audits, democracy audits and many others 
besides. More generally, the spread of audits and 
other quality assurance initiatives means that 
many individuals and organizations now find 
themselves subject to audit for the first time and, 
notwithstanding protest and complaint, have 
come to think of themselves as auditees. Indeed 
there is a real sense in which 1990s Britain has 
become an audit society. (Power, 1994:1)

Tre år senare gav Michael Power ut ”The Audit So-
ciety – Rituals of Verification” (1997), en bok som 
blivit ett av de mest citerade samhällsvetenskapliga 
arbetena under det senaste decenniet. Power menar, 
med stöd från studier i bl.a. Storbritannien och 
USA, att det finns skäl att tala om ett gransknings-

samhälle men också, vilket är mer intressant, att 
den typ av granskning som införts i dess följd inte 
innebär minskade risker för organisationerna i 
fråga och för samhället, utan snarare tvärtom.  
Michael Power utvecklar sambandet mellan gransk-
ning och risk i boken ”Organized Uncertainty” 
som gavs ut 2007. I denna bok, som bygger vidare 
på Powers och hans kollegors forskning, visar han 
att den logik som införts som följd av the Audit 
society, i ökad grad fokuserar på risker som är 
relaterade till organisationers rykte och mindre på 
operativa förhållanden, och att dessa mekanismer 
är inbyggda i drivkrafterna bakom gransknings-
samhället.

Syftet med min föreläsning och min uppsats är 
att utifrån Powers resonemang om granskningssam-
hället (baserad på internationell forskning), skissa 
och spekulera kring dess betydelse och effekter för 
socialtjänst och annan välfärdsservice i Sverige. 
Mitt inlägg bygger inte på egna empiriska under-
sökningar, men jag kommer ändå att relatera till så 
kallade ”Öppna jämförelser” (i fortsättningen för-
kortat till ÖJ) som har lanserats inom det svenska 
välfärdsområdet, och diskutera om införandet kan 
få icke avsedda negativa effekter. Jag tänkte också 
skissa på ett alternativ till den granskningslogik 
som nu råder inom offentlig välfärdsservice, ett 
alternativt förhållningssätt som har förutsättningar 
att kunna minska risken för den typ av missförhål-
landen som rådande gransknings- och kvalitetssys-
temen ständigt verkar missa.

Granskning? Ska det verkligen vara  
nödvändigt?
Innan vi går in på begreppet ”granskningssam-
hälle”, är det på sin plats att fundera på varför det 
behövs granskning av olika verksamheter och hur 
olika organisationers verksamheter kan granskas. 
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Det intuitiva svaret på frågan är att det alltid be-
hövs granskning när människor tilldelas makt och 
handlingsutrymme, särskilt då stora värden står 
på spel. Det bakomliggande teoretiska problemet 
med att anförtro resurser och ge mandat brukar 
benämnas ”agencyproblemet”, dvs. hur balansera 
mellan förtroende och kontroll i sammanhang där 
informationsasymmetri, egenintressen och risker 
föreligger. Utan risker, inget behov av redovisning, 
och inget behov av reglering eller revision.

Principal-agentteorin används vid analys av för-
hållandet mellan företagsägare och företagsledare, 
men också mellan väljare och valda, mellan förtro-
endemän och förvaltning, och mellan förvaltnings-
ledning och verksamhetsansvariga. Utgångspunkten 
är att principalen (P) anförtror agenten (A) resurser 
och mandat, att förvalta för principalens räkning 
(för en lättillgänglig beskrivning av principal-agen-
teorin, se t.ex. Swedberg, 1999). 

Figur 1. Relationen mellan huvudaktörerna enligt 
Principal-agentteorin

P

A

R

P tar en risk när han/hon anförtror A resurser. 
Första frågan som dyker upp efter att P har tilldelat 
A resurser och mandat, blir givetvis vad är det P 
vill/bör veta om A:s förvaltning, och följdfrågan 
är vilken är A:s redovisningsskyldighet gentemot 
P, d.v.s. vad vill/bör A berätta för P. För att infor-
mationsutbytet ska ske på ett förutsägbart sätt, 
där A inte utnyttjar sitt informationsövertag på ett 
otillbörligt sätt, eller där P ställer orättmätiga krav 
på A, har båda parterna intresse av att förhållan-
det dem emellan regleras. Denna reglering brukar 
man lösa med hjälp av en tredje part (R) som ska 
ha en oberoende ställning i förhållande till de båda 
parterna. I affärssammanhang och även inom of-
fentlig förvaltning är det revisionen som har denna 
roll. Principal, agent och revisor har ett gemensamt 
intresse av att uppdraget och ansvarsutkrävandet 
sker på grundval av formaliserade villkor, och i 
principal-agentteorin pratar man om fördelen med 
s k ”hårda data”, mätningar som ger samma utfall 
oberoende av vem som gör mätningen (Ijiri, 1975). 

Redovisaren är revisorns förlängda arm inom orga-
nisationen, och de båda aktörernas roller blandas 
ibland samman. Revisorns normer internaliseras 
i redovisarens, som förutsätts inte bara vara lojal 
mot parterna utan även agera professionell. Sättet 
att organisera förhållandet mellan berörda parter 
är sedan länge institutionaliserat, och är sällan före-
mål för någon diskussion inom organisationer eller 
på samhällsnivå (Meyer & Rowan, 1977).

Principalens förtroende för agenten och agen-
tens ansvarskänsla är viktiga moraliska utgångs-
punkter som underlättar relationerna mellan 
parterna; som Power (1997) skriver: ”trust releases 
us from checking”. Med erfarenheter av mänskliga 
brister och frestelser som finns i de situationer där 
stora ekonomiska värden finns inom räckhåll, har 
inblandade parter ett intresse av att granskningen 
formaliseras. Detta innebär naturligtvis inte att alla 
former av granskningar är ändamålsenliga, och kan 
även innebära att vissa former av granskning inte 
förmår undanröja eller motverka de risker som de 
utlovar. Hur är det då med den typ av granskning 
som ligger i linje med de rationaliserade idéer och 
myter som följer av Audit Society?      

Uppkomsten av ”The Audit Society”
Drivkrafter bakom ökat behov av revision
Som framgick inledningsvis, är granskningssamhäl-
let en sentida företeelse. Enligt Power (1997) upp-
kom ett ökat behov av reglerad granskning i Stor-
britannien och övriga västvärlden särskilt under 
1980-talet. Detta som konsekvens av bedrägerier 
och missförhållanden inom företagsvärlden som 
inte hade upptäckts i tid av granskningsorganen. 
Tidigare hade revisionen mest sysslat med stick-
provsgranskning av verifikationer, men revisionens 
inriktning ändrades sedermera mot att granska 
och säkerställa att de granskade organisationerna 
faktiskt har egna kontroll- och granskningssystem. 
Det blev tydligt att revision ytterst handlar om 
riskhantering. 

Enligt Power (1997) är organisationernas egna 
styrsystem kontroll av första ordningen och den 
externa granskningen av dessa system är kontroll 
av den andra ordningen. Det är denna arbetsfördel-
ning som fått organisationers ledningar att utveckla 
sådana styrsystem som är kompatibla med revisio-
nell granskning. Den övergripande logiken bakom 
systemen är att, som Power uttrycker det: ”making 
things auditable”. För att göra organisationers 
verksamheter ”auditable” krävs dels att man kon-
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struerar standarder och kategorier, dels att dessa 
dokumenteras, just för att de ska kunna revideras i 
efterhand av olika slags granskare. Aktiviteter som 
uppfyller dessa krav får revisionell legitimitet, och 
tar plats i organisationernas lednings- och styrsys-
tem som något som blir svårt att ifrågasätta och 
kritisera bland dem som anses behöva granskas. 

Dessa institutionella förändringar av revisionen 
skedde samtidigt med de reformer inom offentlig 
sektor som går under benämningen New Public 
Management, som utlovade mer värde för peng-
arna än den traditionella tröga byråkratin som den 
skulle ersätta (Hood, 1995). Denna förvaltnings-
modell med konkurrerande serviceleverantörer 
skapade i sig själv ökade behov av standardiserade 
system för granskning (Power, 1997). Om man 
ska utsätta offentlig serviceproduktion för privat 
konkurrens behöver man ju en opolitisk opartisk 
skiljedomare och granskare som kräver standar-
diserade, lättreviderade  kvalitets- och styrsystem. 
Enligt Power är emellertid revision inte den enda 
granskningsform som finns inom offentlig sektor. 
Tillsyn och inspektion bygger på en delvis annor-
lunda logik, dvs att göra nedslag och andra slags 
stickprov på de verksamhetsrutiner och dagliga 
praktik som pågår inom verksamheterna. Enligt 
Power är inspektion första ordningens granskning 
och revision andra ordningens granskning. Power 
visar dock på att även tillsyn och inspektion har allt 
mer utvecklats mot andra ordningens granskning, 
dvs att tillsynsorganen i första hand undersöker om 
systemen är på plats. Power (1997) skiljer härvidlag 
även mellan revision (audit) och utvärdering (evalu-
ation) som två olika slags granskningsmodeller där 
revisionen i huvudsak intresserar sig för redovisade 
prestationer (output) medan professionerna är mest 
intresserade av verksamhetens effekter (outcome) 
när olika verksamheter granskas (Power, 1997). 

Om vi nu kan se logiken och drivkrafterna 
bakom AS, är det också intressant att se på effek-
terna. Power ger empiriska exempel från univer-
siteten, sjukvården, skolan och socialtjänsten i 
Storbritannien, där man i allt högre grad infört 
standardiserade verksamhetsmått. Power visar att 
audit inte enbart innebär en avspegling och en kon-
troll av pågående verksamhet utan även en gradvis 
transformering av den granskade verksamheten. 
När en verksamhet som är förhållandevis ostan-
dardiserad till sin karaktär utsätts för revisionell 
granskning eller för nya revisionsorienterade styr-
system, så är det första steget att skapa avgränsade 
granskningsobjekt. I denna process gynnas sådana 

organisatoriska aktiviteter som låter sig beskrivas 
i kvantifierbara produktionsstandardtermer på be-
kostnad av övriga aktiviteter. Och eftersom sådana 
verksamheter utvecklas som mallar för framgångs-
rika verksamheter, så omformar de verksamheterna 
i standardiserad riktning. Typexemplet på detta 
fenomen är enligt Power fokuseringen på publi-
ceringsmätningar vid universiteten, men det finns 
liknande exempel i alla branscher. 

Granskningssamhället blir ett ranknings- 
samhälle
All revision/audit handlar ytterst om att förebygga 
och förhindra risker, och eftersom det är stora 
ekonomiska och mänskliga värden som står på spel 
i företag och förvaltningar så blir riskhantering en 
strategisk uppgift för företags- och förvaltningsled-
ningar. Numera är det inte bara materiella tillgång-
ar som står på spel, utan minst lika mycket imma-
teriella, dvs. varumärket. I boken Organizational 
uncertainty (Power, 2007) visas att intresset allt 
mer förskjutits från operational risk till reputatio-
nal risk. Det är här viktigt, menar Power, att se att 
det inte är bara företagen själva som blivit fixerade 
vid risk. Det finns många fristående organisationer 
– ibland nonprofit-organisationer och konsultföre-
tag – som har intresse av frågor som har med olika 
slags risker att göra. Det finns alltså ett samspel 
mellan externa aktörers intresse för ”reputational 
risk” och interna organisatoriska förhållanden, 
och hur dessa triggar varandra. Och att det inte 
är fråga om lösa kopplingar och fasadrenovering, 
som antogs av nyinstitutionalisterna på sjuttio- och 
åttiotalen (Meyer & Rowan, 1977; Brunsson och 
Olsen, 1991), utan mer en kolonisering av organi-
sationerna. 

Med tanke på att många företag är mycket 
känsliga för sitt rykte och sitt varumärke har 
intresset både inom organisationerna (reputation 
management) och från externa granskare och stan-
dardsättande organisationer ökat betydligt särskilt 
under de två senaste decennierna. Detta märks 
särskilt genom olika slags rankningssystem som 
utmynnar i olika rankningslistor. Det finns sedan 
tidigare affärstidskriften Fortunes ”Most admired 
companies”, Sunday Times “Best employers”, och 
på nationsnivå finns organisationen Transparency 
Internationals ”Corruption Index”. Det finns även 
organisationer som på grundval av olika mätningar 
rankar olika länders kvalitet på offentlig service, 
t.ex. det internationella konsultföretaget Accenture 
som, i samverkan med fackliga organisationer, 
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publicerar rankningslistor på olika länders kvalitet 
på sin offentliga service.

Vägen mellan olika slags mätningar och de 
utfall i form av rankningslistor som sedan presente-
ras och publiceras är dock inte så transparent och 
logisk som man kan förledas att tro. THES (Times 
Higher Education Supplement) som är en av de 
dominerande internationella rankningslistorna för 
universitet, bygger sin rankning på en samman-
vägning av både kvantifierbara storheter såsom 
citeringsmängd och forskningsanslag och undersök-
ningar av universitetets rykte och anseende bland 
olika slags intressenter. Power (2007:143) visar 
tydligt på att när dessa externa rankningssystem väl 
finns, så internaliseras de i berörda organisationer 
och blir en del av deras egna riskhanterings- och 
styrsystem. Enligt Power (2007) innebär inte detta 
en minskad risk för organisationernas verksamheter 
utan tvärt om en ökad risk, just eftersom organi-
sationerna tvingas ge lägre prioritet åt de risker 
som finns inbyggda i deras kärnverksamheter (first 
order risk) och ge högre prioritet åt de risker som 
finns förknippade med organisationens yttre image 
och rykte (second order risk). Denna prioritering är 
egentligen inte så märklig givet att organisationer-
nas ledningar ser organisationernas överlevnad som 
det viktigaste målet, men man kan givetvis fråga sig 
hur verksamhetsorienterad och innovativ en orga-
nisation verkligen är om den ständigt och till varje 
pris ängslas för sitt rykte och sin image. 

Granskningssamhällets effekter på  
svensk socialtjänst: Öppna jämförelser 
som exempel
Man kan fråga sig om Michael Powers dystopier är 
tillämplig på svenska förhållanden? Om vi tittar på 
universitetsområdet, är svaret utan någon tvekan ja. 
Intresset för universitetsranking är stort och ökande, 
och flera universitet har inrättat stabsfunktioner 
med uppgift att följa och bevaka extern granskning 
och olika slags rankningslistor för att vara välunder-
rättade om hur det egna universitetet faller ut inom 
dessa. Vid mitt eget universitet, Göteborgs univer-
sitet, har avdelningen för analys och utvärdering i 
uppdrag att följa universitetsrankandet inom ramen 
för sin omvärldsbevakning, och har härvidlag tagit 
fram en katalog över rankinglistor för universitet. 
(Göteborgs universitet, 2010) som innehåller 22 
olika rankinglistor som beskrivs och vars intresse 
bedöms på en skala från stort till litet. Bevakningen 
av mätningarna och rankningarna är alltså redan en 
strategisk del av universitetets styrsystem.    

Men hur är det då med socialtjänsten? Kan 
man jämföra den med universitet och högskolor? 
Kanske inte helt och fullt. Universiteten och hög-
skolorna upplever sannolikt en större internationell 
och nationell konkurrens om studenter, lärare och 
prestigefulla projekt, men även inom socialtjänsten 
finns en tydlig utveckling mot ett ökat intresse för 
olika slags mått och mätningar och rankningslistor. 
Det tydligaste exemplet är de så kallade Öppna 
jämförelserna (ÖJ), som man kan se som ett uttryck 
för granskningssamhället. Jag tänkte först ge en 
översiktlig beskrivning för att därefter skissa på 
tänkbara effekter på lite längre sikt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
publicerat ÖJ sedan 2006 vilka innehåller jämför-
bar information om kvalitet, resultat och kostnader 
för olika verksamheter. Målet sägs vara att stimu-
lera jämförelser och att bidra till en större öppen-
het när det gäller resultat och kostnader för den 
verksamhet som kommuner och landsting bedriver. 
Jämförelserna uppges sporra ambitionen att nå 
bättre resultat och visar dessutom goda exempel 
på hur man kan gå vidare. Öppen publicering av 
jämförelser anses dessutom främja en mer faktaba-
serad debatt och kan på så sätt bidra till att stärka 
medborgar nas förtroende för verksamheterna. Om-
råden som hittills jämförts är hälso- och sjukvår-
den, äldreomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan 
och trygghet och säkerhet. 

Rapporterna innehåller ett antal mått. Indika-
torerna redovisas uppdelade på resultat (vad har 
verksamheten åstadkommit) och resursindikatorer 
(vad har verksamheten använt för resurser). Rap-
portens ”tyngdpunkt” ska vara resultatindikato-
rerna som mäter medborgarnas nytta av verksam-
heten, och som sätts i relation till de resurser som 
används. Varje kommun och landsting rangordnas, 
från bästa värde (rangnummer 1) till sämsta värde 
(rangnummer 290/21). För pedagogisk syfte är 
tabeller färgade med grönt, gult och rött. Alla 
kommuner/landsting med samma värde räknas 
till samma grupp. De mått och indikatorer som 
används inom äldreomsorgen redovisas i tabell 1. 
(Socialstyrelsen, 2009; Sveriges Kommuner och 
Landsting och Socialstyrelsen 2010)

Man kan också gå in på en särskild webbplats 
som riktar sig till äldre och deras anhöriga som 
heter äldreguiden (www.aldreguiden), och även 
jämföra varje enskilt äldreboende med avseende 
på vissa av indikatorerna i tabell 1. Det är ingen 
tvekan om att de mått och indikatorer som används 
för att beskriva kvaliteten på äldreomsorgen inom 
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äldreboenden och den öppna hemtjänsten är syn-
nerligen relevanta vart och ett för sig. Detta gäller 
inte minst förekomsten av riskförebyggande arbete, 
riskfylld användning av läkemedel och givetvis 
också brukarnas upplevelser av bemötande, av 
inflytande, av måltiderna samt av hur vården och 
omsorgen fungerar vid specifika behov. 

Det är viktigt att påpeka att ÖJ inte innebär ett 
nytt sätt att mäta och beskriva offentlig service. Re-
dan när man försökte introducera programbudge-
tering och målstyrning inom offentlig sektor under 
1970-talet, var man både från myndigheterna och 
konsulterna tydliga med att dessa styrformer inte 
fungerar om man inte följer upp resursmål, pro-
duktionsmål och effektmål i form av mätningar av 
liknande slag som de som ingår i de öppna jäm-
förelserna. Under 1990-talet introducerades ”det 
balanserade styrkortet” som ett sätt att styra of-
fentliga serviceverksamheter, som innefattade mått 
och mätningar av liknande slag. Det nya med ÖJ är 
dels att samtliga data finns tillgängliga på Internet, 
dels att kommunernas och verksamheterna jämförs 
och rankas sinsemellan.  

Det finns, så vitt känt, ännu ingen forskning 
på hur de öppna jämrörelserna används av politi-
ker, ansvariga chefer, personal, brukare, anhöriga, 
media eller allmänheten. Förvaltningsforskaren 
Lena Lindgren (2011) har dock genomfört en 
genomgång av internationell forskning om hur 
brukarundersökningar, vilket är en viktig del av 
ÖJ, används av brukare och personal. Lindgrens 
genomgång visar tydligt på att brukare uppskattar 
publiceringen av mätresultat från sådana undersök-
ningar, men att sådan information tenderar att väga 
lätt när de själva väljer serviceleverantör eller väljer 
att byta serviceleverantör. När det gäller persona-
lens användning av brukarundersökningar så visar 
Lindgrens genomgång på att det finns exempel på 
att personal har haft nytta av brukarundersökning-
ar i förändringsarbeten, men det finns lika många 
exempel på negativa effekter av sådana informa-
tionssystem, såsom målförskjutning i verksamheten 
med försök att undvika riskfyllda och besvärliga 
vårdtagare, ”forced niceness” bland personalen, 
och att kostnaderna för informationshanteringen 
ofta blir högre än väntat. Som Lindgren (2011) 
uttrycker det: brukarundersökningar är inte en 
evidensbaserad arbetsmetod.

Det finns alltså, så vitt känt, ännu ingen sys-
tematiskt genomförd forskning om hur ÖJ som 
styrmodell används och vilka effekter de har på 
berörda verksamheter. Det finns dock redan en del 

De äldres uppfattningar om:
❑  NKI (Nöjd kund index, tre sammanvägda mått)
❑  Hjälpen som helhet
❑  Bemötande
❑  Inflytande
❑  Maten
❑  Social samvaro och aktivitet

Tillgänglighet
❑  Väntetid till särskilt boende
❑  Kommunens information på webben

Vård och omsorg vid specifika behov
❑  Informerande samtal med döende
❑  Smärtskattning sista levnadsveckan  
❑  Någon närvarande i dödsögonblicket
❑  Eftersamtal med närstående 
❑  Hälsotillstånd tre månader efter stroke
❑  Funktionsförmåga tre månader efter stroke

Riskförebyggande arbete:
❑  Fallskador
❑  Riskbedömning fall

Riskförebyggande arbete (forts)
❑  Riskbedömning av undernäring
❑  Riskbedömning trycksår
❑  Läkemedelsgenomgångar

Riskfylld användning av läkemedel
❑  Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel
❑  Samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka
❑  Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer
❑  Förskrivning av läkemedel med antikolinerga effekter

Personal och kompetens
❑  Personalkontinuitet inom hemtjänsten
❑  Personal med vård- och omsorgsutbildning på  

gymnasienivå

Standardkostnader
❑  Avvikelse från standardkostnad

Tabell 1. Mått och indikatorer som ingår i  
Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 



44 en kritisk granskning av granskningssamhället

data av mer anekdotisk karaktär som framkommit 
via sökningar på Internet. Via egna sökningar på 
Internet på begrepp som ”Rankning av äldreom-
sorg” eller ”Sveriges bästa äldreomsorg” fram-
kom exempel där massmedia utsett Sveriges bästa 
äldreomsorg, baserat på de öppna jämförelser som 
publicerats på Internet. Det är tydligt att det är 
brukarundersökningarna som mött störst intresse 
i dessa reportage. I ett reportage beskrivs en liten 
kommun i Norrland som den som tillhandahåller 
Sveriges bästa äldreomsorg. Kommunen hamnar 
högst i landet vad gäller Nöjd Kund Index, men 
problemet är att endast 10 personer (motsvarar 
en svarsfrekvens på 33 %) har svarat på enkäten 
som ligger till grund för denna mätning och rank-
ning. Detta hindrar inte stora tidningsrubriker och 
reportage i såväl lokaltidningen som regionalteve. 
Internetsökningen visade även på det motsatta, dvs. 
på exempel där kommuner inte visat upp så bra 
mätresultat i sina öppna jämförelser. I ett num-
mer av Dagens Samhälle kan man läsa att äldre-
omsorgschefen i en förortskommun till Stockholm 
blivit av med sitt jobb som konsekvens av dåliga 
mätresultat och låg rankning.

Som nämnts ovan finns det numera internatio-
nella konsultföretag som genomför rankningar av 
olika länders offentliga service. Det finns sannolikt 
ett stort intresse för att denna verksamhet utveck-
las, och det finns sannolikt ett intresse även bland 
svenska konsultfirmor att ge sig in i denna bransch 
och det finns säkert ett intresse från den privata 
vårdsektorn att det finns oberoende aktörer som tar 
på sig rollen som smakdomare. 

Det är därför viktigt att all den potentiellt 
viktiga information som genereras inom ramen 
för ÖJ verkligen används på ett seriöst sätt av 
politiker, tjänstemän, medborgare och media. Det 
finns annars en risk att dessa hamnar i händerna 
på kommersiella intressen inom konsultbranschen 
och media där informationen omkonstrueras till 
rankinglistor och sensationsreportage och därmed 
skapar nya typer av risker för vården och omsor-
gen. Detta kan sedan, i linje med Powers forskning, 
leda till att vårdens och omsorgens organisationer 
blir allt mer ängsliga för att sticka ut, och blir allt 
mer måna om att följa standardmallen för hur 
äldreomsorg ska vara, och som därmed blir allt mer 
lika varandra till såväl innehåll som form, men som 
antagligen inte undgår verkliga verksamhetsrisker, 
missförhållanden och underlåtelser.

Skiss på ett alternativt granskningssystem 
för socialtjänstens verksamhet
Om vi nu är på väg mot ett granskningssamhälle, 
är det väl bara att gilla läget. Granskning kan väl 
inte skada, eller hur? Jo kanske. Powers poäng är 
att granskning kan förvandlas till just ”Rituals 
of verification”. Verksamhetsgranskningen blir 
en ritual som ger en bedräglig känsla av säkerhet 
med alla siffror och verifikationer på allt. En mät-
ning som ger grafiskt snygga figurer, diagram och 
tabeller, men som inte förmår motverka risk och 
vanvård. Om vi återvänder till principal-agentpro-
blemet såsom det beskrivs i andra avsnittet. Vad vill 
medborgarna (principalen) egentligen veta? Vad vill 
vårdproducenterna (agenterna) egentligen berätta? 
Är det självklart att vi som medborgare vill veta 
precis detsamma som mätningsspecialisterna anser 
att vårdproducenterna bör berätta, bara för att de 
institutionaliserade föreställningarna om revision 
inom affärsvärlden råkar se ut på ett bestämt vis?

Power (1997) anser att revision inte bara bör 
vara informationsmässigt oberoende av den som 
granskas, utan även epistemiskt oberoende, dvs. ha 
frihet att utgå från en annan institutionell referens-
ram än den förhärskande. En alternativ väg att gå 
är att bejaka och främja en mer pluralistisk gransk-
ning av vård och omsorg. I en sådan pluralistisk 
granskningsarsenal kan det vara fördelaktigt att 
granskarna inte har samma offentliga huvudman, 
och för det andra inte är ekonomiskt beroende av 
den som granskas. Det är, för det tredje, angeläget 
att granskaren inte behöver tillstånd från gran-
skade för att få tillträde till verksamheten, utan kan 
utföra sin granskning på eget initiativ. Det kan, för 
det fjärde, vara bra om granskaren besitter verk-
samhetskompetens. Det kan också vara fördelaktigt 
om den som granskar kan frigöra sig från rådande 
konventioner och kan ifrågasätta underliggande 
verksamhetslogik, och som därmed också på egen 
hand kan bestämma bedömningskriterierna. För 
det sjätte att granskaren inte enbart förlitar sig på 
verksamhetens egna data utan kan samla in egna. 
För det sjunde att granskaren kan lämna bindande 
förslag till förändringar. Och slutligen att granska-
ren kan påverka granskningens uppmärksamhet. 
Vid sidan om revision och tillsyn som är lagstadgad 
och obligatorisk, så kan offentlig vård och omsorg 
använda sig av externa utvärderare, ideella organi-
sationer och media. 

Tillgängligt utrymme medger inte att denna 
skiss utvecklas mer i detalj, men min huvudpoäng 
är att ett sådant pluralistiskt perspektiv på gransk-
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ning av socialtjänst har förutsättningar att mot-
verka missförhållanden och stödja en demokratisk 
och medmänsklig syn på socialtjänstverksamhet 
och därmed också motverka kommersialisering och 
teknokratisering. (För den som är intresserad av 
tillsynens roll inom förvaltningspolitiken och hur 
denna kan kombineras med andra granskningsfor-
mer hänvisas till Johansson, 2006.) Tabell 2.

Några avslutande kommentarer
Syftet med min föreläsning och min uppsats har 
varit att utifrån Michael Powers resonemang om 
granskningssamhället spekulera om dess betydelse 
inom socialtjänst och annan välfärdsservice. Jag 
har utgått från så kallade ”Öppna jämförelser” 
som har lanserats inom det svenska välfärdsområ-
det, och resonerat om huruvida införandet kan få 
icke avsedda negativa effekter av sådant slag som 
Michael Power har varnat för i sina arbeten. Inten-
tionerna bakom ÖJ är säkert goda, men det finns 
ändå skäl att vara vaksam på konsekvenserna, inte 
minst risken för ökade administrationskostnader 
som ytterst måste finansieras av minskade vårdin-
satser. Det finns också risk för att verksamhetsan-
svariga blir alltför fokuserade på organisationernas 
rankning och rykte och att detta kan gå ut över 
behovsorientering och innovationsförmåga. Jag vill 
avsluta med att ansluta mig till Carl Otto Werkelids 
betraktelse kring rankningslistor som han framför-

de i radioprogrammet Tankar för dagen i P1, den 
18 mars 2011:

”Inte sällan kan man få för sig att livet är inrät-
tat som en tävling. Eller åtminstone att vi själva 
inrättat det som en sådan. Störst, starkast, vack-
rast, snabbast, först, bäst, yngst, smalast, dyrast, 
största huset, bästa betyget vinner. Sist, minst 
eller äldst, är inte det som gäller. Inte ens tvåan 
på listan har mycket att komma med. Det är som 
en Fröken Sverige-tävling. Medierna excellerar i 
listor. Krogar, kläder, böcker, skivor, bilar, filmer, 
kroppsdelar, städer, stadsdelar, länder. Allt rankas 
och numreras. Ofta på ett uppblåst och högljutt 
sätt, och inte sällan på mycket dunkel grund. Det 
är inte lätt att vara en handväska eller en olivolja 
längre, långt mindre att vara människa.” 

”Tävlingshysterin är ett deformerande tidsfenomen. 
Ett år efter den värsta ekonomiska kris bankerna 
någonsin upplevt, tävlar återigen bankcheferna om 
vem som får störst bonus. Men tävlingen handlar 
väl om instinkt och grundläggande överlevnadsim-
pulser? Säkert. Och tävlandet utvecklar väl oss och 
våra samhällen? Säkert. Men de förstärker även 
motsättningarna och ökar avstånden. För egen del 
har jag svårt att förstå grundtanken i tävlingshyste-
rin. Att något väsentligt kan bli sagt om tillvarons 
rikedom och alla våra variationer när den reduceras 
till några siffror på ett papper. Det kan ingen lura 
mig att tro.”

Tabell 2. En pluralistisk granskningsmodell för socialtjänstverksamhet

Granskningens institutionella form Revision Tillsyn Utvärdering/
forskn

Ideella org Media

Granskarens huvudman Offentlig Offentlig Offentlig/
privat

Privat Privat

Ekonomiskt oberoende Ja Ja Nej  Ja (nej) Ja

Tillträde till verksamhet/information på eget 
initiativ?

Ja Ja Vissa  
begränsn

Vissa  
begränsn

Vissa  
begränsn

Särskilda krav/förväntningar på  
verksamhetskompetens?

Nej Ja Ja Ja Nej

Kan ifrågasätta underliggande logik? Nej Nej Ja Ja Ja

Kan påverka bedömningskriterier? Nej Nej Ja Ja Ja

Samlar in egna data? Nej Ja Ja Ja Ja

Kan lämna bindande förslag/krav? Ja Ja Nej  Nej Nej

Kan påverka granskningens uppmärksamhet? Ja Ja Nej  Ja Ja
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En nordisk socialarbetarstudie 

V
årt forskningsprojekt har sin upprinnelse 
i FAS-projekt där huvudfrågan var om det 
finns en särskild nordisk modell i socialt 
arbete (Blomberg-Kroll, Kroll, Meeuwisse 

& Swärd 2009). På samma sätt som det talas om 
olika välfärdsmodeller eller välfärdsregimer; en 
liberal, en korporativ, en skandinavisk etc, talas det 
ibland också om olika modeller för socialt arbete. 
Utgångspunkten är då att välfärdsmodellerna avgör 
själva förutsättningarna för det sociala arbetet och 
bestämmer hur det i praktiken kommer att utveck-
las.

Några av de drag som har lyfts fram som ty-
piska för den nordiska eller skandinaviska model-
len i socialt arbete är t.ex. att: 
•	 det istället för marknaden, frivilligorganisatio-

ner eller familjen framför allt är kommunerna 
som ansvarar för välfärdsarbetet 

•	 att de flesta socialarbetarna är offentligt anställda 
•	 att man har ett väl utbyggt och omfattande 

socialt arbete som också består av förebyggande 
åtgärder. 

Men det är inte självklart hur sådana yttre ramför-
utsättningar påverkar det praktiska sociala arbetet 
eller socialarbetarnas attityder, och dessutom har ju 
de nordiska välfärdssamhällena i vissa avseenden 
förändrats under senare år – och här kan det vara 
olikartade utvecklingstendenser i olika nordiska 
länder och i olika kommuner också. Fram till slutet 
av 1980-talet var det till exempel mer eller mindre 
självklart att vård och omsorg skulle regleras och 
bedrivas i offentlig regi. I dag har det på ett helt 
annat sätt blivit accepterat att koppla in frivilligsek-
torn och marknaden. Ökade krav på motprestatio-
ner för att få ersättningar som socialbidrag är ett 
annat exempel.  

Socialarbetarna är väldigt intressanta att studera 
eftersom det i stor utsträckning är de som omsät-
ter socialpolitiken i konkreta åtgärder, man kan se 
socialarbetare som socialpolitikens praktiska uttol-
kare och utförare. Det är ju också fråga om en stor 
yrkesgrupp som sedan 1960-talet har expanderat 
och professionaliserats i takt med utbyggnaden av 
den generella välfärden. Bara i Sverige finns det om-
kring 27 000 yrkesverksamma socialsekreterare och 
kuratorer. Socialarbetarna har direktkontakt med 
klienterna och de har ganska stor handlingsfrihet 
i sitt arbete eftersom det knappast går att reglera 
alla de olika avvägningar och moraliska dilemman 
som arbetet innebär. De är visserligen underkas-
tade lagar och regler, men de måste också använda 
sin yrkeskunskap och sitt eget omdöme och får 
hela tiden balansera mellan samhällets krav och 
klienternas önskemål eller behov. Som tjänstemän 
ska de vara lojala mot de lagar och regler som styr 
verksamheten samtidigt som de ska företräda sina 
klienter. Trots att socialarbetarna i denna mening 
faktiskt måste ses som nyckelaktörer vet vi ganska 
lite om deras attityder till sitt arbete och till aktu-
ella socialpolitiska trender, särskilt i ett nordiskt 
jämförande perspektiv. Det var bland annat det vi 
blev allt mer intresserade av att undersöka närmare 
i vårt nordiska projekt. 

Förutom en fallstudie av socialt barnavårds-
arbete i fyra huvudstadsregioner bestämde vi oss 
för att göra en bredare enkätundersökning bland 
socialarbetare i Norden. Enkäten genomfördes 
2007–2008 och gick ut till ett representativt urval 
fackligt organiserade socialarbetare i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Den besvarades av 
sammanlagt 5 554 personer (743 från Danmark, 
1 299 från Finland, 703 från Norge och 2 809 från 
Sverige), och svarsfrekvensen var cirka 60 procent.  
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Vi tror inte att det tidigare har gjorts någon så stor 
socialarbetarundersökning i Norden. 

Det var ett ganska omfattande frågeformulär 
i fem delar. En del handlade om arbetsmiljön och 
arbetsvillkoren. I en annan del skulle man ta ställ-
ning till ett antal påståenden om vad man menade 
kännetecknar det sociala arbetet och i en annan del 
till påståenden om hur man anser att det sociala 
arbetet borde utvecklas. Frågorna berörde både 
förhållande som har lyfts fram som typiska drag för 
nordiskt socialt arbete och aktuella utvecklingstren-
der. I en annan del i enkäten ställdes också några 
frågor om orsakerna till fattigdom och synen på 
arbetslösa som används i befolkningsstudier och 
också i den europeiska databasen Comparative 
Welfare Surveys. Vår ambition var alltså att fånga 
likheter och skillnader i uppfattningar och attityder 
mellan socialarbetare som arbetar i olika nordiska 
länder, i olika typer av kommuner och under olika 
organisatoriska förutsättningar.  

Här kommer vi att fokusera på två huvudfrågor: 
1. Socialarbetarnas grundläggande uppfattningar 

om sociala problem: hur ser de ut och vilken 
betydelse kan dessa uppfattningar ha för det 
sociala arbetets praktik?

2. Socialarbetarnas uppfattningar om vad som 
kännetecknar det sociala arbetet: hur ser de ut 
och vilken betydelse dessa uppfattningar har för 
hur socialarbetarna ser på det sociala arbetets 
framtid?

Den nordiska välfärdsmodellen och upp-
fattningar om sociala problem 
Man brukar säga att ett traditionellt drag i den 
nordiska välfärdsmodellen är en ”strukturell” 
syn på sociala problem (Kautto et al. 2001). Det 
betyder att man inte i första hand ser den enskilda 
individen som ansvarig för problem som arbetslös-
het och fattigdom, utan att man ser det just som so-
ciala problem som samhället har ett ansvar för att 
försöka lösa genom olika socialpolitiska åtgärder. 

Vi har länge haft aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
i Norden, men under de senaste decennierna har vi 
fått (importerat) en del nya reformer som snarare 
brukar förknippas med den liberala välfärdsmo-
dellen och kallas workfare eller work-for-your-
welfare-politik. Här är det inte rätten till arbete 
som främst betonas utan snarare individens eget 
ansvar och skyldigheter att delta i arbetsmarknads-
åtgärder – gör man det inte får man ingen hjälp. 
Piska istället för morot kan man lite förenklat och 
slagordsmässigt säga. 

Socialarbetare har fått en viktig roll i den här 
workfare-politiken, bland annat genom engage-
mang i olika kommunala insatser för långtidsar-
betslösa och det finns också studier (t.ex. Giertz 
2004; van Aershot 2011) som tyder på en utveck-
ling mot skärpta skyldigheter i det sociala arbetet 
överlag, något av en återgång till gamla fattigvårds-
principer menar en del. 

Orsaker till fattigdom 
I vår enkät undersökte vi hur nordiska socialarbeta-
re ser på orsakerna till fattigdom. Vi gjorde det ge-
nom olika påståenden som kan sägas representera 
olika ”fattigdomsteorier” (och som i olika varianter 
också använts i andra undersökningar).  

När det gäller synen på fattigdom kan man för 
det första skilja mellan förklaringar som betonar 
individ- respektive struktur- eller samhällsrelate-
rade orsaker. För det andra kan man skilja mellan 
förklaringar, som pekar ut (”blame”) specifika 
aktörer som ansvariga för situationen och fatalis-
tiska förklaringar som ser fattigdomen som ödesbe-
roende (”fate”) (jmf. Oorshot och Halman 2000). 
Genom att kombinera dessa dimensioner kan man 
få ett fyrfält bestående av fyra olika grundläggande 
fattigdomsförklaringar:

•	 Individualistiska aktörsbundna förklaringar 
som betonar personliga brister såsom lättja, 
ekonomisk oansvarighet, missbruk osv. som 
orsaker till fattigdom, 

•	 Strukturella aktörsbundna förklaringar som 
istället betonar makroekonomiska och sociala 
förhållanden som resulterat i samhälleliga orätt-
visor i form av låga löner, bristande utbildning, 
ojämlikhet, arbetslöshet osv. 

•	 Individualistiska fatalistiska förklaringar som 
betonar faktorer som otur och sjukdom

•	 Strukturella fatalistiska förklaringar som be-
traktar fattigdomen som en oundviklig del av 
den moderna samhällsutvecklingen. 

Nordiska socialarbetares fattigdoms- 
uppfattningar 
Vad anser då socialarbetarna själva om orsakerna 
till fattigdom? Är uppfattningarna mycket lika mel-
lan de nordiska länderna och inom länderna?

Det finns argument som talar för att socialarbe-
tarna skulle utgöra en sammanhållen yrkesgrupp 
med gemensamma uppfattningar och värderingar 
(se t.ex. Weiss-Gal & Gal 2007). Teorier om profes-
sioner utgår exempelvis ofta från att professioner 
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hålls samman genom en särskild värde- och kun-
skapsgrund, ibland också egna etiska regler, som 
gör att man tänker på liknande sätt oavsett var 
i världen man befinner sig. Det framförs också i 
så kallade institutionella teorier som bland annat 
lyfter fram hur professionella tillägnar sig vissa 
tankestilar som sprids och upprätthålls genom 
utbildning, tidskrifter, konferenser etc. Men man 
kan också tänka sig att socialarbetare i den nord-
iska välfärdsmodellen påverkas i sina uppfattningar 
av de värden som denna modell bygger på, och den 
särskilda omgivning som de verkar i. 

Det finns också argument som talar emot att 
socialarbetares uppfattningar skulle vara helt sam-
stämmiga. Man kan till exempel tänka sig att skilda 
villkor i olika kommuner påverkar socialarbetarnas 
uppfattningar, om man arbetar i en rik eller fattig 
kommun, kommunens politiska färg etc. Dessutom 
kan man ju tänka sig att mer personburna fakto-
rer spelar roll, hur gammal man är och hur länge 
man har arbetat som socialarbetare, vilken utbild-
ning man har och vad man har för arbetsuppgifter. 
Även inom professionsteorin har forskare som 
Abbott (1988) uppmärksammat att man ofta på ett 
missvisade sätt betraktar professioner som enhet-
liga grupper när det i själva verket ofta är fråga om 
flera olika grupper med delvis olika arbetsuppgifter, 
metoder och kunskapsbaser. De professionellas 
uppfattningar och attityder kan därmed också tän-
kas variera beroende på vad de har för arbetsupp-

gifter och yrkeserfarenheter, och här kan den ökade 
specialiseringen i det sociala arbetet möjligen bidra 
till en slags inomprofessionell stratifiering också 
åsiktsmässigt.

I figur 1 presenteras nordiska socialarbetares 
uppfattningar om fattigdomens orsaker (möjligt att 
instämma i flera svarsalternativ). Resultaten baserar 
sig alltså från vår enkätundersökning bland nord-
iska socialarbetare. Strukturella förklaringar till 
fattigdom är populärast, men även övriga förkla-
ringar får ett relativt starkt stöd bland socialarbe-
tarna, vilket kanske är något förvånade. Speciellt 
bland de finländska och danska socialarbetarna är 
uppfattningarna splittrade. Finländska socialar-
betare understöder i jämförelse med sina nordiska 
kolleger relativt ofta individualistiska fattigdoms-
förklaringar: man tror med andra ord oftare att 
det är individbundna faktorer såsom otur (indivi-
duell fatalism) eller lättja och bristande viljestyrka 
(individuella aktörsförklaringar) som leder till att 
vissa människor lever i fattigdom. Nästan var femte 
finländsk socialarbetare instämmer i påståendet om 
att fattigdom beror på individens lättja och bris-
tande viljestyrka, medan motsvarande siffra för de 
övriga nordiska länderna är endast cirka 4 procent.

Bland de danska socialarbetarna finns det inte 
någon klart dominerande fattigdomsuppfattning 
och i jämförelse med sina nordiska kolleger under-
stöder danska socialarbetare oftare fatalistiska för-
klaringar. De svenska och norska socialarbetarna 
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Figur 1. Nordiska socialarbetares uppfattningar om fattigdomens orsaker (i procent).
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framstår som mest ”renodlat” strukturalistiska i sin 
fattigdomssyn, eftersom övriga förklaringar inte får 
ett så starkt understöd som i Finland och Danmark.

En intressant fråga i detta sammanhang är 
förstås vilken betydelse socialarbetares relativt 
abstrakta uppfattningar om fattigdomens orsaker 
har: Påverkar uppfattningarna hur socialarbetare 
bemöter klienter eller vilka insatser man väljer? I 
vår undersökning kan vi givetvis inte ge ett direkt 
svar på dessa frågor. Men vi kan pröva ifall det 
finns ett statistiskt samband mellan dessa ganska 
abstrakta uppfattningar och attityderna till olika 
mera konkreta socialpolitiska handlingsmodeller el-
ler åtgärder. Detta undersöktes bland annat genom 
att se på följande tre påståenden:

•	 Bidrag borde i större utsträckning kopplas till 
skyldigheter

•	 Fler sanktioner mot klienter som inte följer 
överenskommelser borde införas

•	 De som själva har orsakat sina problem genom 
missbruk och misskötsamhet borde få mindre 
stöd än i dag.

Dessa tre enskilda frågor har sedan sammanslagits 
till ett index vars syfte är att fånga socialarbetarnas 
attityder till ökade krav på klienter i socialt arbete. 
I Tabell 1 studeras sambanden mellan detta index 
(attityder till ökade krav på klienter) och fattig-
domsuppfattningarna. Det angivna talet uttrycker 
olika gruppers (med olika fattigdomsuppfattningar) 
odds att omfatta åtgärder som innebär ökade krav 
på klienter i socialt arbete. Ju högre odds en grupp 
uppvisar, desto starkare är understödet för ökade 
krav på klienterna. 

Resultaten i tabellen visar att socialarbetare som 
omfattar individualistiska fattigdomsuppfattningar 
uppvisar ett klart starkare stöd för ökade inslag 
av ”skyldigheter” och ”sanktioner” i det sociala 
arbetet än socialarbetare som omfattar mera struk-
turella förklaringar.

Andra delstudier vi genomfört visar att upp-
fattningar om fattigdomens orsaker är i starkt 
samband med vilken typ av ”hjälpstrategi” social-
arbetarna förespråkar: socialarbetare som omfattar 
strukturella fattigdomsuppfattningar uppvisar ett 
klart starkare stöd för en höjning av socialbidra-
gen samt för införandet av en s.k. grundinkomst, 
medan socialarbetare med individualistiska fattig-
domsuppfattningar oftare understöder hårdare tag 
mot klienterna. En annan av våra studier (Kallio 
et al, 2011) visar att en mera individualistisk syn 

på de arbetslösa (arbetslösa är arbetsskygga, skulle 
nog få ett jobb etc.) är i starkt samband med krav 
på hårdare tag mot klienterna.

Spelar det någon roll vad man arbetar 
med? 
I nedanstående figur har vi tittat närmare på attity-
der till ökade krav bland socialarbetare inom den 
kommunala socialtjänsten och också tagit hänsyn 
till vad man arbetar med (se också Meeuwisse, 
Scaramuzzino & Swärd 2010). Urvalet bygger allt-
så på svaren på frågor om anställningssektor och 
arbetsområde (N = 3018). Drygt hälften arbetade 
inom den kommunala socialvården och av dem 
arbetade ¾ ”målgruppsspecialiserat” och resten  
”ej specialiserat”. De vanligaste ”specialistområde-
na” är barn, unga och familj (42%), försörjnings-
stöd (14%), missbruk (ca 8%), funktionshinder (ca 
9 %) och arbete och integration (2–3%). 

Figur 2 visar medelvärden för socialarbetarnas 
svar på frågorna: 
a)  ”Systemet borde göras generösare om man vill 

åstadkomma en grundläggande förändring i 
klienternas livssituation” (blå linje)

b)  ”Fler sanktioner mot klienter som inte följer 
överenskommelser borde införas” (grön linje) 

c)  ”De som själva har orsakat sina problem genom 
missbruk och misskötsamhet borde få mindre 
stöd än i dag” (gul linje)

Observera att instämmanden i påståendena ger 
låga medelvärden medan avståndstagande ger höga. 

Majoriteten av de nordiska socialarbetarna i 
vår studie höll med om att systemet borde göras 
generösare om man vill åstadkomma en grundläg-
gande förändring i klienternas livssituation. Vad 
den här figuren visar är att man samtidigt kan se 

Tabell 1. Samband mellan fattigdomsuppfattningar  
och attityder till ökade krav på klienter (kontrollerade 
för relevanta socio-ekonomiska bakgrundsvariabler). 
Logistisk regression, odds (1.00=referenskategori).  
Ju högre odds, desto mer understöder man ökade krav 
på klienter.

Uppfattningar:  Sverige Finland

Fattigdomssyn: 0.000 0.001
 strukturell 1.00 1.00
 individualistisk   2.12* 1.76*

* <0.05
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vissa attitydskillnader beroende på arbetsområde. 
Uppfattningen att systemet borde göras generö-
sare (vinröd linje) har mindre starkt stöd bland 
de socialarbetare som arbetar specialiserat med 
försörjningsstöd jämfört med andra. De är också 
förhållandevis mer positiva än andra grupper till att 
minska stödet för klienter som ”själva har orsakat 
sina problem genom missbruk och misskötsamhet”, 
även om det inte är fråga om ett utbrett stöd (cerise 
linje). På samma sätt instämmer de tillsammans 
med dem som arbetar inom området arbete och 
integration i högre utsträckning än andra i påstå-
endet att man borde införa ”fler sanktioner för de 
klienter som inte följer överenskommelser” (blå 
linje). Den största skillnaden i svaren framkommer 
dock mellan de socialarbetare som arbetar med 
missbruksfrågor och de övriga grupperna, de tar i 
störst utsträckning avstånd från ”hårdare tag”.

Om vi ser dessa resultat som uttryck för inställ-
ningen till ett workfare-tänkande framgår det att 
stödet är störst – eller snarare avståndstagandet 
är minst utbrett – bland de socialarbetare som har 
direkt ansvar för workfare-åtgärder. Mönstret är 
detsamma i alla de nordiska länder vi undersökte. 

Uppfattningar om vad som kännetecknar 
det sociala arbetet – och uppfattningar om 
hur det sociala arbetet borde utvecklas? 
Hur ser då nordiska socialarbetare på det sociala 
arbetets institutionella villkor och karaktär? I ned-
anstående tabell har vi plockat ut några påståenden 
om drag i det sociala arbetet som på ett eller annat 
sätt kan förknippas med en nordisk modell. 

Majoriteten av socialarbetarna instämde i påstå-
endet att det finns en nordisk modell som innebär 

Figur 2: Syn på samhällets respektive klienternas skyldigheter för kommunalt anställda socialarbetare  
verksamma inom olika arbetsområden.
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Tabell 2. Andel socialarbetare (%) som instämmer i att 
det sociala arbetet i ens land kännetecknas av:

 FI SVE NO DK

Likabehandling 40 25 23 27

Stora kommunala  82 76 82 70 
olikheter    

Ett förlegat fattigvårds- 27 52 36 20 
tänkande 

Ringa utnyttjande av  33 30 33 27 
kommersiella köptjänster

Lite samarbete med  44 58 50 51 
frivilligorganisationer

N=5554
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att utsatta människor lättare får hjälp än i andra 
välfärdssystem (ej redovisade i tabellen), men som 
framgår av Tabell 2 fick till exempel påståendet att 
det sociala arbetet bygger på likabehandling av alla 
som befinner sig i samma situation inget utbrett 
stöd. Endast en fjärdedel av de norska, danska och 
svenska socialarbetarna håller med om det, medan 
de finska socialarbetarna i lite större utsträckning 
instämde i påståendet. 

De här uppfattningarna hänger nog också sam-
man med svaren på frågan om kommunala olikhe-
ter: en stor majoritet av socialarbetarna menade att 
det sociala arbetet kännetecknas av stora kommu-
nala olikheter i behandlingen av klienterna. Drygt 
hälften av de svenska socialarbetarna menade dess-
utom att det sociala arbetet kännetecknades av ett 
”förlegat fattigvårdstänkande”, vilket kan ses som 
uttryck för en strukturell syn på sociala problem 
som rimmar ganska illa med mer selektiva, behovs-
prövade bidragssystem. 

Bara ungefär 1/3 av socialarbetarna i alla 
länderna höll med om att man i liten grad utnytt-
jar kommersiella köptjänster i det sociala arbetet 
– vilket kan tydas som en uppfattad marknadsori-
entering. Däremot ansåg ganska många – kring 
hälften och ännu fler i Sverige – att samarbetet med 
frivilligorganisationer är ganska outvecklat.  

Varierar uppfattningarna med verksam-
hetsområde? 
En del intressanta skillnader i synen på det sociala 
arbetet framträder också när man ser närmare på 
den kommunala socialtjänsten och tar hänsyn till 
inom vilket område socialarbetarna arbetar  
(Meeuwisse, Scaramuzzino & Swärd 2010). Skill-
naderna gäller framför allt inställningen till fyra 
påståenden, nämligen att det sociala arbetet kän-
netecknas av: 
a) ”en likabehandling av alla som befinner sig i 

samma situation” (vinröd linje)
b) ”en långtgående kontroll över klienterna”  

(cerise linje)
c) ”att socialarbetarnas roll är starkt kringskuren 

av lagar och regler och de fungerar framförallt 
som tjänstemän” (blå linje)

d)  av ”stora kommunala olikheter i behandlingen 
av klienterna” (orange linje)

I figur 3 ser vi medelvärdena av svaren på dessa 
frågor för de kommunalt anställda nordiska soci-
alarbetarna verksamma inom olika arbetsområden 
och avståndstaganden från påståendena ger höga 
medelvärden medan instämmanden ger låga.  

Man ser här att socialarbetare som arbetar med 
försörjningsstöd är mer benägna än socialarbetare 

Figur 3. Uppfattningar bland kommunalt anställda inom olika arbetsområden
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inom andra specialistområden att hålla med om 
att alla klienter i samma situation behandlas lika 
(vinröd linje), och de anser (liksom de verksamma 
inom arbete och integration) i högre utsträckning 
att det förekommer en långtgående kontroll av 
klienterna (cerise linje) och att socialarbetarna är 
starkt kringskurna av lagar och regler och fungerar 
som tjänstemän (blå linje). De som arbetar med 
försörjningsstöd är också mindre benägna än andra 
att hålla med om påståendet att det sociala arbetet 
präglas av stora kommunala olikheter i behand-
lingen av klienterna (orange linje). Mönstret är 
detsamma i alla länderna.

En reflektion är att svaren på sätt och vis rim-
mar väl med några av de uttalade intentionerna 
bakom att införa särskilda enheter för arbete med 
försörjningsstöd. Ett av syftena har just varit att 
öka likabehandlingen och klienternas rättssäkerhet 
genom tydligare regler, fastställda normer och en-
hetligare bedömningar, vilket enligt dem som arbe-
tar med försörjningsstöd också i högre utsträckning 
tycks vara fallet i dessa enheter än i andra – men 
som samtidigt också borde ge dem som social-
arbetare ett mindre handlingsutrymme. Innebär 
detta med andra ord arbetet med försörjningsstöd 
snarare är förvaltningsstyrt än professionsstyrt, dvs. 
att det snarare styrs av formella roller och socialad-
ministrativa regler än av kunskap och kompetens 
och professionella överväganden (jfr. Morén, Blom, 
Lundgren & Perlinski 2010)? Skiljer sig värdegrun-
derna inom olika delar av professionen? Några, 
men inte alla svar på frågorna i enkäten ger stöd 
för en sådan tolkning.

Uppfattningar om hur det sociala arbetet 
borde utvecklas? 
Ovan nämnda resultat har illustrerat nordiska soci-
alarbetares uppfattningar om vad som karakterise-
rar det sociala arbetet, dvs. hur man tycker att det 
är. Vi skall avslutningsvis redogöra för resultaten 
gällande några attitydfrågor som handlar om hur 
socialarbetare önskar att det sociala arbetet skulle 
utvecklas, dvs. hur man önskar att det vore. De frå-
gor vi valt att ta med handlar om man skulle önska 
byte av ”huvudman”, närmare bestämt en privati-
sering eller ett förstatligande av det sociala arbetet. 
Båda aspekterna har varit föremål för en debatt 
i de nordiska länderna, om dock med varierande 
intensitet och under olika tidpunkter.

Vad kan vi då dra för slutsatser gällande 
nordiska socialarbetares uppfattningar om hur det 
sociala arbetet borde utvecklas? För det första tyder 

våra resultat på att en privatisering av det sociala 
arbetet (i syfte att ge professionen en högre status) 
inte understöds i en speciellt stor utsträckning: 
endast cirka var tionde socialarbetare understöder 
en dylik strategi. Gällande frågan ifall ansvaret för 
socialtjänsten borde överföras från kommunerna 
till staten är socialarbetarnas uppfattningar betyd-
ligt mera splittrade: cirka en tredjedel av de nord-
iska socialarbetarna understöder denna strategi, 
undantaget de danska socialarbetarna bland vilka 
endast cirka var tionde socialarbetare förespråkar 
ett ”förstatligande” av det sociala arbetet.

En intressant fråga i sammanhanget är även 
huruvida (negativa) uppfattningar (som redovisades 
i tabell 3 ovan) om det sociala arbetets ”tillstånd” 
driver fram vissa strategier och önskemål om fram-
tiden. Även om vi inte med säkerhet kan uttala oss 
om kausalsambandet mellan uppfattningar och at-
tityder har vi med hjälp av korrelationsanalyser (ej 
redovisade i denna artikel) kunnat notera följande 
samband: 
•	 Uppfattningar om en förekomst av stora kom-

munala olikheter och olikabehandling av klien-
ter är i samband med en önskan om ett förstatli-
gande av det sociala arbetet

•	 Uppfattningar om att det sociala arbetet inte 
kännetecknas av ”servicepluralism” (ringa ut-
nyttjande av köptjänster och frivilliginsatser) är 
i samband med en önskan om att privatisera det 
sociala arbetet

•	 Uppfattningar om att det sociala arbetet är by-
råkratiskt, oflexibelt och förlegat är i samband 
med en önskan om att privatisera det sociala 
arbetet

Vi kan således notera att det finns ett samband mel-
lan uppfattningar om hur det är och attityder till 

Tabell 3. Andel socialarbetare (%) som anser att:

 FI SVE NO DK

Ansvaret för socialtjänst  29 29 34 12 
borde överföras från  
kommunerna till staten  
(förstatligande)

För att ge socialarbetarna  11 12  9 12 
högre status borde det  
sociala arbetet privatiseras  
(privatisering)

N=5554
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hur det borde vara. De som ställer sig tvivlande till 
att den traditionella nordiska idealmodellen med 
jämlikhet och likabehandling som officiella mål-
sättningar (längre?) existerar i praktiken, önskar 
att ansvaret för socialtjänsten överförs från kom-
munerna till staten. De som i sin tur är negativt 
inställda till det sociala arbetets organiseringsprin-
ciper ställer sig positiva till en privatisering av det 
sociala arbetet.       

Slutsatser 
Kan vi då tala om en nordisk modell i socialt arbete 
– en modell i den meningen att nordiska socialar-
betare omfattar mycket uniforma uppfattningar 
och attityder som är i linje med den traditionella 
välfärdsmodellens normativa utgångspunkter (jfr 
ovan)?  

Trots relativt stora likheter mellan de nordiska 
länderna är det enligt oss svårt att tala om uni-
forma professionella uppfattningar och attityder i 
Norden. Enligt våra resultat har finländska social-
arbetare de mest individualistiska uppfattningarna 
gällande (uppkomsten av) sociala problem. De 
danska socialarbetarna igen präglas oftare av en 
mera fatalistisk syn. De norska, och framför allt 
svenska socialarbetarnas grundläggande uppfatt-
ningar om uppkomsten av sociala problem förefal-
ler vara mest i linje med den nordiska idealmodel-
lens normativa ståndpunkter. 

Men det finns inte enbart skillnader mellan 
länderna utan även inom länderna. Olika s.k. in-
dividbunda faktorer leder nämligen till att social-
arbetares uppfattningar och attityder beträffande 
många frågor är splittrade. Våra delstudier tyder på 
att socialarbetare som är yngre – och som följaktli-
gen har en kortare arbetserfarenhet – ofta skiljer sig 
från äldre socialarbetare. Detta gäller t.ex. synen på 
fattiga och arbetslösa: här omfattar yngre socialar-
betare en klart mera individualistisk syn på sociala 
problem, medan äldre socialarbetare tolkar proble-
men i strukturella termer.

Våra studier tyder på att det handlar både om 
generationseffekter där olika ålderklasser sociali-
serats till olika synsätt på de sociala problemens 
natur men även på att synen på sociala problem 
förändras genom att yrkeserfarenheten och profes-
sionaliteten ofta fördjupas ju längre man jobbat 
inom professionen/arbetsfältet. 

Ovannämnda resultat kan vara av stor betydelse 
för klientarbetet med de ekonomiskt mest utsatta 
klienterna: yngre socialarbetare med en begränsad 
arbetserfarenhet är ofta verksamma inom försörj-
ningsstödet. Samtidigt kännetecknas denna grupp 
även av de mest individualistiska uppfattningarna 
om uppkomsten av sociala problem. 

Våra resultat tyder även på att värdegrunderna 
relativt ofta skiljer sig åt inom olika delar av 
professionen. Återigen är det socialarbetare inom 
försörjningsstödet – även när vi kontrollerar för ål-
der, kön etc. – som uppvisar mera individualistiska 
uppfattningar om sociala problem.

En sak som vi också ska hålla i minnet är att 
vi har fått en viss uppfattning om vad som gäller 
i Norden (Island egen studie), men vet egentligen 
inte hur det förhåller sig i andra länder, eller andra 
välfärdsregimer. Vår långsiktiga plan har därför 
alltid varit att utvidga den här studien och försöka 
genomföra enkäter också i till exempel England, 
Tyskland och Italien. Vi har förhoppningar om att 
kunna förverkliga den idén. 
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Privatiseringens effekter nu och i  
framtiden. Exemplet institutionsvård 
för barn och ungdomar
Docent Marie Sallnäs 
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

D
et finns flera goda skäl att säga några ord 
om varför just institutionsvård för barn och 
unga inom socialtjänsten är ett lämpligt 
exempel för att diskutera privatisering och 

dess effekter. 
•	 Det är ett område där en långtgående privatise-

ring ägt rum.
•	 Institutionsvård är en ”tjänst” som rymmer de 

motsättningar och komplikationer som utmär-
ker arbete på det sociala området, inte minst 
inom barn- och ungdomsvården. Vården rör en 
utsatt grupp, den omfattar ibland tvång, den 
bygger på en svag kunskapsbas och den rör ett 
samhälleligt ansvar som måste tas.

•	 Institutionsvården har också väckt mycket 
kritisk uppmärksamhet och staten har föreslagit 
och genomför åtgärder för att adressera pro-
blem.

Vid ett tillfälle befinner sig drygt 17 000 barn och 
ungdomar sig i samhällsvård, dvs. de är placerade 
i familjehem eller någon form av institutionsvård. 
Familjehem är den dominerande vårdformen och 
utgör cirka 70 procent av pågående placeringar, 
men cirka varannan ny placering görs i institutions-
vård. Institutionsvården har under relativt lång 
tid ökat sin andel av nya placeringar inom tonårs-
gruppen. Det finns enligt aktuella uppgifter drygt 
600 HVB (hem för vård eller boende) för barn och 
ungdomar och ett femtiotal som tar emot barn och 
föräldrar tillsammans

Antalet barn som placeras utanför hemmet har 
ökat under nästan två decennier, trots återkom-
mande proklamationer i officiella dokument om 
motsatsen, dvs. att man vill få ner antalet placering-
ar. Ökningen gäller ungdomar, medan antalet barn 
upp till 12 år varit tämligen konstant.

Det handlar om förhållandevis mycket pengar. 

Dygnsvårdens kostnader totalt sett utgör cirka 65 
procent av kostnaderna för ungdomsvården (So-
cialstyrelsen, 2010; Wiklund, 2011). HVB-vården 
kostar cirka 4,6 miljarder under ett år (SKL, 2010). 
För en enskild kommun kan en placering vara 
mycket kännbar, men variationen i kostnad per 
placerat barn är stor. Riksgenomsnittet är cirka en 
miljon per placerat barn. Figur 1.

HVB-vård är betydlig dyrare än familjehems-
vård, i genomsnitt cirka 4 000/dygn, medan ett 
dygn i familjehem kostar cirka 1 500 kronor 
(Socialstyrelsen, 2010). Ur ekonomiskt perspektiv 
kan det alltså finnas starka incitament att försöka 
minska kostnaderna för institutionell vård av barn 
och unga. Det kan göras genom att placera färre 
barn, genom att minska vårdtiderna, men också 
genom att försöka få själva vården till lägre pris,  
till exempel genom marknadsutsättning.

Nya spelregler
Möjligheten att driva institutioner som privata 
företag infördes med socialtjänstreformen 1982. 
Innan dess var det ett i stort sett offentligt drivet 
fält, med ett litet inslag av ideella huvudmän. Vid 
början av 1980-talet var institutionsvård för barn 
var i ett historiskt perspektiv liten till sin omfatt-
ning. När dörren öppnades för privata aktörer, 
tänkte man sig att nyetablerade privata hem skulle 
vara komplement till den offentligt drivna vården, 
och det slogs fast i förarbetena till reformen att det 
var principiellt viktigt att denna typ av tjänst i hu-
vudsak skulle drivas i offentlig regi (SOU 1974:7). 
Motiven för att de privata verksamheterna ändå 
skulle få etableras var i korthet att man ville nå 
ökad flexibilitet, få fram nya vårdformer och åstad-
komma metodutveckling genom spetsverksamheter. 
De mer allmänna motiv man brukar anföra för 
marknadifiering är sådant som effektivisering och 
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därmed sänkta kostnader och valfrihet för kunden. 
Det sistnämnda har sina komplikationer i dygns-
vårdssammanhang, där ju vården ibland kan ske 
med tvång både i förhållande till barnen och deras 
föräldrar (även om det inte är det vanliga).

Vad har hänt?
Det saknas viktig kunskap om privatiseringens 
effekter i mer absolut mening, men det går att säga 
några saker om den allmänna utvecklingen på fältet 
som är intressant i förhållande till de privata aktö-
rernas inträde.

Figur 1. Kostnad per bar och unga i HVB, 2009* 208 kommuner

Figur 2. 
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Antal barn och unga placerade i HVB 2002–2009 
(någon gång under året)

Andelar barn och unga placerade i HVB med enskild 
huvudman 2002–2009 (någon gång under året)

•  Varje stapel avser 
uppgiften för en  
kommun

•  Skillnaderna i kost-
nad per barn och 
unga kan bero på 
olika faktorer t.ex. 
brister i statistikens 
kvalitet, socioekono-
miska förhållanden, 
skillnader i lönenivå, 
politiska ställnings-
taganden och 
ambitioner och antal 
vårddagar i HVB.

•  Skillnaderna i kost-
nad per barn och 
unga speglar inte 
verksamhetens kvali-
tet eller effektivitet.

* Kostnaden avser kalenderåret 2009 medan antalet barn och unga avser 1 november 2009.
Källa: Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, SCB
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Först kan vi konstatera att det inom det här 
området skett en mycket långtgående privatisering 
om man jämför med andra välfärdssektorer som 
skola eller äldreomsorg. De enskilda verksamheter-
na inom institutionsvården för barn ökade kraftigt 
under 1990-talet och har sedan stabiliserats på en 
hög nivå. Idag drivs 7 av tio HVB av enskilda hu-
vudmän. Runt tio procent av dessa är icke vinstsyf-
tande, till exempel Frälsningsarméns verksamhet.
Om man tittar på kurvorna över placeringar mellan 
1992 och 2009 i offentliga respektive enskilda hem 
följs de åt, vare sig man räknar i andelen anställda 
eller andel placerade barn. Stadigt står den privata 
vården för cirka 70 procent (Wiklund, 2011).  
Figur 2.

Vad har då alla dessa nya privata verksamhe-
ter betytt? Vi kan konstatera att vårdlandskapet 
strukturerats om väsentligt. Vårdutbudet vad gäller 
verksamheternas organisation, målgrupper och 
arbetsmetoder ser annorlunda ut idag jämfört med 
för tjugo år sedan. På fältet finns både små aktö-
rer som bedriver mindre verksamheter och stora 
koncerner med flera enheter och kanske ett risk-
kapitalbolag i ryggen. Exempel är Attendo Care 
och Carema som är stora inom sjukvårdsområdet, 
och som under senare år har etablerat sig inom 
det sociala området. Generellt sett har de privata 
institutionerna lägre utbildning än de offentliga, 
så i den meningen kan man tala om en avprofes-
sionalisering av vården. Privata hem har också fler 

distansplacerade barn än offentliga hem. Ifråga 
om kostnader ligger de privata hemmen i bägge 
ändarna av ett kostnads kontinuum, dvs. de står för 
både den dyrare (personaltäta) vården och den billi-
gare (personalglesa). Man kan säga att spektrumet 
av vårdavgifter breddats, men det finns inget enkelt 
samband mellan privat drift och högre vårdavgifter.

En social care market
Den marknad som institutionsvård för unga bjuds 
ut på har sina uppenbara problem. Det är en ”so-
cial care market” eller en kvasi-marknad som bara 
delvis fungerar enligt ekonomiska läroboksprinci-
per (Knapp et al, 2001). Transaktionskostnaderna, 
dvs. det som krävs för att köpare och säljare skall 
kunna göra upp avtal om försäljning/köp, är höga, 
något som hänger samman med att institutionsvård 
som tjänst är oklar och att det är svårt att väga oli-
ka alternativ mot varandra vad gäller kvalitet och 
kostnader. Det har varit svag gatekeeping och låga 
trösklar för etablering, vilket lett till ett vildvuxet 
fält. Man kan också fråga sig vem som är kunden: 
är det socialtjänsten eller är det den egentliga ”bru-
karen”, dvs.  berörda barn och deras familjer. 

Påverkades kostnaderna?
Hur har då kostnaderna för HVB-placeringar ut-
vecklats över tid? Har privatisering inneburit lägre 
kostnader? Av nedanstående kurva framgår att de  
totala kostnaderna ökat relativt stadigt. Figur 3. 

Figur 3. Dygnskostnad (median) för placering i HVB (barn och ungdomar), 2008 års priser
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För att bedöma de ökade samhällskostnaderna 
för HVB-vård, är det rimligt att relatera dem till 
kvalitet. Det är alltså relevant att fråga sig om pri-
vata HVB ger bättre vård än de offentliga, men här 
finns lite att gå på.

Vid nationell tillsyn visade det sig att privata 
hem uppfyllde Socialstyrelsens kvalitetskriterier i 
större omfattning än de offentliga (men de privata 
hade lägre utbildningsnivå bland personalen). Det 
kan ha att göra med att de offentliga hemmen tidi-
gare inte stått under tillsyn (Socialstyrelsen/Läns-
styrelsen, 2009). Det har också visat sig att privata 
hem har fler sammanbrott i vård än offentliga hem 
(Vinnerljung et al, 2001; Sallnäs et al, 2004). 

Jag gjorde för några år sedan en studie för att 
se vilka faktorer som hängde samman med nivån 
på de vårdavgifter kommunerna betalar till privata 
HVB (Sallnäs, 2005). Hänger de stora prisskill-
nader jag talade om inledningsvis samman med 
skillnader i vården kvalitet? Resultaten visade på 
ett samband mellan personaltäthet och avgiftsnivå; 
dvs. ju dyrare vård desto mer personal per place-
rat barn. Däremot fanns inget samband mellan 
personalen, utbildningsnivå och avgiftsnivån. Fler 
distansplaceringar gav också högre avgift, vilket 
kanske kan hänga samman med att det kostar att 
upprätthålla kontakter med barnens hemmiljöer. 
De hem som var del av en koncern var dyrare, 
vilket kan hänga samman med högre overhead-
kostnader, men kanske också med högre vinstkrav 
(10–15 % vinst kan vara ett krav hos de stora 
bolagen). Sammantaget fann jag alltså ett visst 
samband mellan kostnad och kvalitet i meningen 
personaltäthet. Man brukar säga att personaltäthet 
över en viss nivå är en nödvändig, men naturligtvis 
inte tillräcklig, förutsättning för att kunna ge vård 
med kvalitet. 

Hänger ökningen av institutionsplacering-
ar samman med privatisering?
Så till frågan om den ökning vi har sett av nya 
placeringar i institutionsvård hänger samman med 
de privata aktörernas intåg. Vi kan konstatera ett 
tidsmässigt samband mellan dessa båda företeel-
ser, men vet inte om sambandet är kausalt. Det är 
emellertid klart att många HVB bedriver mycket 
aktiv marknadsföring, liksom att det är brist på 
familjehem särskilt för tonåringar. Går man till 
andra delar av välfärdssektorn, t.ex. sjukvården, 
har man där konstaterat samband mellan privati-
sering av vården och volymen av sjukvårdstjänster 
som konsumeras. Min slutsats är att det är troligt 

att de privata hemmen är en del av förklaringen till 
placeringsökningen som skett.

Sammanfattningsvis: om man plockar ihop vad 
vi vet om ”hur det gått” i relation till motiven för 
privatisering så blir bilden bli så här.
•	 Innovation, nya arbetsmetoder osv? Ja
•	 Billigare vård? Nej
•	 Bidragit till att fler placeringar görs? Troligtvis
•	 Bättre/Effektivare vård? Vet ej
•	 Valfrihet? Möjligen för kommunerna

Granskningssamhället
Slutligen några ord om privatisering och gransk-
ningssamhället. När man inför marknadsmekanis-
mer inom ett område, ökar kraven på underlag för 
att bedöma olika erbjudande om tjänster och där-
med också på samhället tillsyn. För HVB-vårdens 
del har marknadsutsättningen inneburit att kom-
munerna alltmer fått rollen av upphandlare och 
man behöver därmed underlag för att värdera olika 
vårderbjudanden. Omfattande offentlig kritik som 
riktats mot institutionerna har sannolikt bidragit 
till att reducera förtroendekapitalet och under-
stödja krav på mer kontroll och insyn i vården. Två 
statliga utredningar (Vanvårdsutredningen, SOU 
2009:88, och Upprättelseutredningen, SOU 2011:9) 
har nyligen visat hur problematiskt det kan vara på 
insidan i en institutionsmiljö, historiskt och idag. 
Upprättelseutredningen uppskattar att det under 
ett år uppdagas missförhållanden för en procent av 
de barn som är placerade, och då är det en under-
skattning eftersom siffran bara gäller de fall som 
kommunerna känner till. Här finns alltså mycket 
för granskningssamhället att bita i.

Internationellt har vi sett en explosionsartad 
utveckling av kontroll- och tillsynssystem inom 
välfärdsområdet, sammanfattad i begreppet ”the 
audit society”, som man kan se som ett uttryck 
för ”the reduction of risk and the erosion of trust” 
(Power, 1999, s 14). Den övergripande idén med 
tillsyn brukar beskrivas som att skapa transparens, 
”accountability” och kvalitet i de tjänster samhäl-
let ansvarar för, men som kanske produceras på en 
marknad. 

Från statens sida har man vidtagit flera olika 
åtgärder för att adressera de problem som har på-
talats ifråga om institutionsvården och som åtmins-
tone delvis har att göra med fältet under lång tid 
fick styra sig själv.
•	 En särskild tillsynsenhet vid Socialstyrelsen har 

inrättats. Man har starkare sanktionsmöjlighe-
ter och skall göra tätare besök än vad som skett 
tidigare.
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•	 Ett nationellt register över institutioner för barn 
och unga har upprättats. 

•	 Förslag har lagts om detaljerad reglering av hur 
socialtjänsten i sin verksamhet skall följa upp de 
barn som placeras. 

•	 Ett särskilt telefonnummer vid Socialstyrelsen 
som barn kan använda för att framföra klago-
mål har nyligen inrättats.

•	 Socialstyrelsens öppna jämförelser görs för för-
sta gången för social barnavård.

Går man till utländsk forskning finns flera exempel 
på hur kontrollapparater för en tjänst som institu-
tionsvård för barn och ungdomar i värsta fall kan 
utveckla sig. När det inte finns någon konsensus 
om vad som är god kvalitet, eller om hur man ska 
mäta effekter blir ofta resultatet att man orienterar 
sig mot formalia, ”performanceindicators” som 
kan vara svagt kopplade till hur barn och ungdo-
mar har det eller deras välbefinnande. Indikatorer 
är ofta tänkta att vara formativa, vilket är på gott 
och på ont. Det är på ont om tid, pengar och energi 
går åt till för de barn det gäller (Munroe, 2004; 
Tilbury, 2007).

Framtiden?
Frågan är om privatiseringen inom det här fältet 
kan gå så mycket längre i framtiden. Vi har re-
dan en situation där den offentliga vården är ett 
komplement till den privata. Också inom det här 
området har samhället ett övergripande ansvar för 
att det finns en rimlig infrastruktur och hur mycket 
kan man då lämna över i privata händer? Jag vet 
faktiskt inte om det spelar någon roll att flera av de 
motiv för privatisering som anfördes, inte har visat 
sig omsatta i praktiken. Jag tror faktiskt inte det.

Jag tror att ”audit-apparaten” kommer att växa 
ytterligare, men fortsatt brottas med problemet att 
operationalisera sådant som vårdkvalitet, eller med 
en lägre ambition frånvaro av missförhållanden. 
Det är en svår uppgift att utifrån kontrollera en 
så komplex miljö som en institution för barn och 
ungdomar. Hur ska man komma åt det som verkli-
gen har betydelse för de som är placerade, alltså de 
verkliga ”brukarna”? Jag tror emellertid man kan 
utgå från att kraven på mer kunskapsunderlag för 
”kunden” är mer eller mindre omättliga.

Det går inte att säga att omfattningen av social-
tjänstens institutionsvård för ungdomar skall vara 
på en viss nivå. Det är en öppen fråga, och nivån 
har varierat, men det finns inget som talar för en 
minskning inom överskådlig tid.
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tionellt komparativt perspektiv. Tommy Bengtsson 
leder också ett Linnécentrum vid Lunds universitet 
om demografisk forskning.

Helena Blomberg-Kroll
är professor i socialpolitik vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 
och forskar i välfärd och samhällsservice. Hon är 
delaktig i flertalet projekt och undersöker bland 
annat den nordiska välfärdsmodellens historiska 
lager och deras relation till modellens framtida 
utmaningar.

Alec Carlberg
är ordförande för klientrörelsen Rainbow Swe-
den som är en sammanslutning av självständiga 
klientorganisationer som arbetar för att minska 
missbruk, kriminalitet och social utslagning. Han 
var med och grundade arbetskooperativet Basta i 
Nykvarn som arbetar för att rehabilitera människor 
som varit borta länge från arbetsmarknaden på 
grund av missbruk eller kriminalitet.

Staffan Johansson 
är docent och universitetslektor vid institutionen 
för socialt arbete vid Göteborgs universitet, tillika 
chef för Vårdalinstitutets forskning kring långva-
rigt psykiskt funktionshinder. Staffan Johanssons 
forskning och undervisning är främst inriktad mot 
välfärdssektorns organisering, med särskilt fokus 
på villkoren för ledning, styrning, samverkan och 
utvärdering av dessa organisationers verksamhet.

Tommy Lundström
är professor i socialt arbete vid Stockholms univer-
sitet. Hans forskning handlar bland annat om so-
cialt arbete med barn och unga och om det sociala 
arbetets organisering och dess kunskapsbas. Under 
senare tid har han ägnat sig åt att studera hur så 
kallad evidensbaserad praktik etablerat sig i socialt 
arbete och vilka konsekvenser det fått.

Anna Meeuwisse
är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. Hon har bl.a. forskat om socialt 
arbete och barnens villkor, om brukarorganisa-
tioner och behandling och om EU och den ideella 
sektorn samt bedrivit internationell komparativ 
forskning inom socialt arbete.

Marie Sallnäs
är professor vid institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Huvudsakligt forsknings-
område är social barnavård, särskilt socialtjänstens 
placering av barn och ungdomar utanför hemmet.
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Program

Far väl välfärden?
Socialtjänsten i framtiden

Tisdagen den 12 april 2011

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Hälsningsord och konferensens öppnande 
Professor Erland Hjelmquist, Forskningsrådet för arbetsliv och  
socialvetenskap

10.15 Har vi råd med välfärden i framtiden? Ett demografiskt perspektiv
Professor Tommy Bengtsson, Centrum för ekonomisk demografi,  
Lunds universitet

11.15 Den nya likformigheten? Om aktuella tendenser inom socialtjänsten
Professor Tommy Lundström, Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet

12.15 Gruppsamtal mellan forskare och praktiker om framtida utmaningar

12.45 Lunch

13.45 Socialt företagande – en välfärdsförnyare?
Alec Carlberg, ordförande för Rainbow Sweden och Prima Gruppen,  
samt hedersdoktor vid Lunds universitet

14.45 Vad händer med professionen, klienterna och socialtjänsten? Sker det en 
flykt från fattigdomsarbetet och vad får det för konsekvenser?
Professor Peter Dellgran, Institutionen för socialt arbete,  
Göteborgs universitet

15.45 Kaffe och gruppsamtal mellan forskare och praktiker om framtida  
utmaningar

16.15
Hets! Om skolan
Professor Emeritus Sven-Eric Liedman pratar utifrån sin nya bok.

19.15 Samling för gemensam middag
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Onsdagen den 13 april 2011

09.00 En kritisk granskning av granskningssamhällets konsekvenser
Docent Staffan Johansson, Institutionen för socialt arbete  
Göteborgs universitet och Vårdalinstitutet

10.00 Paus

10.15 Vad säger de nordiska socialarbetarna om framtiden?
Professor Helena Blomberg-Kroll, Forskningsinstitutet vid Svenska social-  
och kommunalhögskolan Helsingfors universitet
Professor Anna Meeuwisse, Socialhögskolan Lunds universitet

11.30 Kaffe och gruppsamtal mellan forskare och praktiker om  
framtida utmaningar

12.00 Privatiseringens effekter nu och i framtiden? Exemplet institutionsvården  
för barn och ungdomar
Professor Marie Sallnäs, Institutionen för socialt arbete  
Stockholms universitet

13.00 Lunch

14.00 Vilka utmaningar ställs socialtjänsten inför i framtiden?
En paneldebatt mellan Jenny Rehnman Enhetschef Socialstyrelsen, 
Camilla Sköld Jansson Projektledare SKL, 
Christin Johansson Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, 
Marcus Gustafsson Ordförande SKTF Göteborg, 
Samtalsledare: Professor Margareta Bäck-Wiklund,  
Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete.

15.00 Konferensen avslutas



Far väl välfärden?
Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden var temat för Socialtjänst-
forum 2011 i Göteborg. Med detta tema inbjöds socialarbetare, politi-
ker och forskare till en dialog kring framtidens socialtjänst och socialt 
arbete. 
 Med föredrag som belyser olika aspekter som den demografiska 
utvecklingen, privatiseringens effekter och professionens förvandling, 
inspirerade konferensen till diskussioner om de utmaningar som social-
tjänsten står inför i framtiden. 


