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Socialtjänsten utvecklas 
med stöd i forskningen 

KERSTIN JOHANSSON

Den svenska välfärdsstaten har utsatts för såväl sociala påfrestningar 
som för systemkritik – på både statlig och kommunal nivå. Inom soci-

alt arbete och inom den kommunala socialtjänsten talas i en del samman-
hang om en verksamhet i kris. Över tid har dock staten, forskare och den 
lokala praktiken sökt studera och hitta lösningar för en förbättrad social-
tjänst. Den senaste trenden i detta arbete handlar om statens försök att 
kunskapsutveckla socialtjänsten. I forskningspropositionen (2016/17:50) 
konstaterar nu regeringen att kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, 
processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsba-
serad och innovativ socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. 

Socialt arbete och kommunernas socialtjänst
Socialt arbete har en lång historia men det var först under senare delen av 
1900-talet som socialt arbete – som verksamhetsfält och kunskapsområde 
– kom att bli en central del av den svenska välfärdspolitiken. Den första 
professuren i socialt arbete inrättades 1977 (Harald Swedner vid Göte-
borgs universitet) och 40 år senare har ämnet vuxit rejält. Vid årsskiftet 
2012/2013 fanns 16 socionomutbildningar (professionsutbildningen inom 
socialt arbete). Antalet professorer uppgick till 64, och 319 avhandlingar 
samt 50 licentiatavhandlingar i socialt arbete hade skrivits (Brunnberg 
2013). 

Parallellt med kunskapsområdet har verksamhetsfältet – till exempel  
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i form av kommunernas socialtjänst – vuxit och blivit allt mer komplext. 
Detta har skett successivt men en tydlig milstolpe var socialtjänstreformen 
med dess ramlagskonstruktion från 1982. Denna utmärktes av en statlig 
tilltro till kommunernas förmåga att driva och utveckla socialtjänsten. 

Socialtjänstens uppgifter anges i socialtjänstlagen och handlar om att 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnads-
villkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten består av vård, 
äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning, försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. 
Det kommunala självstyret innebär att varje kommun har relativt stor fri-
het att organisera hur socialtjänstens uppdrag utförs. Den kommunala 
politiska styrningen av socialtjänsten är starkare än landstingens styrning 
av hälso- och sjukvården (Börjeson, 2014). I bägge fallen ansvarar politiskt 
valda församlingar för beslut om budget, verksamhetsinriktning med 
mera. Inom socialtjänsten har professionen i vissa fall inte mandat att fat-
ta beslut om insatser för enskilda individer utan beslutet fattas av social-
nämnden (eller annan ansvarig nämnd). Det innebär att det i vissa fall är 
nämndens ordförande – snarare än förvaltningschefen – som står till svars 
när beslut granskas. Å andra sidan kan beslut inom socialtjänsten (inte 
minst i mindre kommuner) få stora ekonomiska konsekvenser för kom-
munens samlade verksamhet, och är därav i behov av politisk beredning 
och politiska beslut. Sammantaget visar detta att det i kommunerna finns 
två organisatoriska logiker att ta hänsyn till, den politiska å ena sidan, och 
tjänstemannalogiken å andra sidan. 

Ett verksamhetsområde i ständig rörelse
Socialtjänsten har under lång tid beforskats, utsatts för granskning, kritik, 
ifrågasättande och interventioner såväl externt som internt inom 
praktikfältet. Under 1990-talet med dess ekonomiska kris ifrågasattes 
socialtjänstens effektivitet, organisation och organisering, liksom andra 
delar av den kommunala verksamheten. Denna situation gjorde att man 
sökte vägar att förändra och effektivisera socialtjänsten, därmed fanns en 
grund för idéströmningar utifrån New Public Management vilka haft stort 
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inflytande sedan dess. New Public Management brukar användas som ett 
samlande begrepp för styrnings- och ledningsmetoder som gradvis intro-
ducerats i offentlig sektor. Ett av svaren på ifrågasättandet av social tjänsten 
har varit att utveckla ett mer kunskapsbaserat socialt arbete och i denna 
utveckling har införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten 
dominerat den svenska forskningen, debatten och olika interventioner de 
senaste tio åren. 

En i raden av satsningar och utredningar för att utveckla socialtjänsten 
var SOU 2008:18, Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för 
brukaren. Denna utredning låg till grund för en nu formellt avslutad inter-
vention (Denvall & Johansson 2012). Denna intervention har byggt på att 
via ett plattformsavtal mellan Sveriges kommuner och landsting och soci-
aldepartementet samt årliga konkreta överenskommelser (2010-2016) 
skapa regionala stödstrukturer där kompetenser samlas och olika insatser 
genomförs till stöd för den lokala kunskapsutvecklingen. Dessa stödstruk-
turer var sedan tänkta att implementeras och övertas av de lokala social-
tjänsterna. Denna intervention beskrivs av vissa som en genomgripande 
förändring och utveckling av socialtjänsten, andra ser det som en till stor 
del misslyckad ”top- down”-satsning och det finns flera erfarenheter man 
bör ta vara på i den fortsatta utvecklingen. Erfarenheterna handlar exem-
pelvis om att brukarperspektivet inte tagits tillvara, att professionen inte 
varit tillräckligt delaktig och att forskarsamhället till stor del lämnats ut-
anför (Denvall & Johansson 2012; Johansson, Denvall & Vedung 2015, 
Johansson & Fogelgren 2016). Sammantaget och övergripande kan man 
säga att det breda kunskapsbaserade anslaget från den statliga utredning-
en (SOU 2008:18) gradvis utvecklats mot en ökande och mer direkt statlig 
styrning (Johansson 2013). Denna utveckling tillsammans med ökande 
påfrestningar på praktiken, organisationsförändringar och professionsfrå-
gor utgör dagens förutsättningar för socialtjänstens fortsatta utveckling. 

Den ökande styrningen manifesteras nu dels genom översynen av social-
tjänstlagen (kommittédirektiv 2017:39), dels i statens skrivningar i proposi-
tionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft och efterföljande uppdrag till Forskningsrådet för 
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hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) Välfärdens kvalitet, organisation och 
processer. I proposition 2016/17:50 pekar man på att 

Den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
sker både på lokal, regional och nationell nivå. Att styra verksamhe-
terna är en balansgång mellan central styrning för att uppnå likvär-
dig vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet och att ge utrymme 
för den kommunala självstyrelsen. En minskad detaljstyrning ger 
större utrymme för strategisk styrning och kan bidra till innovatio-
ner (s. 99-100). 

En liknande inriktning återfinns i kommittédirektiv 2017:39, Översyn av 
socialtjänstlagen där regeringen anser att ”en stark statlig styrning med 
kunskap som stöder en utveckling mot en allt mer kunskapsbaserad verk-
samhet är önskvärd” (s. 12). Vidare vill regeringen åstadkomma 

bättre förutsättningar för en hållbar socialtjänst som dels ger möjlig-
het till långsiktiga, tidiga, förebyggande insatser och trygghetsska-
pande arbete, dels stärker socialtjänstens medverkan i samhällspla-
neringen (s. 8). 

Statens initiativ tycks mig i stort goda men en utmaning blir att dessa ini-
tiativ skall beforskas, nå ut och omsättas i en kommunal praktik. Hur kan 
detta konkret göras? 

Framtidens socialtjänst – statlig styrning och kommunal praktik
Fortsatt skall nu några centrala aspekter pekas ut vilka, menar jag, bildar 
förutsättningar för hur den kommunala socialtjänsten kan komma att ut-
vecklas. De centrala aspekterna jag pekar ut handlar om 1) kommunala 
förutsättningar och 2) praktiknära och teoridriven forskning och innova-
tion.

Först behöver vi ringa in och tydliggöra på vilken nivå i den kommuna-
la socialtjänsten kunskapen om hur arbetssätt, processer, styrning, drifts-
form och organisation behöver öka. Jag menar att fokus i denna utveckling 
inte skall läggas på, vilket var fallet i evidenssatsningen, den enskilde yr-
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kesutövaren. Fokus skall inte heller ligga på metoder i bemärkelsen be-
handlingsmetoder avseende till exempel missbruksvård eller barn- och 
ungdomsvård. I stället bör fokus riktas mot socialtjänstens organisation. 
Och då avser jag hela kedjan från statens roll till kommunernas politiska 
styrning, socialchefens roll och den lednings-, chefs- och övriga organisa-
tion som finns. Vidare bör den kommunala socialtjänstens budgetarbete 
uppmärksammas. Det behövs ett genomgående ”investeringstänk” inom 
ramen för socialtjänstens driftsbudget. Det skulle kunna handla om att 
man på nämnd/förvaltningsnivå (eller central kommunnivå) beslutar att 
destinera delar av budgeten till just kunskapshöjande åtgärder inom soci-
altjänsten. Ett sådant investeringstänk skulle kunna innehålla långsiktiga 
satsningar för lärande och kunskapsutveckling med identifierade strate-
giska utvecklingsområden. 

För att kunna bidra med kunskap om hur kommunerna kan utveckla 
arbete med att leda, styra och organisera sitt arbete strategiskt och hållbart 
på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden krävs studier av den 
kommunala organisationen ur flera perspektiv och på flera nivåer. 

Kommunala förutsättningar 
En grundläggande planeringsförutsättning i kommuner är befolkningens 
storlek och sammansättning. Även om socialtjänstens verksamhet i alla 
Sveriges 290 primärkommuner utgår från bland annat socialtjänstlagen, 
så har kommunerna, trots det kommunala utjämningssystemet, olika för-
utsättningar att driva verksamheten. Skillnaderna är stora mellan växande 
kommuner med stora barn- och ungdomskullar, kommuner med hög grad 
av invandrad befolkning och krympande kommuner med åldrande befolk-
ning. Dessa förhållanden är grundläggande för vilka behov socialtjänsten 
ska tillgodose, och utgör därmed helt avgörande förutsättningar för 
socialtjänstens utveckling. Hur kan mindre och krympande kommuner 
skapa en hållbar organisation och hur styr man en verksamhet där behov 
och krav tycks öka samtidigt som förutsättningarna är så olika? Detta är 
ett särskilt område där forskningen och kunskapsutvecklingen bör öka, 
och där såväl forskning som insatser bör planeras och genomföras i sam-
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verkan med dessa kommuner och vara såväl praktiknära som metodolo-
giskt och teoretiskt väl vetenskapligt förankrade. 

Praktiknära och teoridriven forskning och innovation
Socialt arbete bör fortsatt präglas av så kallad grundforskning men i allt 
högre grad även av så kallad tillämpad forskning. Det krävs en genom-
tänkt och kritisk, interaktiv, teoretiskt relevant och samhällsrelevant 
forskningsansats för den fortsatta utvecklingen av kommunernas social-
tjänst. Ett relevant och möjligt förhållningssätt i denna forskning är Prac-
tice Research, PR (Johansson 2014). PR kan beskrivas som ett synsätt som 
styr tillvägagångssätt och metodval inom forskningen. PR handlar om att 
bidra med ny kunskap för tillämpning i praktiken och med ny vetenskaplig 
kunskap till forskarsamhället. Det sociala arbetet innebär interaktion 
mellan olika åsikter, intressen och behov. Komplexitet och dilemman är 
inneboende och utgör en utmaning för både praktik och forskning. Dessa 
utmaningar kan endast lösas i samarbeten mellan praktik och forskning. 
Därför är praktikforskning och specifikt PR särskilt användbart inom 
människobehandlande organisationer som socialtjänsten. Forskning med 
hjälp av PR är en möjlig väg att synliggöra, analysera och bidra med kun-
skap för att utveckla kommunernas förmåga att leda, styra och organisera 
socialtjänsten. 

Den kritiskt reflekterande och praktiknära forskning jag menar behövs, 
bör självklart vila på olika teoretiska grunder, men kopplat till den bild 
som framträder framstår ”governanceforskning” – även kallad forskning 
om interaktiv samhällsstyrning – som central (Hedlund & Montin 2009). 
Till detta forskningsperspektiv måste kunskapen och forskningen om so-
cialtjänsten som en människobehandlande organisation läggas och kon-
trasteras mot New Public Management-grundade förståelser av organisa-
tioner och hur man utvecklar dessa (Linde m.fl. 2013; Johansson, Dellgran 
& Höjer 2015). Människobehandlande organisationer skiljer sig från van-
liga byråkratiska organisationer främst genom att de består av människor, 
professionella ”gräsrotsbyråkrater”, som arbetar med människor. Det är 
klienternas välfärd som är huvudsaken. Kärnverksamheten i människobe-
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handlande organisationer beskrivs som relationer mellan personal och 
klienter där professionens handlingsutrymme blir centralt. I människo-
behandlande organisationer som socialtjänsten sker inte organisations- 
och verksamhetsutveckling (förändringsprocesser) rationellt i bemärkel-
sen en enkel orsak/verkan-process. Dessa organisationer är också mer 
handlingsinriktade än strategiskt långsiktiga. Socialtjänsten måste själv-
klart vara handlingsinriktad men dess strategiskt långsiktiga organisering 
och styrning behöver utvecklas.

I detta sammanhang finns en distinktion mellan en misstrobaserad och 
en tilltrobaserad styrning av den offentliga förvaltningen där den misstro-
baserade styrningen förknippas med New Public Management och dess 
kontrollmekanismer, medan den tilltrobaserade styrningen ligger närma-
re New Public Governance som involverar en större autonomi för profes-
sionella nätverk (Montin 2015). Den senaste tiden har förespråkare för 
den yrkesbaserade professionalismen alltmer övergått till att prata om en 
tilltrobaserad styrning.

Ett mer kritiskt perspektiv för att analysera och diskutera den ökande 
styrningen är governmentality (Johansson, 2007). Bakgrunden till be-
greppet governmentality finns att hämta i Michel Foucaults synsätt på och 
forskning om makt och kunskap, en relationell makt som har en nära rela-
tion till kunskap och vars effekter under historiens gång har förändrats. 
Forskning som fokuserar på formen för styrningen snarare än dess inne-
håll blir viktig inom forskning om människobehandlande organisationer 
och den aktuella utvecklingen inom socialtjänsten. Implementeringen av 
idén om en evidensbaserad praktik (eller kunskapsutveckling) inom 
social tjänstens praktik är ett exempel på både ”governance” och ”govern-
mentality”. I denna forskning är det som Thomas Brante påpekat (2015) 
viktigt att inte se ”teoretiska” respektive ”praktiska” verksamheter som vä-
sensskilda aktiviteter, utan som verksamheter som följer skilda rationali-
teter. 

Avslutningsvis vill jag peka på några ytterligare aspekter att fånga upp  
i det fortsatta arbetet med att utveckla socialtjänsten för framtiden.

Socionomer är en svag profession jämfört med andra motsvarande pro-
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fessioner, inte minst vad gäller makten över sin egen arbetssituation och 
sitt eget kunskapsfält (Johansson & Fogelgren, 2016; Hydén 2016; SvD 
2016-03-27). Det krävs därmed ytterligare professionsforskning (Brante 
m.fl. 2015) och satsningar på personalen. Professionsfrågorna börjar re-
dan under grundutbildningen av socionomer vilken måste stärkas. Det 
behövs även en strategi så att fler socionomer fortsätter till en master-
utbildning.  Med en medveten satsning på forskarutbildning och på så 
kallade kommundoktorander skulle kommunernas socialtjänst utvecklas 
än bättre. 

Det behövs även stabila strukturer som ser över och utvecklar forskning 
och utveckling inom socialtjänsten och som stärker banden mellan kom-
muner och lärosäten. Kort sagt, det behöver byggas upp en ny infrastruk-
tur för socialtjänstens kunskapsutveckling. Sammanfattningsvis behövs 
satsningar på forskning som riktas mot den kommunala socialtjänsten och 
sker med hänsyn tagen till kommunernas rationalitet, i samverkan med 
kommunerna, de professionella i socialtjänsten och forskarsamhället. 
Först då kan denna ökande statliga styrning av kommunernas socialtjänst 
utvecklas mot en tilltrobaserad styrning och tydliga steg tas mot en social-
tjänst för framtiden.
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