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Abstract
Multi-level governance by various means. A study on SALAR and the Swedish social services

This thesis focuses on the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the governance of Swedish
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has focused on SALAR’s involvement in the policy process aimed at implementing Evidence-Based Practice (EBP).
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social policy and its role in the governance of social services. The thesis aims to describe and analyze the roles SALAR
plays in the Swedish multi-level system, focusing on social services. Drawing on insights from political science, public
administration and social work, the theoretical chapter presents concepts such as multi-level governance, post-politics
and human service organizations. A political sociological perspective on public policy instruments highlights the need to
focus on the instruments used in policy processes. Texts from the websites of SALAR and governmental documents were
analyzed. By describing how various tools were used by SALAR’s management, three multi-level roles the organization
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between SALAR and the state (Ministry of Health and Social Affairs). It is shown that this kind of agreement has become
institutionalized as an instrument in governing the sub-national level. Agreements were initially used to govern health care
and were later turned towards social services in the “governing through knowledge” of this domain. In an analysis of the
“EBP-agreements” it is argued that they are to be understood primarily as instruments to manage the local dimension of
social services. The frequent use of words such as “dialogue” and “collaboration” in the texts, together with the fact that
“agreements” were the instruments used, underscores the post-political character of this governance process. Organizations
at the regional (inter-municipal) level served as recipients of resources and discourses coming down from SALAR and the
state. Interviews with staff of one of these regional organizations and with social service managers connected to that same
organization revealed that SALAR was seen as an important actor bridging the national and regional level and supporting
the regional organization. The thesis argues that the “agreement-institution” is important for explaining why SALAR
functions as a quasi-authority in the social services domain. From a governance perspective, this institutionalized mode of
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Del I 
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Inledning 

Det är jag som bestämmer datum för extravalet, i samråd med valmyndigheten. 

Jag träffade, som ni vet, valmyndigheten i fredags och jag har idag skrivit till 

valmyndigheten och uppmanat myndigheten att senast den 10 januari meddela 

mig den kortaste tid som krävs för att anordna ett extraval, om en eventuell 

omröstning den 23 januari skulle misslyckas. Valmyndigheten är nationell val-

myndighet. Länsstyrelserna är regionala valmyndigheter och kommunernas 

valnämnder är lokala valmyndigheter. Jag har därför idag även skrivit till samt-

liga landshövdingar, informerat dem om att en fjärde statsministeromröstning 

kan komma att äga rum den 23 januari och uppmanat dem att ha beredskap för 

ett eventuellt extraval. Jag har även skrivit till SKL, Sveriges Kommuner och 

Landsting, med samma uppmaning; att ha beredskap för ett eventuellt extraval. 

(Riksdagen, 2018) 

 

Citatet ovan är hämtat från en pressträff den 19 december 2018 då talman 

Andreas Norlén redogjorde för de mått och steg han vidtagit i syfte att säker-

ställa att riksdagen i januari 2019 inte avvisade talmannens förslag på rege-

ringsbildare.  Citatet illustrerar bland annat att den svenska samhällsorgani-

sationen är ett flernivåsystem med en territoriellt grundad indelning av för-

valtningspolitiken i nationell, regional och lokal nivå. På pressträffen medde-

lade talmannen att kontakter hade tagits med den nationella och den regionala 

nivåns valmyndigheter i syfte att uppmana dessa till beredskap inför möjlig-

heten att ett extraval skulle behöva utlysas. Av uttalandet att döma hade tal-

mannen när det gällde den lokala nivån dock inte kontaktat den lokala nivåns 

valmyndigheter (d. v. s. kommunernas valnämnder) utan istället vänt sig till 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).1 Det är denna upplysning från tal-

mannen som är av intresse att fästa särskild uppmärksamhet vid och som mo-

tiverar citatets plats i scenöppningen av denna avhandling. Utifrån citatet är 

det nämligen möjligt att driva följande teser: 

 

• Att SKR i det offentliga samtalet beskrivs på ett sätt som gör att orga-

nisationen framstår som en myndighet 

• Att den territoriella aspekten har betydelse i politiska frågor. I detta 

fall framstår det som rimligt att anta att det var antalet kommuner på 

                                                      
1 Den 27 november 2019 bytte SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) namn till SKR (Sve-

riges Kommuner och Regioner). För läsbarhetens skull har jag valt att i avhandlingen inte an-

vända beteckningen ”SKL”. Istället låter jag beteckningen ”SKR” gälla även för ”SKL”. Un-

dantaget till denna regel är när beteckningen ”SKL” förekommer i citat.  
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lokal nivå som var det avgörande skälet till varför talmannen beslu-

tade sig för att kontakta SKR istället för att vända sig till den lokala 

nivåns 290 valnämnder 

• Att SKR är en organisation av stor betydelse i svensk politik 

 

Betraktat ur ett författningsmässigt perspektiv är talmannens beslut att kon-

takta SKR anmärkningsvärd eftersom SKR är en privaträttsligt reglerad ar-

betsgivar- och intresseorganisation som inte omnämns i författningen (Felte-

nius, 2016; Riksrevisionen, 2017). Betraktat ur ett historiskt och ett politiskt 

perspektiv framstår dock inte beslutet som lika märkligt. SKR:s roll inom 

svensk politik och i nationella policyprocesser kan snarast beskrivas som in-

stitutionaliserad (Larsson, 1994; Riksrevisionen, 2017; Sellers & Lidström, 

2007) och underhandskontakter och överläggningar i allehanda frågor har 

över tid regelmässigt ägt rum mellan kommunförbunden2 å ena sidan och fö-

reträdare för staten å den andra sidan (se exempelvis Bladh, 1987; Gunnars-

son, 1972; SOU 2007:11, s. 171; SOU 1990:44, s. 181).  

Grunden till dagens SKR står att finna i en sammanslagning av de tidigare 

organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och 

dessa båda organisationer har beskrivits som viktiga aktörer på den svenska 

politiska arenan. I en undersökning från slutet av 1980-talet konstaterades till 

exempel att både Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet till-

hörde den skara intresseorganisationer som regeringskansliets tjänstemän och 

politiker oftast hade kontakt med (SOU 1990:44, s. 181) och i den reformering 

av den offentliga sektorn som ägde rum under 1980- och 1990-talen spelade 

de båda kommunförbunden betydelsefulla roller (se t.ex. Hasselbladh, 2008, 

s. 54; Hayen, 2008). Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 

gjorde sig kända som förespråkare för reformer av den offentliga sektorn med 

syfte att effektivisera densamma (se t.ex. Antman, 1994; Christensen, 

Laegreid, Roness & Rövik, 2005; Hasselbladh, 2008). När det till exempel har 

gällt frågan om äldreomsorgens framtida finansiering har Svenska Kommun-

förbundet/SKR varit en aktör som uttryckt ståndpunkten att ökade kostnader 

inte nödvändigtvis måste finansieras genom att kommunalskatterna höjs utan 

att det istället är önskvärt med att hitta alternativa finansieringslösningar 

(Meagher & Szebehely, 2010). När frågor om kvalitet, valfrihet och styrning 

med kunskap vävdes ihop och utgjorde grunden för en ny form av styrning av 

hälso- och sjukvården var Landstingsförbundet en central aktör, som till ex-

empel verkade för spridning av olika kvalitetsverktyg till sina medlemmar, 

d.v.s. landstingen (Bejerot, 2008a, 2008b; Bejerot & Hasselbladh, 2003; Gar-

penby & Carlsson, 1999).  

                                                      
2 När inget annat sägs ska uttrycket ”kommunförbunden” ses som ett samlingsbegrepp för den 

typ av organisationer som vi här intresserar oss för: SKR, Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet. Jämför här med Jan Gunnarson (1972, s. 13) där beteckningen ”kommun-

förbund” användes om Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
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I föreliggande avhandling är ambitionen att synliggöra det aktörskap som 

dagens kommunförbund SKR  utövar i frågor som gäller styrningen av soci-

altjänsten. Trots att organisationen beskrivits som betydelsefull och pådri-

vande i socialpolitiska frågor är det sällan som SKR har utgjort huvudsakligt 

studieobjekt i studier som har socialtjänsten som intresseområde.  

 

Ingång till avhandlingens ämnesområde: en 

problemformulering 

Inom forskningsämnet socialt arbete återfinns en strävan efter att öka kun-

skapen om aktörer med möjlighet att påverka utvecklingen av det socialtjänst-

baserade sociala arbetet (se t. ex. diskussionen hos Swärd, 2016) och flera 

forskare har noterat att SKR är en viktig aktör i dessa sammanhang (se t. ex. 

Denvall & K. Johansson, 2012; Gegner, Righard & Denvall, 2019; K. Johans-

son, 2013; P. Karlsson & A. Bergmark, 2012; Svanevie, 2011). I och med 

författandet av rapporten Kommunförbundet/SKL – med egna ord. Den offent-

liga arbetsgivarrollen i konkurrensens tid (Brunnström, 2013) väcktes ett in-

tresse för att gå vidare med undersökningar för att kartlägga SKR:s aktörskap 

vad gäller frågor om socialtjänstens utveckling och organisering. Så här i ef-

terhand kan nämnda rapport betraktas som en förstudie till denna avhandling. 

Författandet av rapporten kom att fungera som min ingång såväl till forsk-

ningsämnet socialt arbete som till det kunskapsfält som skulle kunna benäm-

nas ”styrning av socialtjänsten”.  

SKR är en intresse- och arbetsgivarorganisation för kommuner och reg-

ioner och eftersom socialtjänsten är en kommunal verksamhet är den föremål 

för intressebevakning och medlemsservice från SKR:s sida. SKR framstår 

som en betydelsefull aktör när det gäller välfärdspolitik (Feltenius, 2010; 

Meagher & Szebehely, 2010; Norén Bretzer, 2010; Perlinski, 2010). Viktiga 

frågor för organisationen är att bevaka det kommunala självstyret och ge råd 

och service till medlemmarna (H. Bäck, Erlingsson & Larsson 2015; Norén 

Bretzer 2010; Wångmar 2010). Att SKR är en nyckelaktör på socialtjänstens 

område har till exempel visat sig när det gällt frågor som att utveckla social-

tjänsten i riktning mot en evidensbaserad praktik (EBP) (Denvall & K. Jo-

hansson, 2012; K. Johansson, 2013; P. Karlsson & A. Bergmark, 2012; Sva-

nevie, 2011) och att styra socialtjänsten genom systemet med så kallade 

Öppna jämförelser (Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely & Trydegård, 2013; 

Lindgren, Ottosson & Salas, 2012). 
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I ”utrymmet” mellan stat och kommun: ett aktörskap anas 

Denna avhandling griper sig an ett ämnesområde som befinner sig i gränslan-

det mellan statsvetenskap, offentlig förvaltningsforskning och socialt arbete. 

En viktig utgångspunkt är konstaterandet att den svenska förvaltningspoliti-

ken utgörs av ett flernivåsystem bestående av aktörer på nationell, regional 

och lokal nivå (D. Karlsson & Gilljam, 2014). Inom detta flernivåsystem äger 

styrningen av socialtjänsten rum, och ett flertal olika styrinstrument kommer 

här till användning. Den statliga styrningen av socialtjänsten sker bland annat 

via lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter, tillsyn och statsbidrag. 

Inom ramen för den kommunala självstyrelsen är det kommunerna som har 

det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna får tillgång till socialtjänstens 

verksamheter. Den kommunala styrningen av socialtjänsten sker bland annat 

genom budget, riktlinjer och arbetsgivar-politik. Stat och kommuner är såle-

des två mycket viktiga aktörer när det gäller styrningen av socialtjänsten. Fors-

kare i socialt arbete har intresserat sig för de förutsättningar och ”bestämnings-

faktorer” (Swärd, 2016, s. 78) som omgärdar och villkorar det socialtjänstba-

serade sociala arbetet. Relationen mellan staten och kommunerna är en sådan 

”bestämningsfaktor” att ta hänsyn till när det gäller att förstå utvecklingen av 

socialtjänsten.   

När det gäller relationen mellan staten och kommunerna har det framhållits 

att hur ”den faktiska styrningen och ansvarsfördelningen ser ut vid en viss 

tidpunkt kan ses som ett resultat av förhandlingar mellan framför allt stats-

makterna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).” (Montin, 2008, s. 

206). Inte sällan mynnar dessa förhandlingar ut i formella överenskommelser 

mellan parterna. Det har visat sig att staten och SKR genom att träffa överens-

kommelser styr olika politikområden som ryms inom regionernas och kom-

munernas verksamheter (Feltenius, 2016). Framförallt har överenskommelser 

mellan staten och SKR använts för att styra hälso- och sjukvården (Riksrevis-

ionen, 2017), men även socialtjänsten har kommit att över tid bli ett objekt för 

denna form av styrning (se t. ex. Gegner m.fl., 2019; K. Johansson & Fogel-

gren, 2016). Att närmare undersöka användningen av detta styrinstrument  är 

ett bidrag till en ökad kunskap om SKR:s roll i styrningen av välfärdspolitik i 

allmänhet och socialtjänstfrågor i synnerhet. Att SKR har varit engagerad i 

frågan om att utveckla socialtjänstens verksamheter mot EBP är något som 

har rönt viss uppmärksamhet i tidigare forskning (se t. ex. Bergmark, Berg-

mark & Lundström, 2011; Denvall & K. Johansson, 2012; Jacobsson & Mar-

tinell Barfoed, 2016; Jacobsson & Meeuwisse, 2020; K. Johansson, 2013;  S. 

Johansson, 2015b; Svanevie, 2011). Det saknas dock försök som mer utförligt 

redogjort för bakgrunden till den position som SKR har i dessa frågor som 

gäller styrningen av socialtjänsten. 

I föreliggande avhandling riktas således fokus mot SKR:s roll och funktion 

i frågor som gäller den kommunala socialtjänsten, och särskilt intresse ägnas 

åt SKR:s roll gällande styrningen av socialtjänsten i riktning mot EBP och hur 
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ett specifikt styrinstrument användes inom ramen för denna styrning, nämli-

gen överenskommelser mellan SKR och staten (Socialdepartementet). Genom 

att fokusera på styrningen av det socialtjänstbaserade sociala arbetet möjlig-

görs en beskrivning och problematisering av SKR som välfärdspolitisk aktör. 

Syfte 

 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera 

SKR:s roller i den svenska samhällsorganisationens flernivåsystem så som 

dessa roller kommer till uttryck när det gäller frågor om socialtjänstens styr-

ning och organisering. Mer specifikt syftar undersökningen till att dels bidra 

med kunskap om SKR:s position i det svenska flernivåsystemet och organi-

sationens möjlighet till styrning av socialtjänsten, dels beskriva och proble-

matisera  användningen av överenskommelser mellan staten och SKR i styr-

ningen av socialtjänsten.  

 

Frågeställningar 

 

I avhandlingen ställs fyra forskningsfrågor som besvaras i fyra delstudier. De 

fyra forskningsfrågorna och deras koppling till respektive delstudie ser ut som 

följer:  

 

1) Vilka är SKR:s verktyg för påverkan gentemot staten och gentemot med-

lemmarna i socialtjänstfrågor och vilka funktioner fyller dessa verktyg?  

 

• För att svara på denna fråga identifieras i delstudie 1 SKR:s verk-

tyg för påverkan på socialtjänstområdet. I studien analyseras 

också de olika roller som SKR ikläder sig vid användningen av 

dessa verktyg. 

 

2) Hur har överenskommelser mellan staten och kommunförbunden använts 

i styrningen av regioner och kommuner?  

 

• För att svara på denna fråga beskrivs i delstudie 2 överenskom-

melser mellan staten och kommunförbunden och hur detta styrin-

strument kom att användas för att styra socialtjänsten. 

 

3) Hur kan ”EBP-överenskommelserna” mellan staten och SKR beskrivas?   
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• För att svara på denna fråga analyseras i delstudie 3 överenskom-

melserna mellan staten och SKR om att utveckla en evidensbase-

rad praktik i socialtjänsten. Delstudien syftar till att beskriva vilka 

perspektiv som framträder i överenskommelse-texterna samt syn-

liggöra vilka uppgifter som SKR tilldelades i och med denna form 

av styrning.  

 

 

4) Vilka upplevelser finns på regional nivå om ”EBP-överenskommelserna” 

och om den roll som SKR fick genom dessa överenskommelser? 

 

• För att svara på denna fråga undersöks i delstudie 4 hur personer 

med koppling till en organisation på regional nivå upplevt den 

styrning av socialtjänsten som involverat SKR. 

 

I avhandlingens sammanfattande och avslutande del (Del III) kommer även 

en diskussion att föras som med utgångspunkt från avhandlingens empiriska 

undersökningar, teoretiska perspektiv samt tidigare forskning ämnar bidra 

med tänkbara förklaringar till SKR:s olika roller på socialtjänstområdet. 

 

 

Läsanvisning och avhandlingens disposition 

 

I det följande förs ett resonemang om hur ”SKL:s” namnbyte till ”SKR” har 

hanterats i avhandlingen. Avsnittet avslutas med en presentation över avhand-

lingens disposition. 

Ett föränderligt studieobjekt: namnbytet 

Här är det på sin plats att kommentera valet att genomgående i avhandlingen 

använda beteckningen ”SKR”. I november 2019 bytte Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Namnbytet speglade det faktum att landstings-begreppet hade upphört 1 janu-

ari 2019 och att samtliga ”Landsting” från och med detta datum betecknades 

”Regioner”. Vad som skiljer ”SKR” från ”SKL” är just namnet, i övrigt är 

organisationen densamma vad gäller uppdrag, ledning och medlemmar. Av 

den anledningen har jag för läsbarhetens skull valt att sätta likhetstecken mel-

lan dessa båda beteckningar. Att avhandlingens studieobjekt bytte namn inne-

bar nämligen att det blev nödvändigt att reflektera över vilken beteckning som 
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skulle användas i avhandlingen. Eftersom det var beteckningen ”SKL”/”Sve-

riges Kommuner och Landsting” som gällde fram till november 2019 var det 

också dessa beteckningar som hade använts i de delar av avhandlingsmanuset 

som hade författats fram till denna tidpunkt. Efter organisationens beslut att 

byta namn till SKR användes denna beteckning i manuskriptet. Detta betydde 

att det i manuskriptet återfanns hänvisningar till ”SKL” och ”SKR” om vartan-

nat. För läsbarhetens skull valdes därför att i texten ändra från ”SKL”/”Sveri-

ges Kommuner och Landsting” till ”SKR”/”Sveriges Kommuner och ”Reg-

ioner”.  Undantaget från denna typ av ändringar är citat där ”SKL” eller ”Sve-

riges Kommuner och Landsting” uttrycks samt i avsnitt som behandlar histo-

riken över kommunförbunden.  

 

Disposition 

Avhandlingen består av tre delar. Del I innehåller inledning med syfte, fråge-

ställningar, bakgrund samt en genomgång av tidigare forskning. I denna del 

återfinns också en presentation av avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

samt en diskussion om metod och material. Del II innehåller avhandlingens 

empiriska undersökningar som består av fyra studier. Studierna presenteras i 

en ordningsföljd som är tematiskt motiverad. Den empiriska undersökning 

som benämns ”delstudie 1” förmedlar kunskap om de verktyg som SKR an-

vänder. I ”delstudie 2” tecknas en samtidshistorisk bild av hur ett av dessa 

verktyg, överenskommelser, har använts för att styra den subnationella nivån. 

”Delstudie 3” är en analys av de överenskommelser som syftade till att ut-

veckla en evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten. Presentationen av av-

handlingens empiriska undersökningar avslutas med ”delstudie 4” som är en 

analys av utsagor från personer med erfarenhet av den styrning som ”EBP-

överenskommelserna” innebar. I avhandlingens Del III sammanfattas avhand-

lingen och dess resultat diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. I denna avslutande del diskuteras också avhand-

lingens begränsningar och här ges också förslag på fortsatt forskning.  

 

 

 

Bakgrund 

I detta bakgrundsavsnitt presenteras sådant som har bedömts vara av betydelse 

för den fortsatta läsningen. Det är till exempel av vikt att beskriva vissa kän-

netecken i den svenska samhällsorganisationen och även diskutera de styrin-

strument som staten använder för att styra kommuner och regioner. Vidare 

kommer i detta bakgrundsavsnitt SKR att presenteras, och något kommer 
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också att sägas om SKR:s föregångare, d v s de tidigare kommunförbunden. 

Allra först tydliggörs kommun-begreppet och därefter klargörs vad social-

tjänsten har för uppgifter. 

Kommun-begreppet 

En kommun är en territoriellt avgränsad del av riket. I Sverige finns det två 

olika kommun-typer; kommuner på regional nivå (regioner) och kommuner 

på lokal nivå (kommuner), något som stadgas i 1 kap. 7 § Regeringsformen 

(RF) (SFS 1974:152). Kommunerna är politiskt-demokratiska organisationer 

som formellt styrs av förtroendevalda politiker och kommunerna är offentli-

grättsligt reglerade. För närvarande finns det 21 regioner och 290 kommuner.  

I föreliggande avhandling är det kommunernas funktioner som huvudmän för 

sådan verksamhet som bedrivs i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 

2001:453) som står i fokus; det innebär därmed att andra kommunala verk-

samhetsområden inte nämnvärt kommer att behandlas. Det är således ett kom-

munalt verksamhetsområde som synliggörs, den socialtjänstbaserade verk-

samheten. 

Socialtjänstens uppgifter 

Av 2 kap. 1 och 4 § SoL framgår att socialtjänsten är en kommunal angelä-

genhet.  ”Socialtjänsten” är den vedertagna beteckningen på denna politiskt 

styrda förvaltning för det kommunala sociala arbete som fullgör kommunens 

åtaganden utifrån SoL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) (SFS 1993:387), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) (SFS 1990:52) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

(SFS 1988:870). Inom ramen för den kommunala självstyrelsen (14 kap. 2 § 

RF) har de kommunala nämnderna det yttersta ansvaret för att tillse att kom-

muninvånarna får tillgång till socialtjänstens insatser. 

Den svenska samhällsorganisationens flera nivåer - ett 

flernivåperspektiv på välfärdstjänster 

Sverige skulle kunna betecknas som en decentraliserad enhetsstat (Montin, 

2008). Uttrycket fångar den dualism som råder mellan kommunalt självstyre 

som princip och det faktum att staten är suverän och överordnad den kommu-

nala nivån (Bengtsson, 2002). Att staten är suverän innebär att den kan ändra 

den kommunala indelningen och därmed villkoren för kommunerna; vi kan 

därmed säga att kommunerna är ”centralstatens skapelser.”(H. Bäck m. fl., 

2015, s. 196) Samtidigt har den svenska välfärdsmodellen i hög grad utformats 

på så sätt att det är på lokal och regional nivå som välfärdstjänsterna produce-

ras. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvårdens verksamheter och på 
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kommunerna åligger uppgifter inom till exempel skolans och socialtjänstens 

områden. Med tanke på kommunernas funktioner som välfärdsproducenter är 

det följaktligen inte obefogat att istället för en välfärdsstat tala om 21 väl-

färdsregioner och 290 välfärdskommuner (Sundin & Tillmar, 2008; jmf. 

Trydegård & Thorslund, 2010).  

Utifrån föreställningen om ett socialt medborgarskap förverkligat genom 

välfärdsstatens jämlikhetsambitioner innebär välfärdstjänsternas kommunala 

dimension ett svårlösligt dilemma mellan ett nationellt likvärdighetsperspek-

tiv och ett kommunalt självstyrelseperspektiv (Å. Bergmark, 2001; Petersson, 

2006; Strandberg, 2016; Szebehely & Trydegård, 2018) och frågan om hur 

utrymmet för kommunalt självstyre påverkar förutsättningarna för medborgar-

nas rätt till en välfärd på lika villkor har uppmärksammats i forskningen (se t. 

ex. Å. Bergmark, 2001; Å. Bergmark & Minas, 2007; Jönsson & Szebehely, 

2018). Frågan som infinner sig är: “[h]ow does one achieve the goals of equal-

ity and de-centralized decision-making at the same time?” (Kuhnle, 1980, s. 

102) Hur förverkligas visionen om det sociala medborgarskapet i en välfärds-

stat som har att hänsyn till principen om lokal självstyrelse? (Å. Bergmark & 

Minas, 2007) Särskilt angeläget framstår det att undersöka hur denna gräns-

dragningsproblematik hanteras på socialtjänstens område där lagstiftningen är 

utformad på så sätt att den ger förhållandevis stort utrymme åt kommunala 

prioriteringar (Petersson, 2006). Välfärdstjänsternas koppling till den lokala 

och regionala nivån är ett resultat av en historisk process och välfärdsstaten är 

en mer sentida konstruktion jämfört med den sociala infrastruktur som tidigt 

återfanns på lokal nivå i de olika socknarna (Wennemo, 2014).  

Genom att uppmärksamma välfärdspolitikens territoriella dimension riktas 

fokus på frågan om relationen mellan den svenska samhällsorganisationens 

olika förvaltningspolitiska nivåer och hur resurser ska fördelas mellan aktörer 

på dessa nivåer. Relationen mellan stat och kommun är i detta sammanhang 

av stor vikt. Var gränsen går mellan kommunal självstyrelse och nationell lik-

värdighet är inget som i svensk författning har fastslagits en gång för alla, 

istället är denna fråga under ständig förhandling och gränsdragningen är ett 

resultat av olika aktörers ställningstaganden (Å. Bergmark & Minas, 2007). 

Hur denna gränsdragningsproblematik mellan flernivåsystemets aktörer han-

teras inom olika politikområden kan ses som en politisk fråga i sig och även 

ett politikområde sig. Begrepp som ”självstyrelsepolitik” (Strandberg, 2016) 

och ”flernivåpolitik” (D. Karlsson & Gilljam, 2014) har använts av statsvetare 

och förvaltningsforskare för att fästa uppmärksamhet på detta problemområde 

och de intressemotsättningar som ett flernivåsystem ger upphov till vad gäller 

frågor om fördelning av makt och resurser.  

Statlig styrning, styrmedel och kunskapsstyrning 

I en rapport från 2016 om statens styrning av kommunerna konstaterade Stats-

kontoret följande: 
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Generellt sett kan man säga att under senare år framträder en något motsägel-

sefull hållning till relationen stat och kommun från statsmakternas sida. Princi-

pen om kommunal självstyrelse har markerats starkare än tidigare samtidigt 

som styrning och kontroll av kommunernas verksamhet har ökat. (Statskon-

toret, 2016, s. 26) 

 

Det kommunala självstyret har under 2000-talet hamnat högre upp på den 

politiska dagordningen (Statskontoret, 2016). I RF finns sedan 2010 ett sär-

skilt kapitel (kap. 14) som är ägnat åt ”kommunerna” och en proportionalitets-

princip har också införts som grundlagsfäster att regeringen i beslut som rör 

kommunerna måste beakta det kommunala självstyret. Samtidigt med denna 

utveckling finns det alltså indikationer på en ökad statlig styrning av regioner 

och kommuner, och i denna styrning kommer ett flertal olika styrmedel till 

användning.  

Statskontoret har i en analys av statens styrning av kommunerna beskrivit 

olika styrinstrument som staten kan använda i denna styrning (Statskontoret, 

2019). I rapporten har styrinstrumenten kategoriserats enligt följande: ”regel-

styrning, ekonomisk styrning, kontrollstyrning, kunskapsstyrning, styrning 

med mål och inriktningsdokument, organisationsstyrning och informell styr-

ning.” (Statskontoret, 2019, s. 13) Regelstyrning är liktydigt med styrning ge-

nom lagstiftning och utfärdande av förordningar och föreskrifter. Som exem-

pel på ekonomiska styrmedel lyfter Statskontoret fram riktade statsbidrag. 

Med kontrollstyrning avses sådana styrmedel som uppföljning, utvärdering 

och tillsyn som har det gemensamt att de kontrollerar kommunernas följsam-

het gentemot andra styrmedel. Med kunskapsstyrning menas olika initiativ 

som syftar till att styra med kunskap. Nationella riktlinjer och annat kunskaps-

stöd utgör exempel på denna form av styrning. Utöver dessa kategorier av 

styrmedel har Statskontoret också gjort en indelning i sådan styrning som sker 

genom mål och inriktningsdokument, organisationsstyrning (t. ex. huvudman-

naskapsförändringar och privatiseringsreformer) samt informell styrning med 

vilket avses statliga företrädares försök att genom t. ex. uttalanden i media 

eller författande av debattartiklar utöva påverkan på kommunerna. Denna ka-

tegorisering av statens styrmedel visar på den bredd som finns avseende sta-

tens möjligheter att styra kommunerna. Den visar också på att flera styrmedel 

kan sägas vara av ”mjuk” karaktär. När det gäller styrningen av socialtjänsten 

och andra så kallade människobehandlande organisationer (se t.ex. S. Johans-

son, Dellgran & Höjer, 2015) har det blivit allt vanligare att indirekta eller 

”mjuka” styrinstrument används, såsom nationella riktlinjer, nationella sam-

ordnare, öppna jämförelser, överenskommelser och kunskapsstyrning (S. Jo-

hansson, 2015b; Riksrevisionen, 2017; Statskontoret, 2019). SKR:s roll i 

denna mjuka styrning framstår vara av stor betydelse, något som bland annat 

framgår av en utvärdering om kunskapsstyrning gjord av Statskontoret (2018). 
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Det är på sin plats att kort säga något om vad kunskapsstyrning är och hur 

denna form av styrning har kommit att organiseras.  

Kunskapsstyrning handlar om att kunskap sätts i centrum för att påverka 

den offentliga sektorns verksamheter. En sådan styrning är tänkt att ske ”dels 

genom spridning av systematiserad kvalitetssäkrad kunskap om hur arbets-

uppgifterna bör utföras och dels genom att kunskapen också är tänkt att styra 

professionella innehållsfrågor som t.ex. vilka behandlingsmetoder som bör 

användas” (Alm, 2015, s. 13). Denna styrning tar således sikte på att utmana 

välfärdsprofessionernas anspråk på tolkningsföreträde i kunskapsfrågor (jmf. 

Alm, 2015, s. 12). Kunskapsstyrning beskrivs som en styrning som syftar till 

att ”stödja och skapa förutsättningar för kommunerna och landstingen att ar-

beta med forskning och beprövad erfarenhet som grund” (Statskontoret, 2019, 

s. 58). Sedan 2015 regleras vissa delar av kunskapsstyrningen i en särskild 

förordning; förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avse-

ende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom denna förordning har det 

således skett en viss reglering av denna styrform. Enligt förordningen ska 

vissa statliga myndigheter delta i det så kallade Rådet för styrning med kun-

skap3 och vidare sägs att en särskild Huvudmannagrupp med representanter 

från kommun- och landstings-/regionfullmäktige ska bildas; på detta sätt har 

delar av kunskapsstyrningen således fått en mer reglerad form (Jacobsson & 

Meeuwisse, 2020). Förordningen reglerar till exempel de statliga myndighet-

ernas arbete i Rådet samt även hur Rådet och Huvudmannagruppen ska sam-

verka (Statskontoret, 2018).  

De initiativ som har tagits på nationell nivå i syfte att utveckla socialtjäns-

ten i riktning mot EBP ska betraktas som ett exempel på hur kunskapsstyr-

ningen av socialtjänsten har kommit till uttryck (se t. ex. Alm, 2015). En an-

sats i denna avhandling är att betrakta EBP-satsningen som en fråga om styr-

ning av ett objekt (socialtjänsten) som från statens perspektiv är svårstyrt. Svå-

righeten har dels att göra med aspekter som är av territoriell art, d.v.s. det 

faktum att socialtjänsten är uppdelad i 290 olika organisationer, dels det soci-

ala arbetets komplexa karaktär vilket gör att det är fråga om verksamheter vars 

resultat är svåra att i teknisk-rationell mening mäta och utvärdera. I avhand-

lingens teori-avsnitt utvecklas en diskussion om vad som utmärker socialtjäns-

ten som organisation och hur styrningen av detta objekt kan begripliggöras. 

Härnäst förmedlas en bakgrundsteckning över den form av organiserade in-

tressen som står i fokus för avhandlingens undersökning; kommunförbunden.  

                                                      
3 Rådet utgörs av nio statliga myndigheter som representeras av respektive generaldirektör. 

Myndigheterna som ingår i rådet är Socialstyrelsen, E-Hälsomyndigheten, Forskningsrådet för 

hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsver-

ket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverket (TLV), Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet. Se vidare 

Jacobsson och Meeuwisse (2020). 
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Om kommunförbunden - från Svenska Stadsförbundet till SKR 

En grupp av kollektiva aktörer av betydelse i den svenska samhällsorganisat-

ionen är SKR och dess olika föregångare. Dessa kommunförbund har, och har 

haft, till uppgift att på nationell nivå bevaka sina medlemmars intressen. Hur 

denna intressebevakning har sett ut har skiftat över tid. Av SKR:s stadgar 

(punkt 1) framgår organisationens ändamål: 

Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den 

lokala och regionala demokratin  

 

ha till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort hand-

lingsutrymme och stark medborgerlig förankring  

 

• vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen nationellt och internation-

ellt  

• vara arbetsgivarorganisation  

• främja och utveckla samverkan mellan medlemmarna  

• med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet  

• utgöra en nationell politisk arena för kommun-och regionpolitik  

• vara en mötesplats för medlemmarna.  

 

(SKR, 2019a) 

 

I en statsvetenskaplig lärobok har Torbjörn Larsson (1994, s. 237) diskute-

rat ”[k]ommunerna som styrt system”, och vi finner här en uppräkning av 

olika medel som regeringen har möjlighet att använda sig av i styrningen av 

kommunerna. I uppräkningen återfinns exempel på regelstyrning (lagstift-

ning) och ekonomisk styrning (statsbidrag). Vad som är noterbart är dock att 

Larsson (1994) även har valt att beteckna de dåvarande kommunförbunden 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet som exempel på statliga 

styrinstrument.  Dessa två organisationer återfanns alltså i Larssons (1994) 

sammanställning över exempel på olika statliga styrinstrument, och författa-

ren kommenterar detta genom att säga följande: 

… när jag hävdar att dessa förbund i praktiken fungerar som ett styrinstrument 

för regeringen, så är det ett ganska kontroversiellt påstående. Formellt är lands-

tingsförbundet och kommunförbundet två intresseorganisationer för landets 

kommuner, som har som främsta uppgift att tillvarata kommunernas intressen. 

Men dessa två förbund fyller många roller och kan uppträda i olika skepnader. 

(Larsson, 1994, s. 240) 

 

Citatet ovan antyder att det för statens företrädare skulle kunna vara av in-

tresse att via kommunförbunden föra ut den statliga politiken till kommuner 

och regioner. Det är viktigt att notera formuleringen i citatet ovan om att 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ansågs kunna fylla 

”många roller och kan uppträda i olika skepnader.” För att återkoppla till 
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Statskontorets (2019) kategorisering av olika former av statliga styrinstrument 

så är det framförallt den form av styrning som benämns kunskapsstyrning som 

kommer i fråga när fokus riktas på SKR:s roll i styrningen av socialtjänsten. 

Inom ramen för kunskapsstyrningen av socialtjänsten finns indikationer på att 

SKR fungerar som ett statligt styrinstrument (jmf. Larsson, 1994) och att 

denna kunskapsstyrning rymmer användning av såväl ekonomisk styrning 

(riktade statsbidrag) och styrning genom mål och inriktningsdokument (Stats-

kontoret, 2019). 

En historik 

De olika kommunförbunden har genom historien haft som uppgift att på nat-

ionell nivå företräda sina medlemmars intressen. Härigenom kan dessa orga-

nisationer sägas ha fungerat som länkar mellan nationell och subnationell nivå 

(jmf. Bengtsson, 2002).4  

Medlemsbasen i de olika kommunförbunden har utgjorts av ”städer”, 

”landskommuner”, ”kommuner”, ”landsting”/”regioner”. Historien om kom-

munförbunden i Sverige inleddes vid början av 1900-talet då Svenska Stads-

förbundet bildades på en kongress arrangerad av Centralförbundet för socialt 

arbete (CSA) år 1908. Bildandet av Svenska Stadsförbundet bör ses mot bak-

grund av behovet av ett ökat samarbete mellan städer i en tid präglad av indust-

rialisering och urbanisering; det var städerna som stod för den största andelen 

av de kommunala utgifterna vid denna tid och Svenska Stadsförbundets upp-

gift var att tillvarata städernas intressen, inte minst på det sociala området 

(Hayen, 2008; S. Larsson, 2006; Svensson, 1962). Svenska Stadsförbundets 

bildande år 1908 kan ses som en följd av ett ökat behov av samarbete mellan 

städerna i takt med denna samhällsomvandling. Drygt tio år senare bildades 

ytterligare två organisationer med uppgift att på nationell nivå tillvarata de 

subnationella nivåernas intressen; det handlade dels om Landstingsförbundet, 

dels om Landskommunernas förbund som samlade de dåvarande landskom-

munerna (Hayen, 2008; S. Larsson, 2006; Svensson, 1962). 

 Tillkomsten av dessa tre organisationer innebar att städernas, köpingarnas, 

landstingens och landskommunernas intressen formades till frågor av nation-

ellt intresse. År 1963 ändrade Landskommunernas förbund namn till Svenska 

Kommunförbundet. Fem år senare inlemmades Svenska Stadsförbundet i 

Svenska Kommunförbundet (Hayen, 2008; S. Larsson, 2006). Dessa organi-

satoriska förändringar innebar att det vid slutet av 1960-talet fanns en organi-

sation som företrädde den regionala nivåns intressen (Landstingsförbundet) 

och en organisation som företrädde den lokala nivåns intressen (Svenska 

Kommunförbundet). Denna ordning skulle gälla fram till bildandet av Sveri-

ges Kommuner och Landsting år 2007.  

                                                      
4 Marie Bengtsson (2002, s. 35-36) menade att Svenska Kommunförbundet kunde betraktas 

som en länk i stat-kommun relationen. 
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Vid årsskiftet 2004/2005 slogs de två förbundskanslierna hos organisation-

erna Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet ihop och två år se-

nare bildades formellt SKL vid organisationens första kongress (Feltenius, 

2008; Hayen, 2008). Den formella sammanslagningsprocessen finns beskri-

ven i en samtida proposition: 

Sedan den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Lands-

tingsförbundet under ett gemensamt namn, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Formellt bildades inte förbundet förrän vid valkongressen den 27 mars 

2007. I samband med valkongressen trädde samtliga stadgeändringar i kraft, 

bl.a. bytte Svenska Kommunförbundet namn till Sveriges Kommuner och 

Landsting. Vid samma tillfälle trädde Landstingsförbundet i likvidation. Alla 

medlemmar i Landstingsförbundet blev utan ansökan medlemmar i SKL och 

SKL övertog Landstingsförbundets tillgångar, skulder, rättigheter och skyldig-

heter. Vid SKL:s ordinarie kongress den 13–15 november 2007 kommer bl.a. 

likvidatorns slutredovisning och revisorernas revisionsberättelse om Lands-

tingsförbundet att läggas fram. Därefter är Landstingsförbundet upplöst. (Prop. 

2006/07: 113, s. 9) 

 

I november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting namn till 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bakgrunden till namnbytet var att 

begreppet ”landsting” vid årsskiftet 2019 hade upphört att gälla och ersatts 

med begreppet ”regioner”. 

Om SKR:s uppbyggnad 

För analysens skull är det fruktbart att tydliggöra SKR:s organisatoriska upp-

byggnad. Det är med andra ord av relevans att understryka att organisationen 

SKR rymmer såväl ledning som medlemmar. Med SKR:s ledning avses de 

olika organ som ansvarar för skötseln av SKR:s löpande arbete, vilket med 

andra ord inbegriper SKR:s styrelse med därtill knutna beredningar och dele-

gationer, samt det förbundskansli med anställd personal som arbetar på för-

bundsstyrelsens uppdrag. Genom medlemskapet i SKR utgör kommunerna en 

del av denna organisation. Det finns således en på organisationsmässiga grun-

der byggd koppling mellan ledningen och kommunerna. De 290 lokala soci-

altjänstorganisationerna är inkorporerade i SKR, eftersom kommunfullmäk-

tige i respektive kommun beslutat att betala medlemsavgift till SKR. Det är 

denna organisationsbaserade relation mellan ledningen och medlemmarna 

(kommunerna) som gör SKR till en organisation med en formell koppling till 

socialtjänsten. 
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Figur 1. SKR:s organisatoriska uppbyggnad: ett socialtjänstperspektiv 

 
 

En poäng med att göra denna distinktion mellan ledning och medlemmar 

är att det bidrar till att synliggöra att det existerar en organisatorisk koppling 

mellan kommuner och SKR:s ledning. Utifrån detta faktum kan SKR således 

inte sägas vara en organisation som finns i kommunernas omgivning. I kraft 

av sitt medlemskap i SKR är kommunerna tvärtom en del av SKR. Detta kon-

staterande är viktigt att ha i åtanke för att förstå den relation som finns mellan 

SKR:s ledning och kommunernas socialnämnder.  

 

Medlemmarna 

SKR är ”en civilrättslig sammanslutning” (SOU 2007:11, s. 117) med syfte 

att tillvarata kommuner och regioners intressen. I stadgarna fastslås att med-

lemmar ”kan vara kommuner samt regioner enligt lagen (2010:630) om reg-

ionalt utvecklingsansvar.” (SKR, 2019a, s. 2) Berättigade till medlemskap är 

således Sveriges 290 kommuner och 21 regioner, och anslutningsgraden är 

100-procentig.5  På SKR:s hemsida (www.skr.se) presenteras organisationen 

som en arbetsgivar- och intresseorganisation med uppgift att bevaka medlem-

marnas intressen.  

Av stadgarna framgår att varje medlem måste betala en årlig medlemsav-

gift. Den årliga intäkt som SKR:s ledning vid tiden omkring år 2020 erhöll 

                                                      
5 Att samtliga kommuner och regioner är medlemmar i SKR är inte någon självklarhet eftersom 

medlemskapet är frivilligt.  
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tack vare dessa medlemsavgifter var drygt 500 miljoner kronor (SKR Med-

delande från styrelsen nr 13/2017; nr 9/2018; nr 7/2019).6 För 2018 var sum-

man av medlemsavgifter 507 miljoner kronor varav regionerna betalade om-

kring 248 miljoner kronor och kommunerna cirka 259 miljoner kronor (SKR 

Meddelande från styrelsen nr 13/2017). Hur mycket varje medlem ska betala 

i medlemsavgift framgår av det meddelandeblad som SKR:s styrelse årligen 

sänder ut till sina medlemmar.7  

Att SKR rymmer en politisk dimension är något som framgår av stadgarna 

och av informationen på hemsidan. I det följande riktas blicken mot de olika 

organ i SKR som samlar kommun- och regionpolitiker. Allra först diskuteras 

förbundskongressen vilken är SKR:s högsta beslutande organ. 

Förbundskongressen 

Ett SKR-organ som kan sägas innebära att de kommun- och regionpolitiska 

perspektiven får en nationell plattform är förbundskongressen som går av sta-

peln vart fjärde år.  Förbundskongressen består av två delar som äger rum vid 

olika tillfällen; dels en valkongress och dels en ordinarie kongress.  Enligt 

stadgarna ska valkongressen hållas ”senast i mars månad året efter det att all-

männa val till kommun- och landstingsfullmäktige ägt rum” (SKR 2019a, s. 

3). På valkongressen sker val av ledamöter till SKR:s politiska organ. Således 

utses på valkongressen exempelvis de som under kongressperioden ska vara 

ledamöter i styrelsen samt vem som ska vara denna styrelses ordförande. När 

det gäller den ordinarie kongressen  ska denna genomföras ”senast 30 juni året 

efter valkongressen.” (SKR, 2019a, s. 4) Denna kongress är till skillnad från 

valkongressen mer inriktad på SKR:s verksamhet. På den ordinarie kongres-

sen behandlas den gångna verksamheten så som denna har rapporterats i års-

redovisningarna. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 

den kommande kongressperioden behandlas också vid den ordinarie kongres-

sen. 

Antalet kongressombud är 451 och dessa ombud deltar på såväl valkon-

gressen som den ordinarie kongressen. Ombuden är kommun- och regionpo-

litiker som väljs av region- och kommunfullmäktige. Detta ombudsval ska ske 

under november eller december månad året före valkongressen. SKR:s val-

nämnd genomför sedan röstsammanräkningen.  

Fördelningen av ombudsplatser sker utifrån en indelning i länsvisa valkret-

sar. En valkrets är detsamma som en region och samtliga kommuner i denna 

                                                      
6 2018: 507 miljoner kr; 2019: 522 miljoner kr; 2020: 522 miljoner kr. 
7 Storleken på varje medlems medlemsavgift baseras på en beräkning där en årlig avgiftssats 

multipliceras med ett avgiftsunderlag (detta underlag tar hänsyn dels till medelskattekraften i 

riket dels till varje medlems folkmängd) (SKR, 2019a). Exempelvis fastställdes medlemsavgif-

ten år 2018 enligt följande: den av styrelsen fastslagna avgiftssatsen för detta år (0,1197 pro-

mille) multiplicerades med avgiftsunderlaget, ”medelskattekraften i riket 2017 och medlem-

mens invånarantal 2016” (SKR, Meddelande från styrelsen nr 13/2017). Medelskattekraften i 

riket 2017 angavs till 220 385 kr. 
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region. Hur många ombud som en valkrets kan skicka till kongressen beror på 

valkretsens folkmängd (SKR 2019a, s. 3). Eftersom kongressombuden utgörs 

av inom respektive valkrets verksamma kommun- och regionpolitiker har re-

sultaten av de allmänna valen till kommun- och regionfullmäktige  betydelse 

för hur SKR:s partipolitiska styre kommer att utformas under kongresspe-

rioden (Wångmar, 2010). Detta kan tolkas som att de utsedda kongressdelta-

garna i första hand är ombud för de olika politiska partierna, vilket innebär att 

medlems-representationen kommer i skymundan. Denna tolkning får också 

stöd av följande formulering som på SKR:s hemsida:  

I samband med bildandet av SKR betonades det att det är den partipolitiska 

representationen som ska återspeglas i kongressen. Ombuden sägs inte repre-

sentera någon specifik medlem, istället betonas att man representerar ett parti i 

den valkrets man är nominerad i. (SKR, 2019b)  

 

Men samtidigt framhålls av SKR både på hemsidan och i andra samman-

hang att organisationen är en medlemsorganisation. Det framstår således inte 

som helt tydligt för en utomstående betraktare huruvida ett kongressombud 

ska ses som representant för ett politiskt parti eller som representant för en 

organisationsmedlem (region eller kommun). Dock är det så att förbundskon-

gressen fyller en funktion som en formell länk mellan medlemsnivå och led-

ningsnivå.  Förbundskongressens sammansättning av ombud har betydelse för 

hur SKR:s politiska ledning kommer att formeras. Det är via förbundskon-

gressen som den politiska-demokratiska dimensionen manifesteras och det är 

genom kongress-institutionen som de kommunal- och regionalpolitiska are-

norna ”lyfts upp” till nationell nivå.  Resultaten av de allmänna valen till kom-

mun – och regionfullmäktige utgör grunden för hur SKR:s politiska ledning 

ska se ut under de fyra år som är en kongressperiod.  

SKR:s ledning 

Den politiska ledningen: styrelse, beredningar m. m.  

Utöver ”kongress-institutionen” och de därmed sammanhängande valproce-

durerna får den politiska dimensionen gestalt i följande SKR-organ på led-

ningsnivå: 

 

Figur 2. SKR:s politiska ledning 

Styrelsen (21 ordinarie ledamöter + 21 ersättare) 

Arbetsutskottet  (7 ordinarie ledamöter + 7 ersättare) 

Delegationer 

Beredningar 
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(Källa: SKR, 2021b, 2019a) 

 

Som tidigare har påpekats så utses styrelsens ledamöter av ombuden på 

valkongressen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets organi-

sation och ledning under mandatperioden.8 Styrelsen utser de beredningar och 

delegationer som den anser är nödvändiga för verksamhetens bedrivande. Be-

redningarna och delegationerna är sakpolitiskt inriktade politiska organ.  Den 

politiska dimensionen inom SKR kommer också till uttryck i det så kallade 

arbetsutskottet. Arbetsutskottet som utses av styrelsen och leds av styrelseord-

föranden har till exempel i uppgift att ansvara för överläggningar med staten. 

Styrelsen utser verkställande direktör som leder kansliorganisationen. 

 

SKR:s kansli 

Utöver de olika politiska organen utgörs SKR:s ledning också av anställd per-

sonal vid organisationens kansli. Utifrån uppgifter i SKR:s årsredovisningar 

presenteras nedan hur medelantalet anställda vid kansliet har sett ut över tid:9 

 

 

 

Tabell 1. Medelantal anställda vid kansliet. År 2010-2018 

2010 417 

2011 432 

2012 449 

2013 425 

2014 407 

2015 419 

2016 429 

2017 448 

2018 497 

(Källa: Årsredovisning 2014, Årsredovisning 2015, Årsredovisning 2016, 

Årsredovisning 2017, Årsredovisning 2018) 

 

                                                      
8 Ibland blir det synligt att den partipolitiska dimensionen kommer till explicit uttryck och på-

verkar den politiska ledningens möjlighet att gentemot omgivningen visa upp en enad front. Så 

var till exempel fallet när SKR:s styrelse yttrade sig om regeringens förslag att införa ett obli-

gatoriskt vårdvalssystem i primärvården. Frågan delade styrelsen, och Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot majoritetens yttrande (Strandberg, 2016). 

Se även delstudie 1 i denna avhandling gällande två av de remiss-yttranden som har analyserats. 
9 I årsredovisningarna görs en uppdelning i ”moderföretaget” och ”koncernen”. Siffrorna i ta-

bellen avser moderföretaget, dvs det som enligt min tolkning är liktydigt med kansliorganisat-

ionen. Hela koncernen omfattar olika företag som SKR helt eller delvis äger. De anställda i 

dessa företag ingår således inte i denna sammanställning. 
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Enligt SKR:s hemsida var kansliet utöver en VD-stab indelat i följande av-

delningar (februari 2021):  

 

• Avdelningen för vård och omsorg 

• Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 

• Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

• Avdelningen för ekonomi och styrning 

• Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

• Avdelningen för juridik 

• Avdelningen för kommunikation 

• Avdelningen för ledningsstöd 

 

(Källa: SKR, 2021a) 

 

För att kunna bevaka medlemmarnas intressen i ett europeiskt perspektiv 

har SKR också ett kansli i Bryssel och SKR är i sin tur medlem i något som 

kallas Council of European Municipalities and Regions (CEMR).  

I sin intressebevakning använder SKR till exempel debattartiklar och andra 

former av opinionsbildande material och publikationer. Det är värt att notera 

att dessa informationsmaterial med SKR som avsändare rymmer såväl sådant 

som uttrycks på ett ideologiskt färgat sätt och som sådant som presenteras på 

ett mer ”objektivt” sätt. Som exempel på det förra kan nämnas debattartiklar i 

tidningen Dagens samhälle.10 Som exempel på det senare kan framhållas stat-

istiska uppgifter om kommuner och regioner och system för kommungrupps-

indelning. Detta är exempel på informationsmaterial som inte sällan åberopas 

som underlag av forskare, debattörer och andra aktörer i sådana sammanhang 

där kommunala spörsmål diskuteras. SKR fungerar också som finansiär och 

förmedlare av kunskapsprodukter som tas fram i samarbete med externa aktö-

rer, till exempel konsulter och forskare. Det finns också exempel på kartlägg-

ningar och undersökningar som SKR genomfört utan någon extern medver-

kan. Ytterligare ett informationsmaterial är så kallade positionspapper i vilka 

SKR uttrycker ställningstaganden på olika områden, t.ex. Positionspapper 

funktionshinder och delaktighet samt Positionspapper psykisk hälsa, barn och 

unga. Något som är noterbart med dessa rapporter, broschyrer och informat-

ionsmaterial är att de bär på ett slags halv-officiell prägel; de representerar 

egentligen ingenting annat än de åsikter som denna (privaträttsliga) intresse-

organisation uttrycker, men samtidigt kan dessa intressen sägas vara offentliga 

angelägenheter i så måtto att de behandlar kommunala och landstingskommu-

nala spörsmål.   

                                                      
10 Dagens Samhälle ägs av SKR. Tidningens hemsida är möjlig att nå via SKR:s hemsida.  
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Ett försök att nå fram till en adekvat definition av SKR 

I två statsvetenskapliga läroböcker återfinns redogörelserna om SKR under 

två snarlika rubriker. Hos H. Bäck m. fl. (2015, s. 201-203) presenteras SKR 

i ett avsnitt som har rubriken ”Mellankommunalt samarbete” och i boken 

”Sveriges politiska system” (Norén Bretzer, 2010, s. 160-161) diskuteras SKR 

under rubriken ”Mellankommunal samverkan genom SKL”. I Ansvarskom-

mitténs sekretariatsrapport om staten och kommunerna (SOU 2007:11, s. 117) 

återfinns redogörelsen om SKR under rubriken ”Den kommunala intressebe-

vakningen”.  Med vägledning av dessa rubriker skulle en adekvat beteckning 

av SKL kunna se ut enligt följande: SKR är ett mellankommunalt samverkans-

organ med uppgift att bevaka kommunernas gemensamma intressen. Detta får 

sägas vara en tämligen fullgod bestämning av SKR. Till detta bör dock också 

fogas insikten om att organisationen tar plats i ”utrymmet” mellan staten och 

kommunerna. Vi behöver med andra ord låta bestämningen av SKR också in-

nefatta organisationens funktion som en länk mellan kommuner/regioner och 

staten, där kommuner/regioner genom sitt medlemskap i SKR får en ”ingång” 

till regeringen (Lidström, 2016; jmf. Sellers & Lidström, 2007), samtidigt som 

staten genom olika former av samverkan med SKR kan få en ”ingång” till 

kommuner/regioner (jmf. Bengtsson, 2002).  

SKR: en meta-organisation … 

Organisationsforskarna Göran Ahrne och Nils Brunsson (2008) hävdar att det 

är av teoretiskt intresse att särskilja individbaserade organisationer från orga-

nisationsbaserade organisationer. Den senare typen av organisationer, så kal-

lade meta-organisationer, ”contain special features that elevate them to a 

special category deserving of study.” (Ahrne & Brunsson, 2008, s. 5). En 

meta-organisation är en organisation vars medlemmar utgörs av andra organi-

sationer, vilket skiljer meta-organisationen från en organisation som har indi-

vider som medlemmar. Eftersom medlemmarna i SKR är kommuner och reg-

ioner kan SKR följaktligen betecknas som en meta-organisation. 

I denna avhandling sker inte något elaborerat försök att pröva riktigheten i 

Ahrne och Brunssons (2008) organisationsteoretiska perspektiv. Däremot är 

insikten om att SKR kan betecknas som en meta-organisation av analytiskt 

värde för den fortsatta framställningen. Ett argument för att underkasta SKR 

ett studium är att det härigenom blir möjligt att uppmärksamma socialtjänstens 

inordning i ett organiserat landskap och också det faktum att de interaktioner 

som äger rum mellan kommuner (socialtjänsten) och SKR är organisations-

mässigt baserade.  Interaktionen mellan SKR och kommunerna kan nämligen 

betraktas som ett intra-organisatoriskt utbyte, en interaktion mellan meta-or-

ganisationens ledning och dess medlemmar. När detta organisationsteoretiska 

perspektiv anläggs förändras bilden av vad som utgör kommunernas omgiv-

ning. Existensen av en meta-organisation där kommunerna utgör organisat-

ionsmedlemmar innebär att det kommunerna emellan råder en ordning som 
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utgår från ett antal organisations-element: en medlemskapsfunktion, en hie-

rarkisk ordning, regler som medlemmarna har att följa, en viss kontrollfunkt-

ion samt möjlighet till uteslutning och/eller sanktioner (Ahrne & Brunsson, 

2009, s. 8). Av detta följer att det i analytiskt hänseende blir nödvändigt med 

den distinktion mellan ledning (meta-organisationens exekutiva funktion) och 

medlemmar som tidigare har diskuterats.  

… och en ”travers” 

Det har hävdats att reformer av den offentliga sektorns verksamheter kan ses 

som de samlade effekterna av… 

…manifold interventions over time. The fact that these interventions traverse 

the hierarchical levels from national government to local service providers is 

noteworthy given that the dominant research designs have tended to focus on 

general national patterns or isolated instances of local change. (Bejerot & Has-

selbladh, 2013, s. 1373.)  

 

Citatet är hämtat från artikeln ”Forms of intervention in public sector orga-

nizations: generic traits in public sector reforms” där Eva Bejerot och Hans 

Hasselbladh (2013) argumenterar för att det vid studium av reformer av den 

offentliga sektorn är nödvändigt med ansatser som tar hänsyn till att dylika 

reformer är komplexa företeelser som inte sällan utspelar sig över lång tid. Att 

koppla samman de övergripande styrnings- och förändringsparadigm som 

uppträder på nationell nivå med de förändringar som uppträder på lokal nivå 

framstår som en viktig aspekt för att kunna nå fram till en adekvat förståelse 

av styrningen av offentlig sektor. I artikeln redogör Bejerot och Hasselbladh 

för två olika empiriska exempel som gäller styrning av offentlig sektor. Vad 

som bland annat framgår är att kommunförbunden i båda fallen innehade cen-

trala positioner som betydelsefulla aktörer i den styrnings-struktur som teck-

nades.11 Det ena exemplet, som gällde styrning av hälso- och sjukvården, syn-

liggjorde den mycket betydelsefulla roll som Landstingsförbundet spelade. I 

det andra exemplet var det SKR som visade sig ha en viktig roll i styrningen 

av socialtjänsten (Bejerot & Hasselbladh, 2013).   

Av ovanstående citat från Bejerot och Hasselbladh (2013) framgår betydel-

sen av att se kopplingen mellan den nationella och den lokala nivån för att 

därigenom kunna beskriva hur den nationella nivåns styrning och intervent-

ioner fäster på lokal nivå.  Här ska vi ta fasta på vad som i artikeln har anförts 

om kommunförbundens betydelsefulla roller. Vi ska också ta fasta på den in-

direkta uppmaningen om att beakta relationen mellan nationell och lokal nivå.  

Av dessa anledningar är det motiverat att särskilt fästa uppmärksamhet på föl-

jande formulering i ovanstående citat: ”The fact that these interventions tra-

                                                      
11 Se vidare i avsnittet Tidigare forskning. 
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verse the hierarchical levels from national government to local service provi-

ders” (Bejerot & Hasselbladh, 2013, s. 1373. Min kursivering.). För denna 

avhandlings vidkommande är det, menar jag, klargörande att för en stund up-

pehålla sig vid ordet ”traverse” (genomkorsa/passera/gå över). Jag tar mig fri-

heten att omvandla det engelska verbet traverse till det svenska substantivet 

”travers”, varvid vi har fått en metafor för att beskriva kommunförbundens 

funktion och position i ledet mellan nationell och subnationell nivå. Enligt 

Svenska akademins ordbok är travers en ”anordning för lyftning o. vågrät för-

flyttning”. Det engelska ordet för denna tekniska flytt-anordning är over-head 

bridge eller cross-bridge. Att ”traversera” betyder i svenskan också att något 

utförs på tvären mot något annat; med denna definition som utgångspunkt blir 

metaforen travers också dubbeltydig på ett enligt min mening illustrativt och 

analytiskt fruktbart sätt. För att ”flytta produkter” från punkt A (stat) till punkt 

B (kommun) används en travers (exempelvis SKR). Frågan är vem som styr 

denna travers; vem eller vilka är traversförare? Sker det också en styrning från 

B till A med traversen som flyttningsanordning åt andra hållet? Frågan är 

också hur själva styrbarheten är? Hur stora störningar finns mellan styrning 

och travers (d v s hur stor självständighet har SKR?) Hur SKR:s roll bäst kan 

beskrivas (aktör eller instrument?) är således något vi får återkomma till.  Bar-

bara Czarniawska-Joerges (1992)12 har i ett antologikapitel med titeln ”Den 

offentliga styrningens paradoxer” formulerat ett antal frågor som är synnerli-

gen relevanta att reflektera över i en undersökning som har kommunförbunden 

som studieobjekt, vare sig det gäller gårdagens organisationer Landstingsför-

bundet och Svenska Kommunförbundet eller dagens SKR. Frågorna lyder 

som följer: 

Är regeringen […] en ‘omgivning’ till svenska kommuner eller tillhör de till-

sammans en och samma organisation, den offentliga sektorn? Hur styr man i ett 

sådant system, och vem styr vem? (Czarniawska-Joerges, 1992, s. 39) 

 

Svenska kommunförbundet representerar […] tanken om den lokala demokra-

tin, men organisationen har också en roll som koordinator. En viktig fråga för 

organisationen är hur den skall förhålla sig gentemot kommunerna. Ska den 

vara konsult eller samordnare? I vilka ärenden agerar svenska kommuner ge-

nom förbundet och när förhandlar de direkt med statliga organisationer? (Czar-

niawska-Joerges, 1992, s. 40-41) 

 

Mot bakgrund av det ovan sagda kan en adekvat beteckning på SKR se ut 

enligt följande:  

 

• SKR är en meta-organisation med kommuner som medlemmar.  

                                                      
12 Barbara Czarniawska-Joerges bidrag är intressant eftersom hon behandlar kommunernas du-

ala position av att vara både ”sammankopplade men samtidigt autonoma enheter.” (Czar-

niawska-Joerges, 1992, s. 39)  
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• SKR fungerar som en travers mellan staten (den nationella nivån) 

och kommunerna (den subnationella nivån).  

 

Genom denna bestämning synliggörs både SKR:s roll i den svenska sam-

hällsorganisationens flernivåsystem och det faktum att SKR är en organisation 

för den subnationella nivåns aktörer. Vidare innebär hänvisningen till begrep-

pet meta-organisation att det blir nödvändigt med en distinktion mellan orga-

nisationsledning (SKR:s ledning) och organisationsmedlemmar (kommuner 

och regioner). 

Tidigare forskning 

Den följande forskningsgenomgången behandlar forskning som har bidragit 

med upplysningar om den nationella nivåns (kunskaps-)styrning av regioner 

och kommuner i Sverige. Som vi kommer att se indikerar denna forskning att 

SKR13 har spelat en viktig roll i den ”styrning med kunskap” som tagit form 

under det senaste decenniet. Vi kommer också att i detta avsnitt bekanta oss 

med sådan forskning som har haft SKR som det primära studieobjektet. Uti-

från denna forskning kan slutsatser dras kring SKR:s ställningstaganden inom 

olika politikområden och således inte endast på socialtjänstområdet. 

SKR:s roll i statens kunskapsstyrning kan i hög grad kopplas till den posit-

ion som organisationen erhåller tack vare att Socialdepartementet och SKR 

ingått överenskommelser om vad som anses vara önskvärd utveckling på vård- 

och omsorgsområdet. Det är av den anledningen av vikt att även diskutera vad 

som har sagts beträffande användningen av överenskommelser som styrmedel 

och vad detta har för betydelse för SKR:s roll. 

                                                      
13 I slutet av 2019 bytte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges Kommu-

ner och Regioner (SKR) och eftersom i stort sett samtliga studier i detta forskningsavsnitt har 

tillkommit före detta namnbyte så är det beteckningen ”Sveriges Kommuner och Lands-

ting”/”SKL” som är den beteckning som förekommer i de refererade studierna. Eftersom det 

dock inte råder någon betydelsefull skillnad mellan ”Sveriges Kommuner och Lands-

ting”/”SKL” och ”Sveriges Kommuner och Regioner”/”SKR” har det för läsbarhetens skull 

bedömts vara motiverat att i avhandlingen, och därmed även i detta forskningsavsnitt, använda 

endast en beteckning. Således kommer beteckningen ”Sveriges Kommuner och Reg-

ioner”/”SKR” att användas i detta forskningsavsnitt trots att det inte är denna som förekommer 

i de redovisade studierna. När beteckningen ”Sveriges Kommuner och Landsting”/”SKL” fö-

rekommer i citat har dock denna beteckning behållits. 
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Forskning om (kunskaps-)styrningens utvecklingslinjer, 

utformning och aktörer. 

Positionering gentemot tidigare forskning om evidensbasering av 

socialtjänstens praktik 

Under de senaste decennierna har forskare med intresse för det socialtjänstba-

serade sociala arbetet uppmärksammat att socialtjänsten gjorts till föremål för 

olika satsningar som går att koppla till den styrning med kunskap (kunskaps-

styrning) som blivit allt vanligare. Det har framförts invändningar mot dessa 

ansträngningar att styra socialtjänsten i riktning mot en kunskapsbaserad eller 

evidensbaserad praktik (EBP) (se t. ex. Denvall & K. Johansson, 2012; 

Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016; Jacobsson & Meeuwisse, 2020; P. 

Karlsson & A. Bergmark, 2012). Kritiken har till exempel handlat om att sta-

tens företrädare anses ha iscensatt och lanserat satsningen på ett top-down ar-

tat sätt som givit föga utrymme åt aktörer nära den lokala praktiken att komma 

med synpunkter (Bergmark m. fl., 2011; Jacobsson & Meeuwisse, 2020). Ett 

annat spår i kritiken mot kunskapsstyrningen gäller synen på kunskap, eller 

närmare bestämt uppfattningen om vad som konstituerar det sociala arbetets 

kunskap (se Jacobsson & Meeuwisse, 2020). Här följde en debatt av ontolo-

gisk och epistemologisk art mellan företrädare för akademin och företrädare 

för Socialstyrelsen (se Svanevie, 2011). Möjligen var det debatterna kring 

kunskapsstyrning och kunskapssyn som fick forskare i socialt arbete att under 

denna period ägna särskilt intresse åt att diskutera och problematisera kun-

skapsbegreppet (se t. ex. Blom, Morén & Nygren, 2006). Utifrån vad som är 

syftet med denna avhandling är det av särskilt intresse att belysa sådan forsk-

ning som diskuterat frågan om kunskapsstyrning ur ett styrningsperspektiv, 

d.v.s. hur vi kan förstå bevekelsegrunderna för denna styrform, vilka styrin-

strument som används och vilka aktörer som ges framträdande roller i dessa 

sammanhang. Detta innebar således att vi inte är intresserade av att diskutera 

frågan om kunskapsstyrning utifrån vad den säger om olika aktörers syn på 

kunskapsbegreppet i relation till socialt arbete. 

I det följande presenteras forskning som har bedömts vara av relevans för 

att få en förståelse över utvecklingen av styrningen av socialtjänsten. Vad 

denna forskning har haft att säga om styrningens aktörer och de styrinstrument 

som används är av särskilt intresse att synliggöra. Huvudsakligt fokus för detta 

avsnitt är sådan forskning som behandlat olika aspekter av den nationella ni-

våns kunskapsstyrning av regioner och kommuner. I den här forskningen ryms 

till exempel implementeringsstudier och studier gjorda utifrån ett ny-institut-

ionellt organisationsperspektiv. 
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(Kunskaps-)styrning av regioner och kommuner. Övergripande 

tendenser. Ett aktörskap anas. 

I forskning som behandlat statens (kunskaps-)styrning av kommuner och reg-

ioner framgår att SKR har kommit att inneha en central position inom ramen 

för den styrningsstruktur som tagit form på nationell nivå (se t. ex. Hassel-

bladh, Bejerot & Gustafsson, 2008) och som i hög grad utmärks av att de sty-

rande använder sig av indirekta styrinstrument (S. Johansson, 2015b). I detta 

forskningsavsnitt kommer forskning som har haft något att säga om vad som 

utmärker statens styrning av socialtjänsten att diskuteras. Flera av dessa stu-

dier som har behandlat hur olika områden inom socialtjänsten styrs innehåller 

beskrivningar och upplysningar om SKR:s roll i denna styrning. Av särskild 

vikt är att redogöra för forskning som behandlat ”EBP-satsningen” på social-

tjänstens område samt forskning om vissa satsningar gällande vård och om-

sorg om äldre samt psykisk hälsa. Även bland dessa studier återfinns upplys-

ningar som ger en bild av SKR:s betydelse som länk mellan nationell och sub-

nationell nivå. Att styrningen av ovannämnda politikområden i stor utsträck-

ning har tagit avstamp från överenskommelser mellan regeringen och SKR är 

något som, i olika hög grad, framskymtar i flera av de studier som här kommer 

att behandlas. 

Det är, menar Eva Bejerot och Hans Hasselbladh (2013), möjligt att i styr-

ningen och reformeringen av offentlig sektor utmejsla vissa gemensamma 

mönster som verkar förekomma oavsett styrningsobjekt; styrning kan förstås 

som en föreetelse som rymmer olika former av interventioner14 vilka i ett slags 

samspel styr objektet i önskad riktning. I en artikel av Bejerot och Hasselbladh 

(2013) presenteras två empiriska exempel från styrning av hälso- och sjukvård 

respektive socialtjänst i syfte att illustrera dels hur en analytisk modell kan 

användas i dylika studier av förändringsprocsser riktade mot offentlig sektor, 

dels hur styrningen i de två fallen formerades och genomfördes. Exemplet gäl-

lande hälso- och sjukvården handlade om hur ett kvalitetssystem (QUL) från 

och med mitten av 1990-talet infördes i regionerna (landstingen), medan ex-

emplet som gällde socialtjänsten illustrerade införandet av verksamhetssyste-

met Barns behov i centrum (BBIC), en implementerinsgprocess som inleddes 

2006. De två exemplen rymdes således inom ett tidsspann på omkring ett de-

cennium. Det visar sig att de två fallen innehåller flera likheter och gemen-

samma mönster vad det gäller styrningens utformning samt de fomer av inter-

ventioner som användes i styrningen/reformeringen av respektive objekt 

(hälso- och sjukvård respektive socialtjänst). I båda fallen var det fråga om en 

synnerligen komplexartad styrning där olika former av interventioner samspe-

lade och förstärkte varandra på ett tämligen likartat sätt. Vad som för denna 

                                                      
14 Fem olika former av interventioner identifieras: Politiska interventioner, interventioner ge-

nom lag och reglering, interventioner genom management, interventioner genom gransk-

ning/tillsyn samt interventioner som syftar till att rationalisera/standardisera professionell kun-

skap och professionella praktiker (min översättning). 



27 

avhandlings vidkommande är av särskild vikt är att de två fallen också illu-

strerar den betydelse och den centrala position som kommunförbunden har 

haft vad gäller styrning och reformering av offentlig sektor. Tillsammans med 

Socialstyrelsen är det nämligen Landstingsförbundet/SKR som Bejerot och 

Hasselbladh (2013) lyfter fram som huvudaktör i den styrningsstruktur som 

fokuserades. I båda fallen var det möjligt att urskilja processer och arrange-

mang i vilka kommunförbunden hade nyckelpositioner; något som till exempel 

manifesterades i det faktum att överenskommelser mellan regeringen och 

kommunförbunden var ett instrument (en form av intervention) som användes 

av den nationella nivåns aktörer såväl i styrningen av de regionala välfärdsor-

ganisationerna (hälso- och sjukvården) som i styrningen av de lokala välfärds-

organisationerna (socialtjänsten) (Bejerot & Hasselbladh, 2013). I det förra 

fallet var det överenskommelser mellan regeringen och Landstingsförbundet 

som användes, och i det senare fallet, i styrningen av socialtjänsten, utgjorde 

överenskommelser mellan regeringen och SKR en del av den repertorar av 

interventioner som riktades mot den subnationella nivån. Att kommunförbun-

den över tid har varit viktiga aktörer i styrningen och refomeringen av den 

subnationella nivåns välfärdsorganisationer är något som även framgår av 

andra studier av samma författare. Att Landstingsförbundet och därefter SKR 

var en drivande och central aktör när det gällde formering och implementering 

av olika kvalitets-och managementorienterade styrpraktiker på hälso- och 

sjukvårdens område är till exempel något som har konstaterats (Bejerot & 

Hasselbladh, 2008; Bejerot, 2008a, 2008b). Här kan således ett aktörskap i 

utrymmet mellan nationell och subnationell nivå anas. Ett aktörskap som fun-

nits på plats över tid och som har haft en roll att spela i styrningen av såväl 

regioner (landsting) som kommuner. Detta är ett aktörskap som också fram-

träder i en studie om styrningen av socialtjänsten där Svenska Kommunför-

bundet beskrivs som en organisation som vid inledningen av 2000-talet hade 

inflytande över utvecklingen av socialtjänsten (Petersson, 2006), och utifrån 

vad som framkommer i en rapport om ett projekt som pågick under ett par år 

vid mitten av 00-talet med syfte att i ett antal landsting och kommuner imple-

mentera en särskild metod i arbete med personer med så kallade dubbeldia-

gnoser framträder SKR som en central aktör i denna implementeringsprocess. 

SKR hade nämligen fungerat som det ifrågavarande projektets samordnande 

aktör på nationell nivå (Ekermo & Backman, 2008). Detta utgör ett par exem-

pel på hur det aktörskap som vi i denna avhandling är intresserade av har kun-

nat iakttagas i tidigare studier och rapporter. I den fortsatta forskningsgenom-

gången kommer ytterligare studier som har kommenterat detta aktörskap att 

diskuteras. För att skapa en större förståelse för de ramar som omgärdar detta 

aktörskap bör dock först sägas något om vad tidigare forskning har noterat när 

det gäller utvecklingen av styrningen av regioner och kommuner. Härnäst dis-

kuteras några övergripande tendenser beträffande styrningen av vård- och om-

sorgssektorn som forskare har lyft fram.  
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I styrningen av den subnationella nivån har det blivit allt vanligare att staten 

använder sig av andra styrmedel än lagstiftning och statsbidrag. Det har i detta 

sammanhang talats om en ökad förekomst av ”mjuka” eller ”indirekta” styr-

medel (Feltenius, 2011b; S. Johansson, 2015b) som staten använder istället 

för de traditionella styrmedlen. Det kan handla om att staten i ökad utsträck-

ning använder styrmedel som är inramade på ett sådant sätt att de uppmuntrar 

till samverkan och en samsyn med de som är föremål för styrningen. Det är 

en styrning som till exempel sker genom information, överenskommelser och 

kunskapsstyrning. Detta är en utveckling som kan iakttagas när gäller statens 

styrning av socialtjänsten. Det socialtjänstbaserade sociala arbetet har under 

de senaste decennierna till exempel gjorts till föremål för en styrning som äger 

rum genom olika former av standardiseringsprocesser (Ponnert & Svensson, 

2015). 

Standardisering och kunskapsstyrning bör förstås som sammankopplade 

företeelser. När standardisering betraktas som en form av styrning av det so-

cialtjänstbaserade sociala arbetet synliggörs en styrning ”som sker genom att 

manualer, riktlinjer och enhetlighet betonas som normen för hur arbetet ’bäst 

bör göras’ ” (Ponnert & Svensson, 2015, s. 214). Utifrån ett ny-institutionellt 

perspektiv kan standardiseringen och användningen av manualer ses som ett 

exempel på hur ”osäkra” aktörer inom det sociala arbetet anpassar sig till om-

givningens förväntningar. Det har visat sig att såväl företrädare för det sociala 

arbetets organisationer och professioner (Ponnert & Svensson, 2015) som fö-

reträdare för den nationella nivåns aktörer (Jacobsson & Martinell Barfoed, 

2016) betraktar ett manualbaserat arbete som liktydigt med en evidensbaserad 

praktik (EBP). Det är vidare möjligt att urskilja en koppling mellan dessa ut-

vecklingstendenser och införandet av diverse system för kontroll och gransk-

ning. 

Användningen av standardiserande manualer kan ses som något som un-

derlättar granskningen av det socialtjänstbaserade sociala arbetet. Forskare 

som har studerat statens styrning av socialtjänsten framhåller att det har blivit 

allt vanligare med att det socialtjänstbaserade sociala arbetets ”resultat” och 

”prestationer” underkastas granskning på ett sätt som gjort att den alltmer fått 

karaktären av en kontroll av det sociala arbetet (Lindgren, 2015; Pålsson, 

2018).  

SKR framstår som en viktig aktör i olika delar av utvecklingen i riktning 

mot (kunskaps)-styrningen av socialtjänsten (Bejerot & Hasselbladh, 2013; 

Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016; Jacobsson & Meeuwisse, 2020; Svane-

vie, 2011) och det har hävdats att organisationen tillsammans med en handfull 

andra aktörer på nationell nivå utgör en så kallad epistemisk gemenskap; ett 

nätverk av aktörer som har varit drivande i EBP-satsningens olika policy-faser 

(Jacobsson & Meeuwisse, 2020). Fem organisationer på nationell nivå har av 

Katarina Jacobsson och Anna Meeuwisse (2020) lyfts fram som särskilt dri-

vande i att sprida och implementera EBP i socialt arbete i Sverige. Det handlar 

om Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
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(SBU), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Rådet för styr-

ning med kunskap samt SKR. Att SKR på ett tidigt stadium slöt upp bakom 

statens syn på EBP var en av flera aspekter som har ansetts vara av betydelse 

för att EBP i socialt arbete skulle kunna gå från att vara en idé till att bli före-

mål för satsningar syftande till att implementera evidens i praktiken (Svane-

vie, 2011). 

Kajsa Svanevie visar i sin avhandling ”Evidensbaserat socialt arbete: från 

idé till praktik” (2011) hur idén om EBP i socialt arbete etablerades i Sverige 

och vilka aktörer som var betydelsefulla härvidlag. Till exempel framgår av 

avhandlingen att företrädare för SKR deltog i olika nätverk och aktörsgrupper 

som arbetade med frågan om EBP i socialtjänsten. Svanevie visar till exempel 

att representanter från SKR ingick i en ansvarig projektgrupp för något som 

kallades ”Plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik inom socialtjäns-

ten”. Detta plattformsarbete handlade om att lägga en grund för implemente-

ring av EBP i socialtjänsten och i ett avsnitt i avhandlingen där Svanevie re-

dogör för plattformsarbetet åren 2009 och 2010 framgår att SKR på olika sätt 

spelade en central roll inom ramen för olika satsningar och projekt som vid 

denna tid sjösattes för att se till att EBP skulle gå ”från idé till praktik”. Sva-

nevie visar också att utifrån förslag som hade lagts fram i utredningsbetänkan-

det ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” 

(SOU 2008:18) blev avtal mellan regeringen och SKR ett medel i arbetet för 

att styra socialtjänsten i riktning mot EBP (Svanevie, 2011, s. 152-153). 

I ett antologikapitel med titeln ”Granskning för utveckling och kontroll i 

socialt arbete” omnämns av Lena Lindgren (2015) att SKR tillsammans med 

Socialstyrelsen driver arbetet med så kallade öppna jämförelser (vilket närm-

ast kan beskrivas som ett system för granskning av kommunernas verksam-

heter), och i en redogörelse över statens möjligheter att implementera policys 

i det socialtjänstbaserade sociala arbetet lyfter Staffan Johansson (2015b, s. 

264-265) fram ett antal ”indirekta” former av styrning som används härvidlag; 

nationella riktlinjer, överenskommelser mellan regeringen och SKR, Öppna 

jämförelser och nationella samordnare. Dessa olika styrformer involverar till 

exempel Socialstyrelsen och SKR. SKR fyller en funktion inom ramen för den 

styrningsstruktur som utgår från de överenskommelser som organisationen 

träffar med regeringen (Socialdepartementet), och systemet för granskning 

och kontroll genom öppna jämförelser involverar SKR som en av de viktigaste 

aktörerna (Lindgren, 2015; Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016). Noterbart 

är att Öppna jämförelser är ett system för jämförelser som hade arbetats fram 

av dåvarande Svenska Kommunförbundet. I en diskussion om hur standardi-

seringen av det sociala arbetet kan förstås menade Jan Petersson (2006) att 

Svenska Kommunförbundet var en aktör som, bland annat via användningen 

av öppna jämförelser, arbetade för att likrikta och standardisera kommunernas 

sociala arbete. Vad Petersson (2006) kunde visa var att Svenska Kommunför-

bundet var aktiv i att styra sina medlemmar (kommunerna) i riktning mot stän-

diga jämförelser, och här synliggörs att denna aktör vid ingången på 2000-
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talet på socialtjänstens område prioriterade värdet av nationell likformighet 

framför värdet av att kommunerna i sin utformning av det socialtjänstbaserade 

arbetet tillerkändes självstyre.  

Hur SKR:s aktörskap på socialtjänstområdet har omsatts i olika aktiviteter 

och ställningstaganden kan till stor del härledas till vad SKR och Socialdepar-

tementet har enats om i överenskommelserna om att utveckla en evidensbase-

rad praktik i socialtjänsten. I följande avsnitt riktas därför blicken mot tidigare 

forskning om dessa ”EBP-överenskommelser”. Även forskning om styrning 

av vård och omsorg om äldre samt psykiatri kommer att diskuteras i det kom-

mande avsnittet. Denna forskning visar att SKR:s aktörskap även inom dessa 

politikområden går att koppla till det faktum att överenskommelser mellan 

SKR och Socialdepartementet används som styrinstrument. 

Iakttagelser och beskrivningar om (kunskaps-)styrning av regioner och 

kommuner som involverat SKR  

”EBP-satsningen” på socialtjänstens område 

I det följande diskuteras studier som har det gemensamt att de närmare har 

undersökt satsningarna som utgick från de överenskommelser som ingicks 

mellan SKR och Socialdepartementet åren 2009 till 2016 och som handlade 

om att införa en evidensbaserad praktik i socialtjänsten  (Denvall & K. Jo-

hansson, 2012; Gegner m. fl., 2019; K. Johansson, 2013; K. Johansson, Den-

vall & Vedung, 2015; K. Johansson & Fogelgren 2016). Flera av dessa studier 

riktar kritik mot denna styrning av socialtjänsten som utgick från den nation-

ella nivåns ”EBP-överenskommelser”.15 

I en studie av Verner Denvall och Kerstin Johansson (2012) analyserades 

”tankegrunden bakom implementeringsförsöken av en evidensbaserad prak-

tik.” (Denvall & K. Johansson, 2012, s. 27) Studiens syfte var att undersöka 

vad som skulle implementeras, vilka som var drivande aktörer i detta, hur im-

plementeringen var tänkt att ske samt vilka som var de förväntade motta-

garna/användarna av det som implementerades (Denvall & K. Johansson, 

2012). Genom en analys av bland annat överenskommelse-material hade Den-

vall och K. Johansson (2012)  som ambition att beskriva de mått och steg som 

Socialdepartementet och SKR vidtog för att ”en långsiktig kunskapsutveckl-

ing av socialtjänsten” (Denvall & K. Johansson, 2012, s. 32) skulle åstadkom-

mas. Det visade sig till exempel att implementeringen framförallt var tänkt att 

ske med hjälp av på regional nivå uppbyggda samverkans- och stödstrukturer 

(se även Gegner m. fl., 2019;  K. Johansson, 2013; K. Johansson m. fl., 2015; 

                                                      
15 De överenskommelser som ingicks mellan SKR och Socialdepartementet åren 2009 till 2016 

riktade mot socialtjänsten och som uttalat handlade om att utveckla en evidensbaserad praktik 

i socialtjänsten betecknas i avhandlingen som ”EBP-överenskommelserna”. Se vidare delstudie 

3 där dessa överenskommelser utgör delstudiens empiriska material. 
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K. Johansson & Fogelgren, 2016). SKR framstod som en aktör med stort in-

flytande över utformningen av implementeringen; en implementering som en-

ligt artikelförfattarna verkade äga rum utan medverkan av vissa aktörsgrupper:   

SKL har som drivande aktör lyckats engagera FoU och den regionala nivån som 

medaktörer, samtidigt inställer sig frågan varför just dessa och inte andra? Var 

finns forskarsamhället och brukarföreträdarna? (Denvall & K. Johansson, 2012, 

s. 36) 16  

 

I Kerstin Johanssons (2013) studie av hur personer på regional nivå upp-

levde hur den nationella nivåns huvudaktörer arbetade med att implementera 

EBP-satsningen till den regionala nivån beskrivs SKR som en organisation 

som riktade krav och påbud gentemot aktörer på subnationell nivå.  Under-

sökningen fångar in de första åren av de satsningar som tog avstamp från över-

enskommelser mellan SKR och Socialdepartementet och utifrån intervjusva-

ren framstår SKR som pådrivande i att få till stånd så kallade regionala sam-

verkans- och stödstrukturer vilka skulle fungera som noder i den fortsatta or-

ganiseringen av kunskapsstyrningen på regional nivå. Den bild som 

förmedlades av K. Johansson (2013) var att SKR:s arbete med spridning av 

överenskommelsernas budskap i ringa grad tog hänsyn till regionala variat-

ioner, och steget till den lokala nivån och socialarbetarprofessionen var ännu 

längre. Detta är en kritik som påminner om den kritik som andra forskare i 

socialt arbete riktade mot vad som uppfattades vara en ovanifrån-styrning gäl-

lande EBP-satsningen (se t. ex. Bergmark m.fl., 2011). 

I en rapport författad av Kerstin Johansson och Mattias Fogelgren (2016) 

redovisas socialsekreterares uppfattningar om och erfarenheter av denna sats-

ning (eller ”interventionen” som rapportförfattarna också omnämner den). 

Forskningsfrågan som undersöks är: ”Har satsningen inneburit bättre förut-

sättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik?” (K. Jo-

hansson & Fogelgren, 2016, s. 6) Forskningsfrågan är angelägen att ställa ef-

tersom syftet med interventionen, vilket K. Johansson och Fogelgren (2016) 

påpekar, var att påverka socialsekreterarnas arbetssätt. Rapportens slutsatser 

bygger på enkätsvar och intervjuer, och några av rapportens slutsatser ska här 

kommenteras.17 När begreppet evidensbaserad praktik skulle fyllas med inne-

håll framträder i rapporten en bild av att socialsekreterarna sätter likhetstecken 

mellan evidensbaserad praktik och ”det praktiska användandet av specifika 

metoder som blivit ’godkända’ av forskningen” (K. Johansson & Fogelgren, 

2016, s. 27). Att vara trogen vissa metoder ses alltså som liktydigt med att 

arbeta evidensbaserat, en definition av EBP som, enligt K. Johansson och Fo-

gelgren (2016), inte stämmer överens med resonemangen som fördes i SOU 

                                                      
16 Se K. Johansson m.fl. (2015) som hade som ambition att mer ingående diskutera representat-

ionen av brukarföreträdare inom ramen för överenskommelse-arbetet.  
17 På enkäten erhölls svar från 183 socialsekreterare. Rapporten bygger också på sex stycken 

intervjuer med socialsekreterare. 
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2008:18 och i överenskommelse-texterna (K. Johansson & Fogelgren, 2016, 

s. 28). Enligt K. Johansson och Fogelgren (2016, s. 28) beskrevs EBP i över-

enskommelsen mellan Socialdepartementet och SKR som ”ett förhållningssätt 

som innebär ett ständigt och systematiskt lärande”, och i definitionen av be-

greppet rymdes också en betoning på ”vikten av en utvecklad samverkan och 

en kontinuerlig dialog” (K. Johansson & Fogelgren 2016, s. 28) mellan invol-

verade aktörer. 

Utifrån det som framkommer i rapporten så verkar det vara så att det som 

till sist ”landar” i socialtjänsten, hos de professionella, är något som skulle 

kunna beskrivas som en avsmalnad och avgränsad version av ett avsevärt bre-

dare begrepp. Det som landar är en huvudsakligen en diskurs, d.v.s. uppfatt-

ningen om att socialtjänsten ska använda vissa bedömningsinstrument och 

dokumentationssystem (BBIC eller AUDIT18 till exempel); när dessa bedöm-

ningsinstrument används är arbetet evidensbaserat enligt denna uppfattning. 

Det verkar således ha funnits en diskrepans mellan de professionellas före-

ställningar om begreppet EBP och de formuleringar som stadgades på nation-

ell nivå mellan staten och SKR. Denna bild förstärks av de svar som gavs på 

frågan huruvida överenskommelserna mellan staten och SKR ansågs ha bidra-

git till verksamhetsutveckling och förbättrade förutsättningar att arbeta evi-

densbaserat. En överväldigande majoritet av de svarande sade sig nämligen 

överhuvudtaget inte ha någon uppfattning i frågan (K. Johansson & Fogelgren, 

2016, s. 28-31). Rapportförfattarna visar också att det inte verkar ha funnits 

några rimliga förutsättningar för socialsekreterarna att kunna arbeta i enlighet 

med den nationella nivåns idé om en evidensbaserad praktik. För att det verk-

ligen skulle kunna ske några förändringar i riktning mot det som stadgades i 

överenskommelse-dokumenten hade det enligt K. Johansson och Fogelgren 

(2016) krävts resurser i form av mer tid och pengar.  Författarna går här i 

polemik mot Statskontorets utvärdering av satsningen och menar att Statskon-

torets slutsats att ”satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen 

att utveckla en evidensbaserad praktik” (K. Johansson & Fogelgren, 2016, s. 

7) inte kan anses få stöd utifrån det som framkommer i enkätsvaren och inter-

vjuerna. Ett viktigt perspektiv som således lyfts fram i rapporten är socialsek-

reterarnas upplevelser av att deras arbetsförhållanden påverkar möjligheten 

till verksamhetsutveckling och ett evidensbaserat arbete. 

En studie av Harald Gegner, Erica Righard och Verner Denvall (2019) bi-

drar med ett intressant styrningsperspektiv på EBP-satsningen. Utifrån vad 

denna studie har pekat på framstår det som i högsta grad relevant och angelä-

get att betrakta EBP-satsningen som ett uttryck för styrning. En viktig del i 

EBP-överenskommelserna handlade om tillsättandet och finansieringen av så 

kallade regionala utvecklingsledare. Dessa skulle ha som sin arbetsuppgift att 

i sina respektive regionala samverkans- och stödstrukturer (jmf. K. Johansson, 

2013) föra ut den nationella nivåns budskap till den lokala nivån, d.v.s. till 

                                                      
18 Bedömningsinstrument som används för att identifiera alkoholproblem hos individer. 
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kommunernas socialtjänst. I studien av Gegner m. fl., (2019) har ett tjugotal 

regionala utvecklingsledare inom området barn- och unga intervjuats. Vad 

som undersöks är hur dessa ”förändringsagenter” relaterade till EBP som kun-

skapsmodell samt med vilket innehåll de fyllde det tämligen oklara budskapet 

som utgick från den nationella nivåns överenskommelser. Artikelförfattarna 

väljer att analysera intervjusvaren utifrån en diskursteoretisk ansats enligt vil-

ket intresset är riktat mot ”hur den sociala verkligheten konstrueras, represen-

teras och förändras genom diskurser.” (Gegner m.fl., 2019, s. 161). En intres-

sant slutsats från studien är att den otydlighet som omgärdade såväl EBP- be-

greppet som EBP-satsningen bidrog till att ge de regionala utvecklingsledarna 

handlingsutrymme vad gäller deras förhållningssätt till EBP. Snarare än att se 

EBP som en kunskapsmodell framkom hos de regionala utvecklingsledarna 

en uppfattning enligt vilken EBP betraktades som en styrningsmodell. Begrep-

pet ”EBP” blev på detta sätt liktydigt med de arbetsuppgifter som de regionala 

utvecklingsledarna utförde inom ramen för EBP-satsningen (Gegner m.fl., 

2019). Artikelförfattarna konstaterar följande: 

EBP framstår mer som en modell för styrning av socialt arbete i offentlig sektor 

än som en kunskapsmodell. Utvecklingsledarnas grunduppdrag, att förändra ar-

betssätt och metoder i socialtjänsten utifrån EBP som kunskapsmodell, verkar 

hamna i skymundan. I stället är det EBP som en styrmodell som blir centralt i 

intervjuerna med de regionala utvecklingsledarna. (Gegner m.fl., 2019, s. 168) 

 

Vikten av att betrakta EBP-satsningen just utifrån ett styrningsperspektiv 

är en ansats som vägleder föreliggande avhandling varför ovanstående slutsat-

ser från Gegner m.fl., (2019) är mycket intressanta och av stor betydelse för 

den fortsatta framställningen. I detta sammanhang ska också avhandlingen 

”När kunskap ska styra – om organisatoriska och professionella villkor för 

kunskapsstyrning inom missbruksvården” av Maria Alm (2015) kommente-

ras. Tillsammans med Gegner m.fl. (2019) är nämligen avhandlingen av Alm 

(2015) ett av de bidrag som betraktar kunskapsstyrning som en styrning av 

regioner och kommuner.  I avhandlingen synliggörs kopplingen mellan några 

av de indirekta styrmedel (se S. Johansson, 2015b) som på senare tid har blivit 

allt mer vanligt förekommande i styrningen av socialtjänsten. Eftersom det är 

missbruks- och beroendevården som står i centrum för avhandlingen upp-

märksammas att det finns flera huvudmän och aktörer inom detta politikom-

råde. Studien görs utifrån ett organisationsteroetiskt perspektiv med huvudfo-

kus riktat mot att förstå styrningen av missbruks- och beroendevården som en 

fråga om statens styrning av ett organisatoriskt fält bestående av olika aktörer 

och professioner. Även i denna studie framstår SKR som en viktig aktör i 

dessa sammanhang. Alm (2015) visar till exempel att det var med utgångs-

punkt från överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKR som ett 

särskilt projekt, Kunskap till praktik (KtP), sjösattes. Ett av målen med detta 
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projekt var att implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i missbruks-

vården, och SKR fick i uppgift att ansvara för denna implementering. Här ser 

vi alltså hur två typer av så kallade indirekta styrmedel, överenskommelser 

och nationella riktlinjer, kopplades ihop och användes tillsammans.  Styrmed-

let överenskommelser innehöll satsningar på ett projekt; ett projekt som syf-

tade till att implementera styrmedlet nationella riktlinjer (jmf. S. Johansson, 

2015b).  

Noterbart är att styrningen av missbruksvården med SKR som huvudaktör 

innebar en styrning via överenskommelser på flera förvaltningspolitiska ni-

våer; på nationell nivå mellan regeringen och SKR och på subnationell nivå 

mellan SKR och länsorganisationer av olika slag. Alm (2015) visar nämligen 

att SKR …  

tecknade avtal med kommunförbund/regionförbund och landsting/regioner, un-

der det första året (2008) med sju län. Under de påföljande åren utvidgades 

avtalen stegvis så att fler och fler län kom med i projektet. År 2013 omfattade 

KtP alla län, men inte alla kommuner i landet. (Alm, 2015, s. 111) 

 

Citatet illustrerar dels att styrningen av missbruksvården hade den region-

ala nivån som mottagare, dels att det genom överenskommelser med den reg-

ionala nivåns organisationer upprättades en länk mellan nationell och regional 

nivå (jmf. Denvall & K. Johansson, 2012; K. Johansson, 2013; Svanevie, 

2011). Det framstår som att det var SKR som utgjorde den länk som samman-

kopplade de olika nivåerna. 

Utöver att implementera de nationella riktlinjerna skulle projektet Kunskap 

till praktik också 

ge stöd till kommuner och landsting för att bygga upp regionala kunskapsstruk-

turer, förbättra samverkan mellan missbruksvårdens aktörer samt utbilda och 

informera politiker, chefer och praktiker om vilka metoder och arbetssätt som 

har bäst effekt (Alm, 2015, s. 15). 

 

I studien undersökte Alm (2015) hur ett län arbetade med två av projektets 

delar, det som gällde implementering av de nationella riktlinjerna och det som 

gällde samverkan. Alm (2015) visar att diskussionerna på de särskilda semi-

narier där dessa två delar av projekt skulle behandlas mest verkar ha kretsat 

kring frågor om samverkan. Mindre fokus hade varit ägnat åt hur implemen-

teringen av de nationella riktlinjerna skulle gå till. Det var i alla fall vad som 

kom fram i de intervjuer som Alm (2015) genomförde med personer som hade 

deltagit på dessa seminarier.  

Mot bakgrund av det ny-institutionella organisationsteoretiska perspektiv 

som Alm (2015) anlägger så ser hon organisationers anpassning till kunskaps-

styrningen som en fråga om isomorfism. Liknande resonemang återfinns hos 

Svanevie (2011) som har beskrivit hur EBP i socialt arbete etablerades som 
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en policy som aktörer med makt och inflytande kunde enas kring. Den roll 

som SKR tilldelades när satsningen skulle implementeras tolkas av Svanevie 

som ett uttryck för den del av institutionaliseringen av EBP på det sociala ar-

betets organisatoriska fält som skedde via olika slags regulativa mekanismer, 

en tvingande isomorfism (Svanevie, 2011). Svanevie skriver: 

I en svensk kontext var regeringens regulativa styrmekanismer för EBP över-

enskommelser med SKL, Socialstyrelsens omorganiserade verksamhet för kun-

skapsstyrning, och SKL:s arbete med regionala plattformar och samordnade 

region- och kommunförbund för ett gemensamt agerande med politisk förank-

ring. (Svanevie, 2011, s. 184. Kursivering i original.) 

 

Att staten har denna regulativa funktion är självklart och föga förvånande. Mer 

intressant att uppmärksamma är på vilka sätt som SKR kan sägas ha möjlighet 

att på detta sätt tvinga ”underlydande” aktörer till anpassning. I en passus hos 

Alm (2015) omnämns SKR:s roll som arbetsgivarorganisation och att denna 

formella auktoritet bör beaktas som ett faktum av betydelse.  

Eftersom utvecklingen av en evidensbaserad praktik främst drivits av staten och 

SKL, som är en arbetsgivarorganisation, finns ett kraftigt yttre tryck på organi-

sationerna inom missbruks- och beroendevården att anpassa sig. Det vill säga 

en anpassning som har sin grund i den svagare organisationens anpassning till 

den starkare, s.k. tvingande isomorfism. (Alm, 2015, s. 207).  

 

Citatet innehåller en ansats till att tolka SKR:s aktörskap i styrningen av 

missbruks- och beroendevården utifrån en insikt om att SKR är en arbetsgi-

varorganisation med särskilda möjligheter att skapa tryck på regioner och 

kommuner. Det görs dock inget elaborerat försök av Alm (2015) att vidare 

resonera kring det faktum att SKR har en formell möjlighet att i kunskapsstyr-

ningen ta hjälp av de arbetsgivarpolitiska verktyg som ryms inom organisat-

ionen. Att problematisera SKR:s roll och funktion inom den typ av styrning 

av regioner och kommuner som Alm (2015) studerade hade varit relevant och 

önskvärt därför att detta hade kunnat ”fånga in” sådana aspekter som stat-

kommunrelationen och frågan om kommunalt självstyre men även frågan om 

horisontell samverkan mellan regioner och kommuner. Nu tangeras endast 

dessa frågor av Alm (2015, s. 40 - 41) när hon hävdar att kommunalt självstyre 

samt kommuners och regioners politiska styrning kan ses som två aspekter 

som kan tänkas utgöra hinder för en ”institutionaliseringsprocess” (Alm, 

2015, s. 40) av det organisatoriska fältet missbruks- och beroendevården.  

Vård- och omsorg om äldre, samt politikområdet ”psykisk hälsa” 

Även sådana politikområden som psykisk hälsa och vård och omsorg om äldre 

har varit objekt för den styrning som vi här intresserar oss för. På samma sätt 
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som var fallet med styrningen som syftade till att utveckla socialtjänsten i rikt-

ning mot EBP så har även styrningen av dessa båda politikområden utgått från 

överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet. 

Inom området psykisk hälsa har regeringen och SKR ingått överenskom-

melsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa (se t. ex. Mark-

ström, 2019). Inom ramen för denna överenskommelse skulle de 21 länen ar-

beta fram handlingsplaner som sedan skickades till SKR. Handlingsplanerna 

innehöll redovisningar av länens arbete kopplat till området psykisk hälsa 

(Fjellfeldt, Markström & Rosenberg, 2017; Fjellfeldt & Markström, 2018).19 

Utifrån ett styrningsperspektiv är det värt att reflektera kring valet att använda 

länsnivån som mottagare; en mottagare som saknar organisatorisk tydlighet 

och vars formella status är oklar. Huruvida länens handlingsplaner var poli-

tiskt förankrade eller inte var till exempel något som inte var helt tydligt; det 

såg nämligen lite olika ut mellan länen i detta avseende. Fjellfeldt m.fl. (2017) 

pekar här på den utmaning det innebär att 

utgå från länsnivån i arbetet då denna oklara administrativa nivå och det stora 

antalet inblandade aktörer skapar otydlighet i fråga om det yttersta ansvaret för 

målsättningar som formulerats i planerna. (Fjellfeldt m.fl., 2017, s.19) 

 

Ovanstående iakttagelser indikerar att en icke-traditionell form av styrning 

gör sig påmind. En styrning som äger rum bredvid förvaltningspoliken, såväl 

på nationell nivå som på subnationell nivå.  På nationell nivå väljer statens 

företrädare att ingå överenskommelser med en intresseorganisation istället för 

att ge uppdrag till de egna förvaltningsmyndigheterna. På subnationell nivå är 

det olika former av länsövergripande/interkommunala samverkansorgan som 

förväntas vara mottagare av den nationella nivåns icke-traditionella styrning.  

Även på äldreomsorgsområdet har överenskommelser mellan staten och 

SKR använts som styrinstrument. Det har framgått att SKR spelade en bety-

dande roll i den styrning av kommuner och regioner som utgick från ett nat-

ionellt program som kallades Bättre liv för de mest sjuka äldre (Feltenius, 

2016; Nyström, Strehlenert, Hansson & Hasson, 2014; Strehlenert, Richter-

Sundberg, Nyström & Hasson, 2015). 20 Satsningen som pågick mellan 2010 

och 2014 riktades till både regioner och kommuner i deras roller som huvud-

män för sjukvård och omsorg för äldre.  

Under programperioden ingicks fyra överenskommelser mellan SKR och 

Socialdepartementet och i artikeln av Nyström m.fl. (2014) får vi följa pro-

grammet från dess förberedande fas (år 2008 till 2009) och fram till att den 

fjärde och sista överenskommelsen löpte ut. I Strehlenert m.fl. (2015) jämförs 

policyprocessen gällande Bättre liv för de mest sjuka äldre med arbetet med 

                                                      
19 Arbetsrapporten av Fjellfeldt, Markström och Rosenberg (2017) gjordes på uppdrag av SKR. 
20 Noterbart är att båda studierna till viss del var finansierade av SKR, se Nyström m.fl. (2014, 

s. 14) och Strehlenert m.fl. (2015, s. 9). Nyström m.fl. (2014) kan beskrivas som en följestudie. 
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att ta fram och implementera en typ av Nationella riktlinjer (”national guide-

lines for methods of preventing disease”, se Strehlenert m.fl., 2015, s. 2).  Med 

avstamp i implementeringsforskning och policyteori har dessa två studier som 

ambition att öka kunskapen om hur policyaktörer kan genomdriva stora för-

ändringar inom vård- och omsorgssystemen. Bland annat används intervjuer 

med nyckelpersoner och observationer av möten och andra aktiviteter som 

metoder för datainsamling. Eftersom SKR var en av policyaktörerna gällande 

programmet Bättre liv för de mest sjuka äldre innehåller studierna en hel del 

intressanta upplysningar om SKR:s roll i detta sammanhang.  

Ett uttalat syfte med Bättre liv för de mest sjuka äldre hade varit att få till 

stånd en bättre samverkan mellan de olika huvudmännen. Programmet inne-

höll satsningar som syftade till att dels etablera så kallade regionala samver-

kans- och stödstrukturer och dels se till att öka användningen av vissa nation-

ella kvalitetsregister i kommuner och landsting (Nyström m.fl., 2014). I pro-

grammets förberedelsefas hade SKR och Socialdepartementet inlett diskuss-

ioner om att träffa en överenskommelse med fokus på prestationsbaserade 

statsbidrag. Med utgångspunkt i vad som stadgades i överenskommelsen till-

delades SKR ”responsibility and funding to coordinate and support the regions 

in working towards the program goals.” (Nyström m.fl., 2014, s. 4) På samma 

sätt som var fallet med överenskommelsen om psykisk hälsa så var det ange-

läget för huvudaktörerna att rikta sig till den regionala nivån. 

Vad får vi då veta om SKR:s roll i detta nationella program, utöver det 

faktum att SKR var part i överenskommelsen och erhöll statsbidrag? Det kan 

konstateras att SKR tilldelades en hel del uppgifter och inflytande utifrån vad 

som hade beslutats i överenskommelsen med regeringen. Enligt Nyström m.fl. 

(2014) var det resultaten från en undersökning som SKR hade låtit ta fram 

som låg bakom att ytterligare områden efterhand inkluderas i programmet och 

gjordes till föremål för prestationsmätning.21 Det framgår också att det var 

SKR som hade föreslagit att kvalitetsregister skulle användas som en del i 

styrningen och att regionala ”förbättringscoacher” skulle användas för att 

stödja kommuner och landsting/regioner så att dessa skulle börja nyttja kvali-

tetsregister i sina verksamheter (Nyström m.fl., 2014). 22 Vi får också veta att 

det var SKR som fick i uppgift att administrera de olika kvalitetsregistren 

(Strehlenert m.fl., 2015). 

SKR stod för implementeringen av policyn och organisationens roll som 

medlemsorganisation för kommuner och landsting/regioner gav SKR en all-

deles särskild position i detta sammanhang. SKR:s dubbla roll ”as a partner in 

the agreement and as an interest organization for the target audiences enabled 

them to create pressure to implement the policy.” (Sthrelenert m.fl., 2015, s. 

6) SKR ansvarade för att stödja och samordna den regionala nivån och mycket 

                                                      
21 Demensvård och samverkan mellan landsting/regioner och kommuner var exempel på två 

sådana områden som successivt inkluderades i satsningen.  
22 Dessa kallas ”regional improvement coaches” (Nyström m.fl., 2014, s. 6) 
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av detta arbete ägde rum i nationella nätverk som hölls ihop och administre-

rades av SKR. Som exempel på två sådana nätverk kan nämnas nätverket för 

de personer på regional nivå som arbetade med att införa kvalitetsregistren i 

kommunerna och nätverket för socialchefer. SKR framstår här som en nod 

och mötesplats som höll ihop nätverken. På detta sätt fungerade SKR som en 

inofficiell nationell samordnare och nätverks-koordinator med möjlighet att 

samla aktörer från den svenska samhällsorganisationens olika nivåer. SKR var 

enligt artikelförfattarna… 

… the main actor, responsible for engaging regional and local authorities, co-

ordinating and supporting the implementation by organizing activities, and 

compiling and reporting on the results. (Strehlenert m.fl., 2015, s. 6.) 

 

I syfte att utröna likheter och skillnader avseende policyprocesser görs i 

Strehlenert m.fl. (2015) en jämförelse mellan programmet Bättre liv för de 

mest sjuka äldre och arbetsprocessen kring Nationella riktlinjer (för sjukdoms-

förebyggande metoder). Noterbart är att det i båda fallen var fråga om en po-

licyimplementering som ägde rum genom att staten använde sig av det som 

har betecknats som exempel på indirekta styrformer (se S. Johansson, 2015b). 

I det ena fallet (Bättre liv för de mest sjuka äldre) använde regeringen över-

enskommelser med SKR för att styra kommuner och landsting/regioner och 

SKR fick till uppgift att implementera den statliga policyn. I det andra fallet 

(Nationella riktlinjer) ansvarade Socialstyrelsen för implementering av den 

statliga policyn. Kort sagt: I det ena fallet var SKR huvudaktör medan det i 

det andra fallet var Socialstyrelsen som var huvudaktör.23 Vadan dessa skill-

nader?  Motiven till programmet Bättre liv för mest sjuka äldre hade enligt 

Sthrelenert m.fl. (2015) varit flera:  

The need to improve care for older people was well acknowledged among all 

stakeholders, along with an awareness that evidence-based practices were not 

being applied systematically. Previous improvement initiatives had been diffi-

cult to evaluate, and there were large local variations in the quality and coordi-

nation of care for older people. Several related policies in health and social care 

including performance-based grants were being implemented by the govern-

ment and SALAR. A policy resonating these interests was developed in 2010 

in negotiations between the government and SALAR. (Sthrelenert m.fl., 2015, 

s. 5).24 

 

Det fanns alltså bland policyaktörerna en gemensamt delad uppfattning om 

att verksamheterna inom äldreområdet i för låg grad baserades på evidens och 

                                                      
23 Det ska sägas att SKR fanns med som aktör även inom ramen för denna policyprocess, men 

organisationens formella roll verkar i detta fall endast ha handlat om att företrädare för organi-

sationen deltog i en referensgrupp som hade bildats av Socialstyrelsen (Sthrelenert m.fl., 2015, 

s. 5).  
24 “Swedish Association for Local Authorities and Regions” (SALAR) = SKR. 
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det fanns indikationer på förekomsten av alltför stora lokala (kommunala) va-

riationer avseende kvaliteten på den vård och omsorg som erbjöds de äldre. 

Till dessa aspekter fogades dels svårigheterna med att utvärdera tidigare 

gjorda satsningar på området, dels det faktum att regeringen och SKR sedan 

tidigare hade diskuterat användningen av prestationsbaserade statsbidrag. Mot 

denna bakgrund kan överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet 

förstås som ett styrinstrument som ”tog sig an” samtliga dessa aspekter och 

som också passade för att styra ett politikområde för vilket kommuner och 

landsting/regioner hade ett delat ansvar (jmf. Alm, 2015).  

Att SKR tilldelades en så pass viktig roll och utvecklades till en myndig-

hetsliknande och halvofficiell aktör kan till viss del förklaras med att organi-

sationen via sina olika nationella nätverk hade möjlighet att nå ut till det 

svenska flernivåsystemets samtliga subnationella aktörer och, till skillnad från 

vad som är möjligt för en statlig förvaltningsmyndighet, på ett ”friare” och 

mer ”oortodoxt” sätt kan utöva påtryckningar på sina medlemmar, kommu-

nerna och landstingen/regionerna (Strehlenert m.fl., 2015, s. 6).25 Här finner 

vi möjligtvis ett skäl till varför statens företrädare kan se det som politiskt 

intressant att besluta att gå via SKR för att styra kommuner och landsting/reg-

ioner. Vi kan dock ställa oss frågan varför policyprocesserna såg olika ut, och 

varför de involverade olika aktörer? I vad som framstår som ett tänkbart svar 

på detta redogör Strehlenert m.fl. (2015) för skillnaden mellan två typer av 

policys. Arbetet med utveckling och implementering av de nationella riktlin-

jerna beskrivs av artikelförfattarna som ett exempel på ”a practice policy” med 

vilket avses en ”rather linear and rationalist processes for sourcing and using 

scientific evidence.” (Strehlenert m.fl., 2015, s.7) Detta ställs i relation till 

programmet bättre liv för de mest sjuka äldre som enligt Strehlenert m.fl. 

(2015) istället ska ses som ett exempel på ”a combination of service and go-

vernance policies, implying a weaker relation between scientific evidence and 

the policy.” (Strehlenert m.fl., 2015, s. 7) Det går att tolka detta som att en 

sådan ”mer löslig” policy lämpade sig väl för en implementeringsprocess som 

inte följde den sedvanliga myndighetsstrukturen utan istället gick via SKR. 

Som dessa implementeringsstudier har visat har SKR spelat en betydelse-

full roll som aktör för att implementera metoder och satsningar på lokal och 

regional nivå.  Vad som också har framgått är att implementeringen har tagit 

avstamp från överenskommelser på nationell nivå mellan SKR och Socialde-

partementet.  

I nästa avsnitt behandlas studier och rapporter som har bidragit med mer 

specifik kunskap om just överenskommelser mellan Socialdepartementet och 

SKR som styrinstrument. Det innebär således att själva styrinstrumentet kom-

mer i förgrunden. I denna diskussion riktas också uppmärksamhet på frågan 

om varför detta styrinstrument används och också vad användningen av detta 

                                                      
25 Se intervjucitat i Strehlenert m.fl. (2015, s. 6) från intervju med person vid SKR. 
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styrinstrument innebär för de inblandade aktörerna och för den offentliga för-

valtningen i stort.   

 

Om överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKR som 

styrinstrument 

Att överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet har använts i 

styrningen av regioner och kommuner är något som har framskymtat i flera av 

de studier som tidigare har behandlats. Vad överenskommelser är för typ av 

styrinstrument och hur användningen av detta kan förstås är dock inte något 

som diskuteras i denna forskning. Det framstår därmed som att detta styrin-

strument fanns tillhanda ”fix och färdigt” när huvudaktörerna skulle gå från 

ord till handling gällande implementeringen av olika policys på vårds- och 

omsorgsområdet. De som har haft något att säga om överenskommelser som 

styrinstrument har utifrån ett ny-institutionellt organisationsperspektiv betrak-

tat användningen av detta instrument som ett uttryck för hur EBP-satsningen 

i socialt arbete spreds genom tvingande isomorfism (Svanevie, 2011; Alm, 

2015). Kajsa Svanevie (2011) menar för sin del att överenskommelserna mel-

lan SKR och Socialdepartementet samt även SKR:s implementeringsarbete på 

regional nivå kan betecknas som exempel på regulativa mekanismer som 

tvingar aktörer att anpassa sig till de auktoritativa aktörernas regler. 

I stor utsträckning har det som skrivits om överenskommelser mellan So-

cialdepartementet och SKR varit olika rapporter framtagna av gransknings-

myndigheterna Statskontoret (t. ex. 2014a, 2014b, 2014c) och  Riksrevisionen 

(2014, 2017). Statskontorets granskningsrapporter gällande denna styrform 

har till stor del sin upprinnelse i de utvärderingsuppdrag som varit kopplade 

till de olika överenskommelserna. Beträffande Riksrevisionens granskningar 

av överenskommelser mellan staten och SKR är det två rapporter från 2014 

respektive 2017 som är av intresse. Tillsammans med två undersökningar 

gjorda inom ramen för den statliga kommittén HSU 200026 (Anell & Svarvar, 

1999; Garpenby & Carlsson, 1999) och en masteruppsats i offentlig förvalt-

ning (Sandberg, 2012) ger de båda granskningsmyndigheternas rapporter vik-

tiga upplysningar om hur överenskommelser som styrmedel kan begripliggö-

ras och vad användningen av detta styrmedel innebär för inblandade aktörer 

och den svenska förvaltningspolitiken. Välfärdsstatens styrning av den sub-

nationella nivån genom att teckna överenskommelser med SKR har också be-

skrivits som ett exempel på statens ökande beroende av andra aktörer i flerni-

våsystemet (Feltenius, 2016). 

Linn Sandberg (2012) har begripliggjort användningen av överenskommel-

ser mellan Socialdepartementet och SKR och staten genom att utgå från teo-

rier om samordning i offentlig verksamhet. Sandberg (2012) vill bland annat 

                                                      
26 Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation. 
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förklara varför överenskommelser används som styrmedel samt också besk-

riva hur representanter för ”kommun- och regionförbund” uppfattar denna 

styrning (Sandberg 2012, s. 9). I uppsatsen undersöks två överenskommelser 

mellan Socialdepartementet och SKR för 2012; överenskommelsen om en 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre samt överenskommel-

sen om att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.27  Urvalet av 

dessa två överenskommelser motiverades av Sandberg med att de båda var 

riktade mot socialtjänsten. Med utgångspunkt i teorier om samordning och 

samordningsbehov betraktas användningen av överenskommelser som styr-

medel ”som ett sätt för staten att återuppta viss kontroll över områden som 

omfattas av det kommunala självstyret” (Sandberg, 2012 s. 26).  

Sandberg (2012) undersökte alltså hur överenskommelser mellan SKR och 

Socialdepartementet användes för att styra socialtjänsten. I ”Statlig styrning 

av hälso- och sjukvården genom Dagmaröverenskommelsen” (Anell & Svar-

var, 1999) var det, som titeln antyder, styrningen av hälso- och sjukvården 

som stod i fokus. I denna undersökning redogjordes för hur Dagmaröverens-

kommelsen mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet användes 

som styrinstrument i styrningen av hälso- och sjukvården. Bland annat inter-

vjuades i studien företrädare för Socialdepartementet, Landstingsförbundet 

samt flera landsting och härigenom erhölls uppfattningar från aktörer på såväl 

nationell som regional nivå om olika aspekter kopplade till överenskommel-

sen. Enligt de intervjuades mening var det inte endast slutprodukten, d.v.s. 

själva ”överenskommelsen”, som skulle beaktas vid en bedömning av detta 

styrinstrument. Uppfattningen var nämligen att även överläggningarna kopp-

lade till Dagmar hade betydelse eftersom dessa ansågs fungera som ”en arena 

för nationellt samtal om önskvärd utveckling i hälso- och sjukvården.” (Anell 

& Svarvar, 1999, s. 176) 

När ”[v]ägen mot en förstärkt kunskapsstyrning” (Garpenby & Carlsson, 

1999, s. 256) beskrivs av Peter Garpenby och Per Carlsson så bygger deras 

framställning i huvudsak på exempel på satsningar som lanserades inom ra-

men för olika Dagmaröverenskommelser. Genom nedslag i några av 1990-

talets överenskommelser ges en bild av hur sådant som informationshantering 

och kunskapsanvändning blev alltmer framträdande inslag i denna form av 

icke-traditionell statlig styrning (Garpenby & Carlsson, 1999).  

I flera rapporter har överenskommelserna mellan Socialdepartementet och 

SKR varit föremål för granskning. I ”Staten och SKL – en slutrapport om sta-

                                                      
27 Överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre innehöll 

för 2012 satsningar till ett sammanlagt värde av drygt 1, 1 miljarder kronor, varav 301 miljoner 

kronor utbetalades till SKR. Av dessa 301 miljoner gick enligt Sandberg (2012) 47 miljoner till 

”SKL:s arbete” medan resterande fördelades vidare via SKL (Sandberg, 2012, s. 72 -73, bilaga 

1). Överenskommelsen om att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten omfattade för 

2012 satsningar till en summa av 135 miljoner kronor varav, enligt Sandberg (2012), SKR till-

delades 120 miljoner kronor (Sandberg, 2012, s. 16). 
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tens styrning på vårdområdet” riktade Riksrevisionen (2017) tidvis skarp kri-

tik mot att regeringen hade valt att styra hälso- och sjukvården genom att ingå 

överenskommelser med SKR. En styrning som enligt Riksrevisionen med-

förde att SKR hade blivit ”en central aktör i styrningen av vården.” (Riksre-

visionen, 2017, s. 6) Tidigare granskningar av såväl Statskontoret (2014a) som 

Riksrevisionen (2014) hade innehållit rekommendationer till riksdag och re-

gering om att antalet överenskommelser borde minska. En problematisk 

aspekt som har uppmärksammats är att regeringen genom att använda sig av 

detta styrinstrument för att styra regioner och kommuner gett SKR ”en myn-

dighetsliknande roll.” (Riksrevisionen, 2017, s. 6) 

Riksrevisionen gör bedömningen att regeringen inte i tillräcklig utsträckning 

har tagit hänsyn till konsekvenserna av att använda en intresseorganisation som 

en del av förvaltningen. (Riksrevisionen, 2017, s. 6) 

 

Utifrån vad som framkommer i rapporten framträder en bild av vad som i 

det närmaste kan betecknas som en institutionaliseringsprocess; hur överens-

kommelser utvecklades till att bli ett vedertaget styrmedel som huvudaktö-

rerna vande sig vid att använda (Riksrevisionen, 2017). I och med överens-

kommelserna fick SKR:s ledning en roll som kravställare gentemot sina med-

lemmar vilket är problematiskt utifrån ett förvaltningspolitiskt perspektiv. 

Transparensen i processerna och förhandlingarna kring arbetet med överens-

kommelserna har till exempel kritiserats.28 Det faktum att SKR är en civilrätts-

lig förening och inte en myndighet är något som begränsar regeringens möj-

lighet till insyn jämfört med om den traditionella förvaltningsstyrningen hade 

använts (Statskontoret, 2014a. Se även SOU 2012:33, s. 167). Hur de två par-

terna, staten och SKR, har kommit fram till de ekonomiska summor som de 

olika överenskommelserna innehåller är inte något som finns återgivet i själva 

överenskommelsetexten (Riksrevisionen, 2014, s. 25). När tjänstemän på So-

cialdepartementet har fått beskriva arbetet med överenskommelserna har de 

hävdat att arbetsprocessen har karaktären av att vara en dialog snarare än att 

vara en förhandling mellan parterna (Riksrevisionen, 2014, s. 28-29). I denna 

dialog (förhandling) deltar från SKR:s sida olika tjänstemän, vilka löpande 

stämmer av processen med den egna ledningen (Riksrevisionen, 2014, s. 28; 

jmf. Anell & Svarvar, 1999, s. 176-177). Det som arbetsprocessen i huvudsak 

tar sikte på, och som alltså SKR:s företrädare kan ha möjlighet att ha syn-

punkter på, är vilka områden som ska ingå i överenskommelsen. Enligt Riks-

revisionen är det däremot så att ”när förhandlingen mellan Socialdepartemen-

tet och SKL påbörjas brukar både summan och ersättningsmodellen vara fast-

ställda.” (Riksrevisionen, 2014, s. 28) Hos Anders Anell och Patrick Svarvar 

                                                      
28 Kritiken har också tagit sikte på det faktum att en del överenskommelser till viss del bygger 

på fördelning av pengar efter prestation och inte efter behov (Riksrevisionen, 2014). 
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(1999) återfinns i deras rapport om Dagmaröverenskommelsen liknande be-

skrivningar beträffande de villkor som omgärdade överläggningarna mellan 

Socialdepartementet och Landstingsförbundet. Hur mycket pengar det fanns 

att förhandla om var fastställt av riksdagen innan överläggningarna började.  

Utifrån vad som framkom i intervjuerna med företrädare för Socialdepar-

tementet och Landstingsförbundet förhöll det sig som så att initiativ till dessa 

överläggningar togs av tjänstemän vid Socialdepartementet som sedan kon-

taktade tjänstemän vid Landstingförbundet (Anell & Svarvar, 1999). Beträf-

fande överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKR har det häv-

dats att … 

… idéer om överenskommelser kan uppkomma i interna diskussioner inom Re-

geringskansliet. Ibland tas idén till överenskommelsen fram direkt av politi-

kerna och ibland är de förslag från tjänstemännen på departementet. Enligt upp-

gift från Socialdepartementet har det också hänt att SKL har tagit initiativ till 

överenskommelser. (Riksrevisionen, 2014, s. 28) 

 

Det framgår också att SKR kunde få i uppgift att avgöra vilka åtaganden 

som skulle läggas på den centrala kansliorganisationen och vilka som skulle 

föras direkt till medlemmarna; ”SKL förhandlar alltså både åt sina medlem-

mar […] och åt sig själva.”(Riksrevisionen, 2014, s. 29)  

I studien av Sandberg (2012) undersöktes bland annat hur representanter 

för kommun- eller regionförbund på regional nivå upplevde den nationella ni-

våns samordning av överenskommelserna. Bland annat intresserade sig Sand-

berg för att ta reda på hur SKR:s roll som part i överenskommelserna uppfat-

tades. SKR hade bland annat till uppgift att samordna arbetet som utgick från 

överenskommelserna och intervjupersonerna beskrev SKR:s roll som samord-

nare i positiva ordalag, där SKR sågs som en stödjande kraft. Överenskom-

melserna innebar att SKR fick till uppgift att ansvara för utbetalning av eko-

nomiska medel och i vissa fall ansvarade SKR också för att följa upp hur eko-

nomiska medel hade använts. Det problematiska med att en intresseorganisat-

ion som SKR fick denna myndighetsliknande funktion var något som 

kommenterades av de intervjuade. Sandberg lyfter fram att det på regional 

nivå fanns aktörer som riktade kritik mot SKR:s ledning och att det fanns in-

vändningar mot den roll som SKR tog på sig i och med att ledningen träffade 

överenskommelser med staten (Sandberg, 2012). 

SKR blir således en del av den nationella nivåns styrning av kommuner och 

landsting/regioner vilket gör det svårt för aktörer på regional nivå att hålla isär 

medlemsorganisationen SKR från staten. Överenskommelserna gav SKR in-

flytande över hur de olika satsningarna skulle implementeras på regional nivå, 

medan däremot Socialstyrelsen spelade en mer undanskymd roll i detta avse-

ende. Att Socialstyrelsen till viss del sidsteppades inom denna styrningsstruk-

tur med SKR och Socialdepartementet som huvudaktörer är något som har 

framkommit också i Riksrevisionens rapporter (2014, 2017) samt i Kerstin 
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Johanssons studie av hur överenskommelserna implementerades på regional 

nivå (K. Johansson, 2013). Sandberg (2012) visar också att överenskommel-

serna, trots att de inte är formellt bindande, ändå kan innebära en hård styrning 

av kommuner och landsting/regioner (jmf. Riksrevisionen, 2014): 

Formellt sett har ÖK begränsade styreffekter eftersom de är frivilliga men alla 

intervjupersoner upplever att det är svårt för kommunerna att inte medverka. 

Samtidigt finns tecken på att SKL inom ramen för den nationella samordningen 

’hänger ut’ län som inte presterar tillräckligt bra. (Sandberg, 2012, s. 68) 

 

Det verkar således som att användningen av detta styrmedel skapar ett nor-

mativt tryck som gör det svårt för kommuner och landsting/regioner att ställa 

sig utanför. Användandet av överenskommelser kan tolkas som ett tecken på 

att staten inte är tillfreds med det som hittills presterats av kommunerna och 

landstingen (jmf. Riksrevisionen, 2014, s. 23). Riksrevisionen (2014) har i sin 

granskning också funnit indikationer på att statens intresse av att träffa över-

enskommelser med företrädare för kommun- och landstingskollektivet kan ses 

som ett uttryck för att staten hyser en viss misstro mot de egna myndigheternas 

förmåga att åstadkomma den önskvärda utvecklingen. Beskrivet på detta sätt 

framstår användandet av överenskommelser således som ett effektivt sätt för 

staten att i vissa frågor mer direkt nå kommuner och landsting/regioner utan 

att fördenskull formellt överträda principen om kommunalt självstyre (Riks-

revisionen, 2014, 2017). 

Statsbidrag till SKR. Kritiska synpunkter och analytiska perspektiv. 

I granskningen av överenskommelserna inom hälso- och sjukvårdsområdet 

mellan SKR och Socialdepartementet har Riksrevisionen (2014) bland annat 

uppmärksammat hur användningen av detta styrinstrument påverkat SKR 

ekonomiskt. ”Mer pengar till SKL” lyder en rubrik i Riksrevisionens rapport 

och i avsnittet presenteras en genomgång av SKR:s årsredovisningar för åren 

2009 till 2013.29 Kartläggningen visar hur fördelningen mellan SKR:s intäkter 

från statliga bidrag respektive medlemsavgifter hade utvecklats över tid. Det 

kan konstateras att från omkring år 2010 fick SKR:s ledning mer pengar från 

statsbidragen än från medlemsavgifterna (Riksrevisionen, 2014, s. 37- 38).30 

Medan intäkterna från medlemsavgifterna för den undersökta perioden inte 

förändrades utan låg på samma nivå (425 miljoner kronor per år) ökade däre-

mot intäkterna från de statliga bidragen kontinuerligt. År 2013 var intäkterna 

från statliga bidrag cirka  2, 5 miljarder kronor. Av dessa pengar förmedlades 

den största delen vidare till SKR:s medlemmar (1, 9 miljarder kronor). Sum-

man av återstoden av de statliga bidragen år 2013 var enligt Riksrevisionen ca 

                                                      
29 Sammanställningen gäller alla statliga bidrag som gått till SKR och inte endast de statliga 

bidrag som kunde hänföras till hälso- och sjukvårdsområdet. 
30 Se även SOU 2012:33, s. 167. 
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560 miljoner kronor, vilket således var större än den summa som SKR detta 

år fick från medlemsavgifter.  

Statskontoret (2014a) kan i sin granskning visa motsvarande utveckling  

nedbrutet på en av SKR:s avdelningar på organisationens kansli; avdelningen 

för vård och omsorg.  Det kan även här konstateras att intäkterna från de stat-

liga bidragen spelade en mycket betydande roll i jämförelse med intäkterna 

från medlemsfinansieringen. Vid tidpunkten för granskningen uppgick den 

”medlemsfinansierade budgeten” (Statskontoret, 2014a,  s. 24) för denna av-

delning till 46 miljoner kronor. Detta ställdes i relation till de 425 miljoner 

kronor i statliga bidrag som enligt Statskontoret kom denna avdelning till del 

som en följd av de olika överenskommelserna med staten. Vi får vidare veta 

att av dessa 425 miljoner kronor uppskattades att cirka 150 miljoner kronor 

förmedlades vidare till SKR:s medlemmar. Resterande medel uppgavs gå till 

att finansiera till exempel databaser, IT-stöd samt personalkostnader (Stats-

kontoret, 2014a, s. 24, 54-55 slutnot 14).  

I Riksrevisionens rapport från 2017 konstaterades att utbetalningarna från 

staten till SKR på vårdområdet hade ökat jämfört med hur det förhöll sig vid 

tiden för den tidigare granskningen (Riksrevisionen, 2017, s. 37). Av rappor-

ten från 2017 framgick till exempel att staten under perioden 2009-2016 inom 

området hälso- och sjukvård hade utbetalat drygt 1 miljard kronor till SKR, 

och detta var medel som SKR inte behövde fördela vidare (Riksrevisionen, 

2017, s. 37). Riksrevisionen noterade att SKR med hjälp av dessa medel har 

”kunnat bygga upp betydande kompetens och förvaltning” (Riksrevisionen, 

2017, s. 38). Det framgår vidare att SKR under samma period (2009-2016) 

utöver nyss nämnda medel fått ca 5, 9 miljarder kronor att fördela vidare till 

landstingen (hälso- och sjukvård). Sammanlagt hade SKR under perioden fått 

ca 7 miljarder kronor ”inom ramen för överenskommelser” (Riksrevisionen, 

2017, s. 38).31 

Genom en jämförelse mellan hur mycket pengar som SKR fick från staten 

år 2016 (här avses pengar som SKR inte behövde fördela vidare till medlem-

marna) och storleken på förvaltningsanslagen samma år för de statliga myn-

digheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet visade det sig att beloppet som 

SKR tilldelades av staten var större än vad till exempel Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket fick i anslag. Även jämfört med vad de statliga myndig-

heterna SBU och Vård- och omsorgsanalys fick i sina respektive förvaltnings-

anslag var beloppet som SKR fick från staten större (Riksrevisionen, 2017, s. 

39-40).  

I antologikapitlet ”Subnational Government in a Multilevel perspective” 

betecknar David Feltenius (2016) det nära samarbetet mellan SKR och Soci-

aldepartementet som ett uttryck för ”multi-level governance” (MLG), med vil-

ket avses antagandet om nationalstatens ökande beroende av andra aktörer 

                                                      
31 Av dessa var drygt 4,1 miljarder kronor kopplade till satsningen inom området psykisk ohälsa 

(Riksrevisionen, 2017, s. 38). 
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inom flernivåsystemet. Feltenius noterar att SKR:s verksamhet som ett resul-

tat av denna överenskommelse-styrning har kommit att till stor del finansieras 

av statsbidrag. Ett intressant påpekande är att SKR:s framskjutna position på 

det välfärdspolitiska området och organisationens nära samarbete med staten 

inte är något som finns omnämnt i författningen, något som enligt Feltenius 

”creates a suitable environment for MLG” (Feltenius, 2016, s. 386). Relat-

ionen mellan SKR och Socialdepartementet och SKR:s alltmer framträdande 

roll kan således enligt Feltenius tolkas som ett uttryck för att det skett en för-

ändring i relationen mellan aktörerna i det svenska flernivåsystemet. Kapitlet 

avslutas med att Feltenius formulerar ett antal angelägna forskningsfrågor av 

stor relevans för denna avhandlings vidkommande: 

In sharp contrast to the amount of literature concerning subnational government 

and the EU, very little is known about the negotiations between subnational and 

central government. In which policy areas of the welfare state are they practiced 

and to what extent? What about development and content over time? How do 

they differ compared with the exchange between different tiers of government 

back in the early days of the welfare state? (Feltenius, 2016, s. 393. Min kursi-

vering.) 

 

Sammanfattningsvis har det visat sig att SKR under 2000-talet intagit en 

central position i den kunskapsstyrning som blivit ett alltmer framträdande 

inslag i styrningen av vård- och omsorg. I utvecklingen på socialtjänstområdet 

i riktning mot standardisering och nationell enhetlighet har SKR och dess fö-

regångare under 2000-talet funnits med som viktiga aktörer. Genom använd-

ningen av överenskommelser med Socialdepartementet har SKR blivit en 

myndighetsliknande organisation med uppgift att å statens vägnar implemen-

tera statlig policy; framförallt har detta varit tydligt på hälso- och sjukvårds-

området där användningen av överenskommelser som styrinstrument har in-

neburit att SKR:s verksamhet till största del har kommit att vara finansierad 

av statliga medel. 

I nästa avsnitt diskuteras statsvetenskapligt inriktad forskning som har haft 

både SKR och organisationens föregångare som sina primära studieobjekt och 

som därigenom bidragit med upplysningar om kommunförbundens ställnings-

taganden inom olika politikområden. Studier som uppmärksammat SKR:s roll 

som arbetsgivarorganisation kommer också att behandlas i avsnittet.  

Forskning med fokus på SKR 

I ett par studier står SKR: s roll som arbetsgivarorganisation i fokus. Till ex-

empel har Kristin Larsson i en masteruppsats undersökt Svenska Kommun-

förbundet/SKR:s arbetsgivarpolitiska ställningstaganden på lärarområdet från 

år 1991 och framåt (Larsson, 2016), och i en förstudie till denna avhandling 

genomfördes en idéanalys av kongressdokument och arbetsgivarpolitiska 
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skrifter utgivna av Svenska Kommunförbundet/SKR åren 1999 till 2012 

(Brunnström, 2013). Idéanalysen visade att samtidigt som Svenska Kommun-

förbundet/SKR över tid på ett tydligare sätt betonade rollen som arbetsgivar-

organisation så utelämnades arbetstagarna i princip helt i de diskussioner i 

dokumenten där organisationen behandlade frågor om delaktighet, inflytande 

och självstyrelse. Här var det istället brukarna/kunderna som fokuserades. I 

syfte att kommuner och landsting/regioner skulle framstå som attraktiva ar-

betsgivare använde Svenska Kommunförbundet/SKR ett marknadsorienterat 

språkbruk där ord som konkurrens, effektivitet och ledarskap ofta förekom 

(Brunnström, 2013).  

Dessa iakttagelser kring Svenska Kommunförbundet/SKR:s arbetsgivarpo-

litiska policy är intressanta att koppla till resultaten i Larssons masteruppsats 

om förbundets arbetsgivarpolitiska ställningstaganden på lärarområdet (Lars-

son, 2016). I uppsatsen analyseras bland annat kollektivavtal och policydoku-

ment i syfte att ge en bild av hur Svenska Kommunförbundet/SKR som ar-

betsgivarpolitisk organisation agerat i frågor som gäller grundskole- och gym-

nasielärares löne- och anställningsvillkor.  

Något som framkommer i båda studierna är att förbundets arbetsgivarpoli-

tiska policy innebär att det arbetsgivarpolitiska intresset kopplas samman med 

förbundets intressebevakning av det kommunala självstyret. Larsson (2016) 

visar till exempel att Svenska Kommunförbundet/SKR önskade en flytt av 

makt från central till lokal nivå med vidgat utrymme för skolledaren, rektorn, 

att fatta beslut om lön. Intressant är att det visar sig att förbundet inte såg de 

centrala kollektivavtalen som medel för att påverka läraryrkets attraktions-

kraft, istället förordade Svenska Kommunförbundet/SKR att lönesättning och 

andra beslut skulle fattas lokalt. Mot bakgrund av Larssons (2016) slutsatser 

kan vi konstatera att förbundet på lärarområdet har agerat på ett sätt som in-

neburit att kommunerna och skolledningarna fått ökad makt och ökat hand-

lingsutrymme. Det framstår således som att det arbetsgivarpolitiska intresset 

av att sträva efter att frågor om anställningsvillkor och lönebildning så långt 

som möjligt ska decentraliseras passar in i förbundets sedvanliga och princi-

piella argumentation om vikten av att värna lokalt (kommunalt) självstyre. 

David Feltenius har i ett flertal arbeten haft kommunförbunden som det 

huvudsakliga studieobjektet (2008, 2010, 2011a, 2016). Utifrån antagandet 

om att subnationella aktörer har kunnat flytta fram sina positioner och att nat-

ionalstatens styrningsmöjligheter har förändrats har Feltenius uppmärksam-

mat hur kommunförbunden över tid har agerat i olika frågor.  

I en av studierna visar Feltenius (2008) att Svenska Kommunförbundet un-

der 1990-talet ändrade hållning i den så kallade ”regionfrågan” vilket innebar 

att förbundet vid millennieskiftet hade närmat sig Landstingsförbundet i denna 

fråga. Regionfrågan handlade om den framtida regionala indelningen och dis-

kussionen gällde även frågan om vilken aktör som skulle ansvara för det reg-

ionala utvecklingsarbetet. Svenska Kommunförbundet hade till en början ut-

tryckt ståndpunkten att de regionala utvecklingsfrågorna bäst hanterades av 
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kommuner i samverkan. Enligt Feltenius (2008) fanns det mellan de båda or-

ganisationerna i början av 1990-talet ”en påtaglig konflikt angående den reg-

ionala nivåns organisering.” (Feltenius, 2008, s. 42) Svenska Kommunförbun-

det kom dock att överge sin ursprungliga hållning för att istället successivt 

närma sig Landstingsförbundets agenda i regionfrågan som innebar ett före-

språkande av att det regionala utvecklingsansvaret skulle förläggas till region-

ala självstyrelseorgan. Svenska Kommunförbundets ståndpunktsförändring 

innebar att de två organisationerna i början av 2000-talet kunde visa upp en 

enad front i regionfrågan. Mot bakgrund av det faktum att det vid denna tid 

togs allt tydligare steg mot en fusion mellan Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet var det viktigt att uppnå enighet i denna fråga (Feltenius, 

2008).  

Med utgångspunkt i en förmodad förändring ”från government till multi-

level governance” har Feltenius (2010; 2011a) undersökt hur SKR har tagit 

tillvara det utrymme som antas ha uppstått i och med att statens makt har upp-

luckrats och förskjutits till förmån för den subnationella nivåns aktörer. Som 

representant för kommunernas och landstingens/-regionernas intressen är 

SKR en aktör som i detta förändrade styrningslandskap kan förväntas ha goda 

möjligheter till inflytande i det svenska flernivåsystemet. Feltenius uttrycker 

det på följande sätt: ”Som en följd av den subnationella nivåns ökade makt har 

dess representanter på central nivå blivit allt viktigare aktörer i politiska sy-

stem.” (Feltenius, 2011a, s. 295) Det är författningspolitiken som är det poli-

tikområde som står i fokus för de båda artiklarna (2010, 2011a) och Feltenius 

riktar intresset mot det arbete som bedrivits inom och i anslutning till ett par 

statliga utredningar som vid olika tillfällen i samtidshistorien har haft i uppgift 

att föreslå revideringar av de svenska grundlagarna. I en av artiklarna under-

söks hur SKR och dess föregångare har agerat i frågan om hur relationen mel-

lan stat och kommuner ska vara reglerad i grundlagen (Feltenius, 2010). 

SKR:s författningspolitiska agenda så som denna kom till uttryck under 2000-

talets första decennium jämförs här med de ståndpunkter som Svenska Kom-

munförbundet och Landstingsförbundet förde fram under 1970-talet i sam-

band med den tidens revideringar av RF. Denna jämförelse visar enligt Felte-

nius att SKR hade en mer omfattande författningspolitisk agenda än vad de 

dåvarande kommunförbunden hade på 1970-talet.  

Vilka var då enligt Feltenius (2010, s. 52-54) SKR:s författningspolitiska 

ståndpunkter? SKR uttryckte till exempel åsikten att statens styrning av kom-

muner och landsting/regioner borde vägledas av ett antal principer som skulle 

vara reglerade i grundlagen. SKR ansåg till exempel att en inskränkning av 

det kommunala självstyret endast fick ske om detta ansågs nödvändigt med 

hänsyn till särskilda nationella värden, och vidare att de styrmedel som använ-

des inte fick innebära att det kommunala självstyret begränsades. SKR fram-

förde också ståndpunkten att det i grundlagen skulle införas bestämmelser om 

olika procedurer som skulle ha som syfte att se till att principerna användes. 

SKR ansåg till exempel att det skulle vara reglerat i grundlagen att regeringen 
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måste göra konsekvensanalyser i syfte att klargöra de ekonomiska konsekven-

serna för kommuner och landsting/regioner av olika statliga förslag, och att 

det mot bakgrund av en sådan konsekvensanalys sedan skulle genomföras 

överläggningar mellan representanter för regeringskansli och representanter 

för kommun och landsting/regioner. En ytterligare ståndpunkt som SKR ar-

gumenterade för var att regeringen varje år skulle utvärdera det kommunala 

självstyrets ställning. Sammantaget förde alltså SKR fram flera ståndpunkter 

som gick ut på att föra in det kommunala perspektivet i grundlagen (Feltenius, 

2010).  

Utöver att Feltenius (2010) visar vilka ståndpunkter som SKR förde fram i 

samband med revideringen av grundlagen 2010, så synliggörs alltså i under-

sökningen även skillnader mellan SKR:s agenda och de tidigare kommunför-

bundens agenda i anslutning till den grundlagsreform som genomfördes 

1973/74. Enligt Feltenius (2010) hade de dåvarande kommunförbundens ar-

gumentation framförallt gällt två frågor; dels att begreppet kommunalt själv-

styre skulle finnas med i grundlagstexten, dels att kommunernas rätt att ta ut 

skatt av kommunmedlemmarna skulle vara reglerat i grundlagen.  I jämförelse 

härmed var SKR:s författningspolitiska agenda drygt tre decennier senare mer 

omfattande: 

Utvecklingen av SKL:s ställningstaganden inom författningspolitiken stämmer 

väl överens med vad som kan förväntas med hänvisning till utvecklingen mot 

ett flernivåstyre. Eftersom ett flernivåstyre ger uttryck för en informell ordning 

innebär utvecklingen att klyftan vidgas mellan den skrivna författningen och 

den politiska praktiken. […] Den här klyftan har SKL ett intresse av att över-

brygga, eftersom en grundlagsreglering kan förväntas ge ett starkare skydd åt 

de subnationella nivåerna jämfört med en informell ordning. Det är därför vi nu 

kunnat bevittna att förbundets författningspolitiska agenda utvecklats till att 

omfatta fler ställningstaganden jämfört med grundlagsreformen 1973/74. (Fel-

tenius, 2010, s. 57) 

 

Att SKR i jämförelse med sina föregångare flyttade fram positionerna på 

det författningspolitiska fältet genom att verka för ett förstärkt grundlagsskydd 

för kommuner och landsting/regioner tolkas alltså av Feltenius som ett uttryck 

för SKR:s strävan att få den skrivna författningen att i högre grad återspegla 

den politiska praktikens förändring, d.v.s. förändringen från ”government” till 

flernivåstyre (Feltenius, 2010).  

Även i artikeln ”En ren partiangelägenhet? - Om regionala och lokala in-

tressen i författningspolitiken” (Feltenius, 2011a) är det SKR:s agenda på det 

författningspolitiska området som undersöks. Det som utmärker denna studie 

är att den visar både hur SKR:s arbete i anslutning till Grundlagsutredningen 

gick till och att SKR hade visst inflytande över den arbetsprocess som så små-

ningom mynnade ut i en reviderad RF år 2010. Genom intervjuer och doku-

mentanalys åskådliggör Feltenius (2011a) vilka kanaler som SKR använde för 

att föra fram organisationens ståndpunkter till den statliga utredning som hade 
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i uppdrag att se över Regeringsformen. Feltenius (2011a) visar hur SKR age-

rade för att försöka påverka Grundlagsutredningen, och undersökningen syftar 

till att också försöka avgöra vilket inflytande SKR hade, d.v.s. hur pass fram-

gångsrikt SKR var i att få genomslag för organisationens ståndpunkter.  

Värt att kommentera är att Feltenius genom sina studier (2008, 2010, 

2011a) belyser det faktum att SKR och dess föregångare är mångdimension-

ella organisationer. Framförallt är det angeläget att vara medveten om att dessa 

organisationer utöver ett förbundsgemensamt kommunintresse också rymmer 

en partipolitisk dimension, d.v.s. en dimension som innebär att ledamöterna i 

kommunförbundens politiska ledning har att balansera kommunintressen med 

intressen som är partipolitiskt grundade. I vissa frågor väger partipolitiska 

hänsyn tungt, medan det i andra frågor är det kommunala eller regionala in-

tresset som ges företräde. I frågan om den kommunala självstyrelsens författ-

ningsreglering rådde enligt Feltenius enighet över de partipolitiska gränserna 

i SKR, vilket kan tänkas ha haft betydelse när det gällde att påverka utred-

ningens arbete i riktning mot den linje som SKR förespråkade (Feltenius, 

2011a).   

Denna enighet över partigränserna i synen på den kommunala självstyrelsen 

kan således pekas ut som en viktig faktor bakom förbundets tyngd inte bara i 

grundlagsfrågan, utan i svensk politik i stort. (Feltenius, 2011a, s. 307) 

 

I sitt påverkansarbete i förhållande till Grundlagsutredningen använde SKR 

enligt Feltenius två ”kanaler”, vilka benämns som ”förbundskanalen” respek-

tive ”partikanalen”. (Feltenius, 2011a) Med partikanalen avses ”kontakter 

mellan partigrupperna i SKL och respektive partis ledamot i utredningen.” 

(Feltenius, 2011a, s. 301) Utifrån Feltenius beskrivning framstår förbunds-

kanalen som liktydigt med de vägar till deltagande som inte på samma enty-

diga sätt kan hänföras till partipolitiken. Som exempel på denna kanal för del-

tagande nämner Feltenius (2011a) SKR:s medverkan i den expertgrupp som 

var knuten till Grundlagsutredningen.  I expertgruppen företräddes förbundets 

intressen av en av förbundets jurister. 

Feltenius (2011a) identifiering av de två kanalerna för deltagande syftar till 

att visa hur SKR:s påverkansarbete formerades i just denna fråga, men dessa 

påverkanskanaler finns tillhanda för SKR att använda även inom andra poli-

tikområden. Identifieringen av förbundskanalen och partikanalen åskådliggör 

att SKR är en organisation som rymmer flera dimensioner och att ”förbunds-

intressen” och ”partiintressen” kan kollidera med varandra.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning som här har presenterats har bidragit med upplysningar och 

kunskap om SKR och organisationens roll som central aktör när det gäller 

olika delar av statens styrning av regioner och kommuner. Det har också visat 
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sig att granskning, kontroll och standardisering är företeelser som fått ett allt 

större utrymme i denna ”styrning med SKR”, en styrning som ofta inneburit 

användning av instrumentet överenskommelser. 

I forskningsgenomgången har till exempel behandlats implementeringsstu-

dier som utifrån teorier om policyimplementering har beskrivit statliga styr-

ningsförsök inom skilda politikområden.  Även studier om kunskapsstyr-

ningen av socialtjänsten har diskuterats och i flera av dessa studier har statens 

satsningar på en evidensbaserad praktik uppmärksammats och också till viss 

del kritiserats. Det har varit vanligt att EBP-satsningen har begripliggjorts ge-

nom användning av begrepp hämtade från ny-institutionell organisationsteori.  

 Det har konstaterats att i styrningen av sådana politikområden som vård- 

och omsorg om äldre, psykisk hälsa och socialtjänst har det blivit allt vanligare 

med att den nationella nivåns aktörer använder sig av indirekta och ”mjuka” 

styrinstrument. Överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet är 

ett sådant styrinstrument. Vi har sett att användningen av detta styrinstrument 

har inneburit att SKR har fått en ställning som en myndighetsliknande aktör 

som utför förvaltningsuppdrag å statens (Socialdepartementets) vägnar. 

Denna utveckling har av vissa forskare begripliggjorts genom anläggandet av 

ett analytiskt perspektiv som haft som bärande tanke antagandet om staters 

ökande beroende av aktörer i omgivningen. 

SKR verkar inom en mångfald av politikområden och av detta följer att 

organisationen har flera roller att spela, roller som framstår som motstridiga. 

Av SKR:s stadgar framgår att värnandet av det kommunala självstyret är en 

central uppgift för organisationen. Utifrån vad som har framkommit i den ovan 

redovisade forskningsgenomgången går det dock att konstatera att inom ra-

men för den kunskapsstyrnings-struktur som har tagit form under de senaste 

decennierna har SKR intagit en position som har inneburit att organisationen 

spelat en viktig roll i den nationella nivåns styrning av den subnationella ni-

vån. Det har framförallt varit politikområden inom vård- och omsorgssektorn 

som har varit objekten för denna styrning. SKR har i dessa sammanhang såle-

des fungerat som en aktör som verkat för ökad nationell likformighet inom 

sådana politikområden som hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Noterbart 

är att det har visat sig att SKR under den period som organisationen har ut-

vecklats till att bli denna centrala aktör i styrningen av vård-  och omsorgssek-

torn samtidigt har agerat inom författningspolitiken i syfte att stärka det kom-

munala självstyrets konstitutionella ställning. Detta illustrerar att SKR är en 

organisation som rymmer flera funktioner och att SKR:s aktörskap kan ta sig 

olika uttryck beroende på vilket politikområde det gäller. 

Något som har framstått som ett återkommande inslag i den kunskapsstyr-

ning av vård- och omsorgssektorn som har involverat SKR som central aktör 

är den vikt som har lagts vid att utveckla organisatoriska strukturer på regional 

nivå. Styrningen verkar i mångt och mycket ha gått ut på att få regioner och 

kommuner inom varje län att utveckla sitt gemensamma arbete inom det po-
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litikområde som satsningen gällde. Nya strukturer skapades som skulle fun-

gera som plattformar i detta länsgemensamma utvecklingsarbete. I överens-

kommelsen som gällde området psykisk hälsa syftade en stor del av satsning-

arna till att utveckla länsgemensamma strukturer där kommuner och regioner 

i respektive län skulle formulera gemensamma mål i handlingsplaner. Oavsett 

politikområde var det den regionala nivån som var primär mottagare av SKR:s 

implementering. Att det var den regionala nivån som stod i fokus understryks 

också av att ”EBP-överenskommelserna” bland annat syftade till att på reg-

ional nivå etablera en ny organisationsstruktur, så kallade regionala samver-

kans- och stödstrukturer.  

Ett resultat av att överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKR 

användes som instrument för att styra den subnationella nivåns vård- och om-

sorgsverksamheter var att SKR:s ledning fick mer pengar från staten i form av 

statsbidrag än vad den fick från de egna medlemmarna i medlemsavgifter. 

Överenskommelserna förde alltså med sig en ekonomisk bindning mellan sta-

ten och SKR och organisationens verksamhet kom att i hög grad finansieras 

av statsbidrag. Det har visat sig att överenskommelserna verkar få en tving-

ande styrfunktion trots att det inte finns något som i formell mening tvingar 

kommuner och landsting/regioner att efterleva det som beslutats i en överens-

kommelse mellan Socialdepartementet och SKR. Det verkar skapas ett nor-

mativt tryck gentemot att vara följsam till överenskommelserna. 

Det kan konstateras att den styrningsstruktur som skapas genom överens-

kommelser mellan staten och SKR är en styrning som går vid sidan om och 

förbi den statliga myndighetsstrukturen. Detta faktum är dock inget som i nå-

gon större utsträckning har diskuterats och problematiserats i tidigare studier. 

Undantaget är de granskningsrapporter från Statskontoret och Riksrevisionen 

som har riktat skarp kritik mot den styrningsstruktur som har utvecklats på 

nationell nivå och som inneburit att SKR har utvecklats till en myndighetslik-

nande organisation på vård- och omsorgsområdet. I allt väsentligt saknas det 

dock forskning som problematiserat användningen av överenskommelser mel-

lan staten och SKR som styrinstrument och vilka implikationerna kan tänkas 

bli av att detta styrinstrument används. 

Tidigare forskning har förmedlat insikter om väsentliga aspekter av EBP-

satsningen på socialtjänstens område. Utifrån olika perspektiv har centralby-

råkratins ansträngningar för att implementera en evidensbaserad praktik i so-

cialtjänsten beskrivits. Vi vet dock inte särskilt mycket om SKR som organi-

sation och hur SKR har agerat i olika socialtjänstfrågor. Överhuvudtaget är 

det få studier som har haft SKR som huvudsakligt studieobjekt i detta avse-

ende. Den kritik som har riktats mot EBP-satsningen och dess implementering 

kan tänkas bero på det faktum att forskare har tenderat att i huvudsak betrakta 

satsningen utifrån ett ”evidens-teknologiskt” perspektiv. När satsningen end-

ast betraktas utifrån detta perspektiv blir det följaktligen logiskt att beskriva 

den som ett misslyckande. Det saknas också i den redovisade forskningen an-

satser till att placera in SKR:s centrala position på vård- och omsorgsområdet 
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i ett samtidshistoriskt perspektiv. För att förstå SKR:s roll i styrningen av so-

cialtjänsten menar jag att det är angeläget att förmedla en bild över SKR:s roll 

i den svenska samhällsorganisationen; en bild (eller ”karta”) som säger något 

om organisationens möjligheter att agera, med vilka verktyg organisationen 

kan agera, hur organisationen har agerat över tid samt med vilka motiv som 

detta aktörskap har utövats. 
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Teoretiska perspektiv och begrepp - en 

presentation  

I detta avsnitt redogörs för ett antal synsätt (perspektiv) som kommer att an-

vändas i denna avhandling för att förstå, rama in och problematisera de före-

teelser som studeras. Avhandlingen kan sägas vara positionerad i ett gränsland 

mellan flera discipliner och i avsnittet behandlas synsätt hämtade från statsve-

tenskap, offentlig förvaltningsforskning, organisationsforskning samt socialt 

arbete.  

Val av teoretiska perspektiv gjordes mot bakgrund av att öka förståelsen 

för de företeelser som studerades. Under arbetet med avhandlingen har flera 

olika perspektiv diskuterats och ”prövats”. Hur skulle jag vilja förstå den fö-

reteelse jag har framför mig? Vilka perspektiv framstår som rimliga, intres-

santa och poängrika? Vilka perspektiv har använts i tidigare studier av närlig-

gande företeelser? Detta är exempel på frågor som har varit vägledande i valet 

av perspektiv. 

Avsnittet innehåller statsvetenskapligt orienterade perspektiv som behand-

lar frågan om styrning i ett flernivåsystem och hur denna flernivåstyrning kan 

förstås och hur den kommer till uttryck. Vidare sägs något om perspektiv som 

innebär att själva styrmedlen hamnar i fokus för forskarens intresse. Eftersom 

det är styrningen av socialtjänsten som står i fokus för avhandlingens intresse 

är det också nödvändigt att diskutera vad som har ansetts vara kännetecknande 

för styrningsobjektet ifråga. I det följande diskuteras vad som avses med be-

greppet människobehandlande organisation och varför detta begrepp är rele-

vant att använda beträffande socialtjänsten. 

Perspektiv på socialtjänsten: en människobehandlande 

organisation 

Det socialtjänstbaserade sociala arbetet är en politisk, normativ, etisk och mo-

ralisk praktik (Levin, 2013; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008), som ut-

förs i byråkratiska organisationer av personal som arbetar på uppdrag av den 

lokala nivåns politiker (Å. Bergmark & Lundström, 2008). I avhandlingen un-

dersöks styrningen av denna organisationsbaserade praktik. I syfte att få en 

förståelse för vad som är karakteristiskt för detta styrningsobjekt kommer vi 
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här diskutera olika teoretiska försök att definiera socialtjänsten. Begreppet 

människobehandlande organisation kommer därvidlag att lyftas fram.  

I litteraturen har ett flertal aspekter pekats ut såsom kännetecknande för det 

som kallas människobehandlande organisationer. Det har till exempel fram-

hållits att organisationer som faller in under denna beteckning utför någon 

form av moraliskt arbete, d.v.s. ett arbete som bygger på bedömningar och 

beslut som i grunden kan förstås som moraliskt präglade omdömen och ställ-

ningstaganden, och vidare har det poängterats att människobehandlande orga-

nisationer vanligen är politiskt styrda (S. Johansson m.fl., 2015; Linde & 

Svensson, 2013). Utmärkande för dessa organisationer är också att de är just 

människobehandlande, d.v.s. verksamheten är ägnad åt de människor (”klien-

ter”/ ”patienter” osv.) som organisationens personal har till uppgift att genom 

olika typer av insatser bistå och stödja. Således kan vi säga att dessa organi-

sationer i hög grad ”bygger på att människor möter människor.” (Svensson, 

2013, s. 73) Vad socialtjänsten beträffar sker dessa möten mot bakgrund av en 

underliggande maktasymmetri då socialarbetaren i kraft av att vara organisat-

ionens representant har till uppgift att besluta över fördelning av resurser till 

klienten (Lundström & Sunesson, 2006). Att det är fråga om verksamheter 

som syftar till att intervenera i människors livssituationer gör att arbetet rym-

mer etiska dimensioner. Ytterligare en aspekt eller dimension som har fram-

hållits som utmärkande för människobehandlande organisationer är att det 

handlar om verksamheter som har att hantera osäkerhet (S. Johansson, m.fl. 

2015; Linde & Svensson, 2013; Morén, 2015; Ponnert, 2013; Ponnert & 

Svensson, 2015).  

Något som också är kännetecknande för människobehandlande organisat-

ioner är att de problem som organisationens personal möter ofta är av komplex 

art vilket fordrar att det finns förutsättningar för att situations- och individan-

passa insatserna. Organisationens anställda behöver således ha ett visst hand-

lingsutrymme för att kunna möta klienternas behov (Svensson m. fl., 2008). 

För att både sammanfatta ovanstående och samtidigt lägga till ett par ytter-

ligare aspekter vad gäller sådant som har setts som karakteristiskt för männi-

skobehandlande organisationer kan vi ta hjälp av Staffan Johansson, Peter 

Dellgran och Staffan Höjer (2015) som i en utförlig genomlysning av detta 

ämne identifierat ett flertal ”gemensamma karaktärsdrag” (S. Johansson m. fl., 

2015, s. 28) beträffande dessa organisationer. Nedan presenteras fritt efter S. 

Johansson m. fl. (2015, s. 28-35) de aspekter som kan ses som kännetecknande 

för en människobehandlande organisation.  

 

• Verksamheten är människo-orienterad 

• Verksamheten är interaktions-orienterad 

• I verksamheten bedrivs ”moraliskt arbete” (moral work) 

• Verksamheten är demokratiskt/politiskt styrd 

• Verksamheten är legal-byråkratiskt styrd 
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• Handlingsutrymme är nödvändigt för att hantera en komplex prak-

tik 

• Samverkan är nödvändigt för att hantera en komplex praktik 

• Verksamheten genomsyras av maktdimensioner 

(S. Johansson m. fl. 2015, s. 28-35)32 

 

Den sammantagna bilden av vad som konstituerar människobehandlande 

organisationer visar således på att dessa utgör komplexa verksamheter. Denna 

komplexitet i kombination med svårigheten att utifrån ett målrationellt per-

spektiv utvärdera socialtjänstens verksamhet kan ses som källor till ett visst 

mått av ifrågasättande av och även misstro riktat mot dessa verksamheter, en 

misstro som verkar ”färga av sig” på de styrinstrument som riktas mot social-

tjänsten (jmf. Montin, 2015). Det verkar således inte endast finnas en osäker-

hetsdimension som sätter sin prägel på arbetet på ”mikro-nivån”, d.v.s. i det 

praktiska sociala arbetet (jmf. Morén, 2015, kap. 6), utan även en osäkerhets-

dimension som gör sig påmind på ”makro-nivån”, d.v.s. hos aktörer i social-

tjänstens omgivning och som gäller frågan om huruvida socialtjänstens arbete 

är effektivt eller inte. Att verksamheten har denna komplexa karaktär är av 

stor betydelse ur ett styrningsperspektiv. Det som ”produceras” i socialtjäns-

ten, av socialarbetarna, är svårt att mäta, utvärdera och därmed svårt att styra. 

Genom att utgå från begreppet människobehandlande organisation synlig-

görs den komplexitet som ryms i socialtjänstens verksamhet. Härigenom 

skapas också en grund för att bättre förstå villkoren för styrningen av den-

samma. 

Perspektiv på socialtjänstens omgivning – kritik och 

diskussion 

Organisationer är kollektiva aktörer som kan betraktas utifrån olika teoretiska 

perspektiv. En genomgång av redogörelser över skilda organisationsteorier 

ger vid handen att perspektiven skiftar alltifrån teorier enligt vilka organisat-

ioner betraktas som rationella aktörer med uppgift att på mest effektiva sätt 

uppnå explicit formulerade mål, till sådana perspektiv som hävdar att effekti-

vitet inte är den enda aspekt som är avgörande för en organisations funktion.  

Istället är det, enligt dessa andra teoretiska perspektiv, viktigare att diskutera 

hur organisationer strävar efter att omgivningen ska uppfatta dem som legi-

tima (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2012, s. 286; Minas, 2008). 

När fokus skiftar från att betrakta organisationen som en rationell aktör till att 

istället poängtera vikten av legitimitetsskapande processer skiftar även fokus 

                                                      
32 I förhållande till redogörelsen hos S. Johansson m fl., 2015 (s. 28-35) har de olika aspekterna 

här omformulerats och komprimerats. 
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från att endast se organisationer som slutna system till att se dem som öppna 

system som i olika hög grad interagerar med och är beroende av sin omgivning 

(se t ex. Björk, Bostedt & Johansson, 2003).  

Det har varit vanligt att ny-institutionell organisationsteori utgjort det teo-

retiska raster som forskare har valt att anlägga i undersökningar där social-

tjänsten har beskrivits som exempel på en människobehandlande organisation 

(Dellgran & Höjer, 2015; S. Johansson, 2015a; Linde & Svensson, 2013). Det 

ny-institutionella organisationsperspektivet fokuserar i hög grad på hur orga-

nisationer påverkas av och reagerar på de institutionaliserade normer och fö-

reställningar som finns i dess omgivning. 

Socialtjänstens organisationer har betecknats som i hög grad institutional-

iserade organisationer, ”meaning that their survival and legitimacy depend 

more on conformity to institutionalised rules than technical skills.” (Shanks, 

2016, s. 38) Socialtjänsten ses som ett typiskt exempel på en organisation som 

i hög grad styrs av rådande normer och föreställningar i samhället (Levin, 

2013). Det socialtjänstbaserade sociala arbetet är beroende av att åtnjuta om-

givningens förtroende; det är genom att vara i samklang med omgivningens 

föreställningar om hur det sociala arbetet i socialtjänsten bör bedrivas som 

socialtjänsten vinner legitimitet (Å. Bergmark & Lundström, 2008; Levin, 

2013; Minas, 2008; Shanks, 2016).  

Det har också hävdats att legitimiteten för socialtjänsten är bräckligare i 

jämförelse med vad som gäller för andra människobehandlande organisat-

ioner, något som kan förklaras med att det socialtjänstbaserade sociala arbetets 

insatser är av selektiv art vilket gör att dessa av allmänheteten lättare kan bli 

ifrågasatta än vad som är fallet med mer generellt riktade insatser (Dellgran, 

Johansson & Höjer, 2015). 

Ett begrepp inom ny-institutionell organisationsteori som används för att 

förklara likhetsskapande mekanismer är isomorfism. Flera forskare med in-

tresse för det sociala arbetets utveckling har visat att styrningen av socialtjäns-

ten kan begripliggöras genom att betrakta aspekter inom denna styrning som 

uttryck för olika isomorfa processer (se t.ex. Alm, 2015; Linde, 2010; Svane-

vie, 2011). Med detta begrepp söker forskare förklara varför organisationer 

inom samma fält liknar varandra och hur denna likriktningsprocess går till. 

Införandet av den så kallade beställar - utförar modellen i socialtjänsten har 

tolkats i termer av organisatorisk isomorfism (Blom, 2006) och även standar-

diseringen av vissa aspekter av socialtjänstens arbete har analyserats med 

hjälp av denna begreppsapparat (Ponnert & Svensson, 2015). De mekanismer 

som gör att organisationer inom samma fält tenderar att likna varandra har 

hävdats vara av tvingande, imiterande och normativt slag. Med tvingande iso-

morfism menas att likhet mellan organisationer uppstår till följd av att aktörer 

med makt kan tvinga svagare aktörer att följa olika former av regler, direktiv 

och påbud. Ett annat sätt varigenom likhet antas skapas mellan organisationer 

har att göra med frågan om härmning. Organisationer försöker att ta efter 

andra, mer framgångsrika, organisationer. Vi har här att göra med vad som 
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benämns som mimetisk isomorfim. Slutligen kan det antas att organisationer 

inom samma fält kan komma att bli mer lika varandra som en följd av det 

faktum att de professionella som befolkar organisationerna utifrån sin utbild-

ning delar en gemensam kunskapsbas och ett gemsamt professionellt ”språk” 

som överskrider de organisatioriska gränserna, härigenom ökar likheten mel-

lan organisationer genom en slags normativ isomorfism (Blom, 2006; Eriks-

son-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

Utifrån vad som ovan har konstaterats framstår det ny-institutionella orga-

nisations-teoretiska perspektivet som relevant att utgå ifrån i studier av soci-

altjänsten. Detta perspektiv har visat sig ha mycket att bidra med när det gäller 

att begripliggöra villkoren för styrning av socialtjänsten. Frågor om aktörskap 

tenderar dock att hamna i skymundan när fokus är riktat på hur sådant som 

normer, idéer och kultur påverkar organisationer (Arhne & Papakostas, 2014), 

och kritik kan också riktas mot att ”[k]onflikter i betydelsen maktkamp mellan 

olika grupper nedtonas.” (R. Johansson, 2006, s. 20) När vi talar om kommu-

nerna och deras omgivningsberoende utifrån ett ny-institutionellt perspektiv 

blir ”omgivningen” i första hand liktydigt med normer, kultur och föreställ-

ningar, d.v.s. institutioner. Men allt är inte institutioner (Ahrne & Papakostas, 

2014). Normer, kulturer och andra uttryck för institutionaliserade föreställ-

ningar måste bäras fram av någon/några, d.v.s. en eller flera aktörer (organi-

serade intressen). I kommunernas fall innebär också det faktum att de är med-

lemmar i meta-organisationen SKR att interaktioner mellan lokal nivå och 

nationell nivå utspelar sig inom ramen för en intra-organisatorisk kontext (jmf. 

Ahrne & Brunsson, 2008). Det finns en poäng i att uppmärksamma att social-

tjänstorganisationerna är sammanlänkade med varandra genom att kommu-

nerna (d.v.s huvudmännen för det socialtjänstbaserade sociala arbetet) är med-

lemmar i en och samma civilrättsliga sammanslutning (SOU 2007:11, s. 117), 

d.v.s SKR. Det samlade kommunkollektivet ingår således i en organisatorisk 

ordning och vad som vanligen betraktas som kommunernas ”omgivning” kan 

tack vare insikten om SKR:s organisatoriska uppbyggnad istället förstås och 

analyseras som en interaktion mellan meta-organisationens ledning och dess 

medlemmar. Det är mot bakgrund av detta konstaterande som det har ansetts 

vara av analytiskt intresse att återkommande i avhandlingen påminna om att 

SKR rymmer såväl ledning som medlemmar.  

Som tidigare har konstaterats är socialtjänsten i kraft av att vara en männi-

skobehandlande organisation en komplex verksamhet som gör dess ”produkt-

ion” svår att utvärdera och styra. Frågan om styrningen av socialtjänsten måste 

också diskuteras med hänsyn tagen till det faktum att socialtjänsten är ett kom-

munalt ansvarsområde. SKR:s roll i styrningen av socialtjänsten kommer i av-

handlingen att analyseras mot bakgrund av det faktum att det svenska politiska 

systemet är indelad i flera politisk-administrativa nivåer Härigenom uppmärk-

sammas att det kommunala självstyret är ett värde och en princip som också 

bör tas i beaktande när socialtjänsten-som-styrobjekt diskuteras (jmf. Lund-
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ström, 2000). Ur ett nationellt perspektiv kan socialtjänsten ses som 290 or-

ganisationer fördelade på lika många kommuner. Genom att utgå från ett fler-

nivåperspektiv synliggörs de konfliktdimensioner som finns mellan flernivå-

systemets aktörer, intressekonflikter som gäller (den politiska) frågan om för-

delningen av makt och resurser.  

Flernivåperspektiv - att förstå samtida utvecklingslinjer 

som uttryck för styrning i ett flernivåsystem 

När flera politiska nivåer samtidigt utövar makt över ett visst territorium upp-

träder integrativa krafter i olika riktningar, och därmed ett antal potentiella kon-

fliktmönster. (I. Karlsson m.fl., 1997, s. 143) 

 

Citatet ovan är hämtat från en bok med titeln ”Territoriets gränser” och 

belyser på ett tydligt sätt den territoriella dimension som är viktig att beakta 

för den som intresserar sig för frågan om relationen mellan aktörer i ett flerni-

våsystem. I de flesta länder återfinns någon form av politisk-administrativ in-

delning i flera nivåer (H. Bäck m. fl., 2015; D. Karlsson & Gilljam, 2014). 

Det svenska politiska systemet är inget undantag och flernivåsystemet utgörs 

här av en indelning i nationell, regional och lokal nivå. Staten finns på den 

nationella nivån och på regional och lokal nivå återfinns 21 regioner och 290 

kommuner.  Staten, regionerna och kommunerna är territoriellt avgränsade 

enheter och varje enhet rymmer en politisk församling (riksdag/regionfull-

mäktige/kommun-fullmäktige), en verkställande funktion (regering/region-

styrelse/kommunstyrelse) och en förvaltning (D. Karlsson & Gilljam, 2014). 

Genom att fästa uppmärksamhet på denna indelning av det politiska systemet 

i flera nivåer möjliggörs en diskussion om de potentiella intressekonflikter 

som uppstår mellan flernivåsystemets olika aktörer.  

I ett antologikapitel med titeln ”Politikerna och flernivåsystemet” argumen-

terar statsvetarna David Karlsson och Mikael Gilljam (2014) för att det finns 

en poäng i att tala om ”flernivåpolitik” och se detta som ett särskilt politikom-

råde. Genom att göra detta synliggörs intressemotsättningar som finns mellan 

aktörer när det gäller fördelning av makt, inflytande och resurser, men D. 

Karlsson och Gilljam (2014) understryker att ”till skillnad från andra politik-

områden är de aktörer vars intressen står i konflikt inte sociala grupper utan 

geografiskt avgränsade samhällen.” (D. Karlsson & Gilljam, 2014, s. 257-

258) Flernivåpolitik handlar således om de intressekonflikter som uppstår till 

följd av det politiska systemets territoriellt grundade indelning och politikom-

rådet kretsar kring ett antal principiella frågor som kan placeras in på en ver-

tikal respektive en horisontell dimension. Genom att uppmärksamma den ver-

tikala dimensionens intressekonflikter synliggörs relationen mellan staten och 

kommunerna. Här gäller de principiella frågorna intressekonflikten mellan 
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kommunalt självstyre och nationell jämlikhet (D. Karlsson & Gilljam, 

2014).33 Vad gäller den horisontella dimensionens intressekonflikter utspelar 

sig den mellan kommunerna (d v s kommuner och regioner) och kan framför-

allt sägas handla om fördelningen av ekonomiska resurser mellan resurssvaga 

och resursstarka kommuner. 

 

Flernivåpolitiken handlar dels om vertikala nivåkonflikter mellan stat, landsting 

och kommuner, dels om horisontella konflikter mellan kommuner respektive 

mellan landsting. De vertikala konflikterna handlar i första hand om maktför-

delning, närmare bestämt om självstyrets omfattning och innehåll. […] Den ho-

risontella konflikten handlar i första hand om fördelning av ekonomiska medel 

mellan kommuner och mellan landsting, inte minst hur statsbidragen ska förde-

las på ett rättvist sätt i relationer till kommunernas och landstingens behov. (D. 

Karlsson & Gilljam, 2014, s. 258) 

 

Mot bakgrund av det ovan redovisade framstår det som ytterst relevant att 

i en avhandling som har fokus på SKR bära med ett flernivåpolitiskt perspektiv 

i analysen. De frågeställningar som flernivåpolitiken rymmer är sådana som 

tillhör SKR:s kärnområden vad gäller organisationens intressebevakning och 

SKR:s medlemmar utgör också flernivåpolitikens huvudaktörer. Diskussionen 

om flernivåpolitik är således av betydelse för den fortsatta framställningen och 

det är av analytiskt intresse att anlägga ”ett flernivåpolitiskt raster” på den 

empiriska undersökningen av SKR och socialtjänsten. Det betyder att ana-

lysen av det empiriska materialet kommer att rymma insikten om de olika 

konfliktdimensioner som finns i det svenska flernivåsystemet.  

Med tanke på den svenska offentliga förvaltningens indelning i politisk-

administrativa nivåer är det rimligt att utgå ifrån att aktörer på dessa nivåer 

har skilda intressen att hävda, och det faktum att den svenska samhällsorgani-

sationen är ett flernivåsystem innebär att det går att finna intressemotsätt-

ningar av flernivåpolitisk art inom alla politikområden. När  ”flernivåpolitik” 

används i föreliggande avhandling är det utifrån detta påpekande som begrep-

pet ska förstås, dvs begreppet flernivåpolitik används för att synliggöra hur 

och på vilka sätt som styrningen av socialtjänsten och SKR:s roll i denna styr-

ning kan tolkas som uttryck för styrning i ett flernivåsystem där aktörer i detta 

system har olika intressen att hävda. Uttrycken ”flernivåpolitiskt perspektiv” 

och ”flernivåperspektiv” betraktas i denna avhandling som synonyma. 

Genom att utgå från ett flernivåperspektiv blir det möjligt att analysera styr-

ningen av socialtjänsten ur ett annat perspektiv än det som är gängse i forsk-

ning om socialt arbete. Ambitionen är att val av studieobjekt och val av ana-

lytisk begreppsapparat ska synliggöra att styrningen av socialtjänsten måste 

förstås som en fråga om styrning i ett flernivåsystem.  I detta flernivåsystem 

med aktörer som representerar olika geografiska enheter kan vi anta att SKR 

                                                      
33 Detta motsvaras av det som Urban Strandberg (2016) benämner ”självstyrelsepolitik”. 
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spelar en betydelsefull roll. Det blir en uppgift i den kommande analysen att 

kartlägga SKR:s roll på socialtjänstområdet och det är av den anledningen som 

det bedöms vara fruktbart att avhandlingens empiri beskrivs utifrån ett fler-

nivåperspektiv. Uppfattningen att intressekonflikter mellan flernivåsystemets 

aktörer kan betecknas som ”flernivåpolitiska” och att dessa konflikter kan sor-

teras in i en vertikal och en horisontell dimension kommer vara till hjälp i 

analysen av avhandlingens empiriska material.  

Perspektiv på förändrade villkor för politisk styrning 

Vad som hittills har sagts om det svenska flernivåsystemet och dess aktörer 

har utgått från vad den skrivna författningen stadgar. För att begripliggöra 

SKR:s roll i styrningen av socialtjänsten är det dock nödvändigt att detta for-

mella perspektiv kompletteras med ett analytiskt perspektiv som också tar 

hänsyn till hur flernivåsystemet faktiskt ser ut. Det är visserligen det svenska 

politiska systemets formella nivå-indelning som utgör grunden för SKR:s ex-

istens eftersom det är den regionala och lokala nivåns intressen som SKR har 

i uppgift att bevaka. Men SKR är vare sig en myndighet eller en förvaltning 

och inte heller någon territoriellt avgränsad enhet; den skrivna författningen 

har inget att säga om SKR.  

För att den kommande framställningen ska bli mer analytiskt intressant be-

hövs perspektiv som problematiserar den traditionella bilden av flernivåsyste-

met. Genom att diskutera perspektiv som fångar in hur villkoren för styrning 

i ett flernivåsystem har förändrats bli det möjligt att bättre förstå SKR:s roll i 

styrningen av socialtjänsten. Utöver att använda begrepp som synliggör den 

offentliga förvaltningen organisering i olika administrativa nivåer är det också 

av vikt att inkludera teorier som förvaltningsforskare och statsvetare har an-

vänt för att beskriva och analysera vad som uppfattas vara förändringar avse-

ende nationalstaters styrnings- och handlingskapaciteter, förändringar som an-

tas påverka politikskapandets villkor och därmed även villkoren för styrning i 

flernivåsystemet. 

I introduktionen till Handbook of Public Policy redogör B. Guy Peters och 

Jon Pierre (2006) för förändringar av betydelse för relationen stat – samhälle 

under de senaste decennierna. Förenklat kan utvecklingen beskrivas som att 

statens roll som aktör anses ha minskat i betydelse i relation till andra aktörer, 

aktörer som staten därmed i högre grad än tidigare tvingas att ta hänsyn till 

och samverka med för att kunna bedriva politisk styrning. Det är enligt detta 

perspektiv således fråga om en utveckling där centralstaten inte längre anses 

ha möjlighet/förmåga eller vilja att ”peka med hela handen” och på ett aukto-

ritativt sätt styra övriga delar av samhället. Utvecklingen har inneburit att vi 

idag har ”mindre stat” och istället ”mer samhälle”. Ett annat sätt att uttrycka 

samma tendens är att hävda att det skett en övergång från ”government till 

governance”. För att tala med Göran Sundström och Jon Pierre (2009) innebär 
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ett governance-perspektiv att forskaren intresserar sig för ”att undersöka om, 

och i så fall i vilken utsträckning och på vilka sätt hierarkiska och mer aukto-

ritativa styrningsmekanismer (government) håller på att ersättas av horison-

tella och mer egalitära mekanismer (governance).” (Sundström & Pierre, 

2009, s. 7). I en diskussion om begreppet governance hos Björk m.fl. (2003) 

ges exempel på inte mindre än sju olika governance-perspektiv som är möjliga 

att finna inom den samhällsvetenskapliga forskningen.34  

Vissa av dessa governance-begrepp fungerar främst som empiriska begrepp 

medan andra används som analytiska redskap (Björk, m.fl., 2003) Inom den 

rikhaltiga governance-litteraturen finns också exempel på att begreppet gover-

nance används för att uttrycka en önskan om hur den politiska styrningen 

borde se ut, det finns således inte sällan en normativt färgad användning av 

begreppet (Björk, m.fl., 2003; Hedlund, 2009; Montin & Hedlund, 2009a). 

Poängen med användningen av begreppet governance är att det fäster upp-

märksamhet på hur den politiska styrningen ser ut och vilka aktörer som har 

inflytande över denna styrning.  

I en diskussion som kan sägas vara riktad mot governance-perspektiven 

och det därmed sammanhängande antagandet om statens minskade styrnings-

möjlighet har Håkan Johansson, Anders Kassman och Roberto Scaramuzzino 

(2011) fört fram en intressant tanke: ”Kanske är det snarare så att stater 

alltjämt styr, men numera mer genom andra aktörer.” (H. Johansson m.fl., 

2011, s. 41) Genom att använda governance-begreppet på ett sätt som innebär 

att vi fortfarande erkänner statens auktoritet och även dess förmåga att sam-

ordna andra aktörer så blir det måhända möjligt att urskilja hur staten för att 

styra i en alltmer komplex samhällsordning tvingas använda en ny typ av styr-

instrument. Jon Pierre sammanfattar det hela på ett tydligt sätt: 

Nationalstatens auktoritet utmanas såväl uppifrån (överstatliga institutioner) 

som nedifrån (regionerna). Genom att lägga ett governance-perspektiv på dessa 

förändringar förstår vi att utmaningarna kan vändas till statens fördel om for-

merna för politisk styrning ändras, det vill säga om statens institutioner styr 

genom samverkan snarare än genom traditionella styrinstrument. Det förefaller 

med andra ord mer rimligt att hävda att staten transformeras än att den försva-

gas. (Pierre, 2010, s. 267) 

 

Citatet indikerar att vi bör använda oss av ett governance-perspektiv som 

på något sätt tar hänsyn till att statens auktoritet utmanas ”uppifrån” och ”ned-

ifrån”, dvs att (national-)staten utmanas av aktörer som finns på olika nivåer. 

                                                      
34 De olika perspektiven benämns av författarna som ”the minimal state”, ”new public mana-

gement” (NPM), ”good-governance”, ”socio-cybernetic system”, ”self-organizing networks”, 

“multi-level governance” samt “public governance” (Björk m.fl., 2003, s. 113-125). Huruvida 

NPM ska ses som ett governance-bergrepp eller inte är något som har diskuterats och enligt 

Björk m.fl., (2003) är en tydlig skillnad mellan governance och NPM att det senare perspektivet 

i första hand gäller inom-organisatoriska aspekter medan ett governance-perspektiv mer foku-

serar på relationer mellan organisationer. 
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Citatet innehåller också formuleringar som gör det relevant att fästa uppmärk-

samhet på förändring och transformering snarare än försvagning när det 

kommer till frågan om (national-)statens auktoritet och styrningsförmåga. 

För att återvända till Björk m.fl. (2003) och deras uppräkning av olika go-

vernance-perspektiv förefaller två av de perspektiv som där diskuteras vara 

värda att närmare redogöra för; nämligen socio-cybernetiskt (socio-politiskt) 

system, samt multi-level governance. Governance som liktydigt med uppfatt-

ningen om ett socio-politiskt system fäster uppmärksamhet på samhällets 

ökade komplexitet vilket nödvändiggör för staten att i ökad grad samverka 

med andra aktörer.  

I det sociopolitiska systemet har ingen enskild aktör tillräckliga resurser för att 

hantera upplevda problem. Avsaknaden av tillräckliga resurser medför att ak-

törerna är ömsesidigt beroende med gemensamma intressen. Det ömsesidiga 

beroendet och de gemensamma intressena skapar i sin tur stabilitet i systemet. 

(Björk m.fl., 2003, s. 120-121) 

 

Statens uppgift handlar i ett socio-politiskt system till stor del om att skapa 

förutsättningar för att samverkan sker mellan olika aktörer, och statens roll 

blir då att koordinera och underlätta denna samverkan. Utifrån detta perspek-

tiv ses det som nödvändigt att fokus lika mycket riktas på samhället som på 

staten (Björk m.fl., 2003). Det socio-politiska perspektivet på governance in-

nebär att forskaren tar sig an att ge exempel på samhällets allt högre grad av 

komplexitet och hur denna komplexitet får till följd att statens styrning fram-

förallt kommer till uttryck genom att staten fungerar som koordinator och 

ihop-kopplare av samhällets olika aktörer, där staten är en av de aktörer som 

är med i denna samverkan (Björk m.fl., 2003). Detta perspektiv-val betyder 

att fokus riktas mot de styrinstrument som staten använder sig av för att klara 

av att styra i detta system (jmf. Feltenius, 2011b; M. Johansson, 2011). Utifrån 

det perspektiv som anläggs i denna avhandling blir det därför följdriktigt att 

betrakta SKR som en representant för ”samhället”, och det blir då också möj-

ligt att tolka SKR:s aktörskap och inflytande som något som beror på statens 

ökade behov av samverkan med olika samhällsaktörer. I ett socio-politiskt sy-

stem styr staten fortfarande samhället, men på andra sätt än tidigare, genom 

användning av andra styrinstrument. Detta är således ett governance-perspek-

tiv som erkänner statens fortsatta förmåga att styra.  

Användningen av begreppet ”multi-level governance” innebär anläggandet 

av ett analytiskt perspektiv enligt vilket orsakerna till de förändrade villkoren 

för statens styrningsmöjligheter antas bero på förändringar gällande maktba-

lansen mellan aktörer på olika nivåer i det politiska systemet. Härmed avses 

att förändringen ”från government till governance” är en följd av att national-

staters styrnings- och handlingsmöjligheter utmanas av aktörer i flernivåsyste-

met vilket därmed har gjort staterna mer beroende av dessa aktörer för att 

kunna bedriva politik (Feltenius, 2016). Det antas ha skett en maktförskjutning 
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från nationalstaten till omgivande aktörer på skilda nivåer; den politiska mak-

ten har, enligt detta perspektiv, förskjutits från riksdag och regering ”uppåt” 

(framförallt till EU), ”utåt” (till exempel genom privatisering), ”nedåt” (till 

kommuner, regioner m.m.) och ”inåt” (till statliga myndigheter) (Sundström 

& Pierre, 2009; jmf. Berg & Spehar, 2011). De aktörer som därmed är av in-

tresse att studera finns på samtliga dessa nivåer. Nationalstatens urholkade 

makt till förmån för aktörer på andra nivåer innebär ett ökat utrymme för dessa 

andra aktörer att bedriva politik oberoende av staten, en maktförskjutning som 

utmanar föreställningen om staten som högst upp i den politiska hierarkin 

(Feltenius, 2016). Perspektivet rymmer också antagandet att maktförskjut-

ningen eller maktdelningen till de olika aktörerna i flernivåsystemet innebär 

ett ökat utrymme för förhandling och nätverksbyggande. Den påstått föränd-

rade maktbalansen mellan flernivåsystemets olika aktörer antas således också 

ha inneburit förändringar vad gäller hur politik utformas (Björk m.fl., 2003). 

Denna förändring ”från hierarkisk till förhandlad styrning” (Duit, Galaz & 

Löf, 2009, s. 126) sägs innebära att politik skapas på annat sätt och i andra 

former än tidigare, till exempel anses komplexa politiska frågor fordra former 

som tillåter aktörer från olika samhällssfärer att i ”partnerskap” och i ”sam-

verkan” finna lösningar. Statens roll antas härmed förändras (Björk m.fl., 

2003). Som synes råder det vissa likheter mellan governance i betydelsen so-

cio-politiskt system och governance i betydelsen multi-level governance. 

Båda begreppen fångar in att det skett en övergång från en hierarkiskt präglad 

styrning till en styrning som mer betonar behovet av samverkan och förhand-

lingar. Multi-level governance fokuserar på hur flernivåsystemet påverkas av 

dessa förändringar och här är det särskilt Europeiska Unionen (EU) som är 

den aktör som beskrivs ha förändrat villkoren för nationellt beslutsfattande.  

Som vi har sett hävdas det att det traditionella flernivåsystemet luckras upp 

i den meningen att centralstaten inte anses ha kapacitet att på egen hand lösa 

samtidens alltmer komplexa frågor. Det är i detta sammanhang som beteck-

ningen från ”government till multi-level governance” förekommer. Denna be-

teckning syftar till att indikera att det skett en förändring avseende den poli-

tiska styrningen. Här är det framförallt EU-medlemskapet och tillkomsten av 

ytterligare en politisk-administrativ nivå som anses ha förändrat villkoren för 

politikskapandet (Berg & Spehar, 2011). När begreppet flernivåstyrning defi-

nieras som ”EU:s flernivåstyre” (Montin, 2010, s. 129) synliggörs således att 

politik formas även på en supra-nationell nivå. Det är dock på sin plats att 

hålla isär definitionen av flernivåstyre i betydelsen ”EU:s flernivåstyre” från 

definitionen av flernivåstyre i betydelsen ”nationellt flernivåstyre”. Som Stig 

Montin har påpekat är ”[n]ationellt flernivåstyre […] något som i hög grad 

kännetecknar det svenska systemet” (Montin, 2010, s. 126), och denna form 

av flernivåstyre har också under lång tid ramat in och påverkat villkoren för 

politiken. Om vi för enkelhetens skull låter införandet av den allmänna och 

lika rösträtten vara startpunkt för en historik över det svenska politiska syste-

met så kan vi också konstatera att detta system alltid varit utformat som ett 
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flernivåstyre, ett flernivåstyre som ger upphov till den typ av vertikala och 

horisontella intressekonflikter som ryms inom flernivåpolitiken (D. Karlsson 

& Gilljam, 2014).  

Det är av vikt att understryka att begreppet ”multi-level governance” i 

denna avhandling kommer att användas för att förstå utvecklingslinjer och 

styrning inom det svenska flernivåsystemet. Det är således det nationella fler-

nivåstyret vi är intresserade av, inte EU:s flernivåstyre (Montin, 2010; jmf. 

Feltenius, 2016). Här ansluter sig denna avhandling till ståndpunkten att stu-

dier som använder ett multi-level governance perspektiv som en analytisk ut-

gångspunkt för att därigenom begreppsliggöra förändringar avseende politik-

skapandets villkor, mycket väl kan ha nationalstaten som undersöknings-ram, 

och relationen mellan den subnationella nivån och den nationella nivån som 

undersökningsobjekt (se Feltenius, 2016).  

Feltenius (2016) har till exempel visat att SKR:s och statens nära samarbete 

materialiserat och formaliserat i överenskommelser kan beskrivas utifrån ett 

multi-level governance perspektiv. Det faktum att SKR tilldelas statsbidrag 

kan tolkas som ett exempel på att välfärdsstaten har blivit alltmer beroende av 

subnationella aktörer (Feltenius, 2016). Utifrån Feltenius resonemang kan vi 

se det fruktbara i att analysera relationen mellan nationalstaten och den sub-

nationella nivån utifrån ett multi-level governance perspektiv. Utgångspunk-

ten måste då vara att också betrakta EBP-överenskommelserna mellan SKR 

och staten som uttryck för styrning. Forskare i socialt arbete som intresserat 

sig för statens ansträngningar att utveckla socialtjänsten i riktning mot EBP 

har dock vanligtvis inte använt sig av det sorts analytiska perspektiv som vi 

här diskuterar, även om det finns en del resonemang om EBP-satsningen i 

socialtjänsten som berör denna ur ett styrningsperspektiv (Gegner m.fl., 2019; 

K. Johansson. 2013).  

Den tredje generationens politikskapande och styrning: 

ett uttryck för post-politik. 

De som använder sig av begreppet multi-level governance för att analysera 

det politiska systemets förändring har ett intresse av att vilja förstå “increased 

complexity, proliferating jurisdictions, the rise of non-state actors and the re-

lated challenges to state power.” (Bache & Flinders, 2004, s. 5) Översatt till 

svenska har statsvetare betecknat denna förändring som en utveckling ” ’från 

centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning’ ” (Montin & Hedlund, 2009a, 

s. 7). Genom denna översättning och anpassning av (det anglo-amerikanska) 

governance-begreppet till svenska förhållanden problematiserar Stig Montin 

och Gun Hedlund (2009a, 2009b) utifrån ett kritiskt anslag uppfattningen om 

att villkoren för den politiska styrningen verkligen har förändrats på det sätt 

som governance-litteraturen föreskriver. Somligt i det politiska systemet kan 
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sägas indikera att det har skett en utveckling i riktning mot governance, medan 

annat snarare pekar på att staten fortfarande styr, men med andra medel. Nya 

sätt att styra uppstår samtidigt som mer traditionella styrformer fortfarande 

finns kvar (och kanske till och med förstärks), och ”nya generationer av poli-

tikområden växer fram och utvecklas vid sidan av eller som komplement till 

tidigare generationer.” (Montin & Hedlund, 2009a, s. 14)  

I ”Kommunerna och flernivåstyrningen i EU. Inflytande, anpassning eller 

inbäddning?” undersöker Stig Montin (2010) hur EU:s flernivåstyrning har 

påverkat de svenska kommunerna. Här visas hur relationen mellan EU och de 

svenska kommunerna kan tolkas och förstås. Vad som är särskilt intressant för 

denna avhandlings vidkommande är dock diskussionen om första, andra och 

tredje generationens politikområden (se även Montin, 2007). 

Med uttrycket den första generationens politikområden avses sådana poli-

tikområden som under 1920- och 30 talen lade grunden för den representativa 

demokratin i Sverige. Det var sedan med hjälp av den andra generationens 

politikområden som den svenska välfärdsstaten konsoliderades under årtion-

dena som följde efter andra världskriget. Till den andra generationens politik-

områden räknas till exempel socialpolitik, utbildningspolitik och arbetsmark-

nadspolitik (Montin, 2007). Under denna period av välfärdsstatlig expansion 

fick kommunerna en betydelsefull roll som instrument i genomförandet av den 

välfärdspolitik som centralstatens företrädare planerade. Den tredje generat-

ionens politikområden kännetecknas av en interaktiv samhällsstyrning (Mon-

tin, 2007; Montin & Hedlund, 2009a). Det är här vi möter ”governance” i form 

av ”partnerskap”, ”offentlig-privat samverkan” , ”konsensusbyggande” och 

”överenskommelser”.  Utifrån ett governance-perspektiv är det av vikt att se 

att diskussionen om den förändrade politiska styrningen till viss del handlar 

om aspekter som har att göra med iakttagna förändringar inom flernivåsyste-

met.  

Gemensamt för andra och tredje generationernas politikområden är att kommu-

nerna ges en central roll, men vissa förändringar har skett som gör att kommu-

nernas roll definieras något annorlunda på senare tid. Under välfärdsstatens 

uppbyggnad formades kommunerna till starka sammanhållna välfärdskommu-

ner. Under de senaste 20 åren har kommunerna alltmer uppmuntrats att samar-

beta med andra aktörer, inte minst andra kommuner. Genom det ökande sam-

arbetet kommuner emellan tenderar de territoriella och administrativa grän-

serna att minska i betydelse. (Montin, 2007, s. 41. Min kursivering.) 

 

Här argumenteras för att definitionen av kommunernas roll inom den of-

fentliga förvaltningen har förändrats över tid, från perioden då välfärdsstaten 

konsoliderades till 2000-talets politiskapande där mer fokus istället läggs på 

nödvändigheten av samverkan över flernivåsystemets territoriella och admi-

nistrativa gränser. 
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Vad kan då mer sägas vara kännetecknande för politikskapandet vad gäller 

den tredje generationens politikområden? Dels skapas nya sektorsövergri-

pande politikområden, dels finns en normativ uppfattning om att politik bäst 

bedrivs i form av partnerskap, i samförstånd, genom överenskommelser, i pro-

jektform och i nätverk (Hilding-Rydevik, Håkansson & Isaksson, 2011; J. Jo-

hansson, 2010; Montin, 2007, 2010). Som exempel på den tredje generation-

ens politikområden har nämnts hållbarhetspolitik, folkhälsopolitik, klimatpo-

litik, regional utvecklingspolitik, barnrättspolitik och kvinnofridspolitik (Hed-

lund, 2009; Montin, 2007, 2010; Montin & Hedlund, 2009a). Vad som förenar 

dessa nya politikområden är att de överskrider de gränser inom vilka tidigare 

generationers politikskapande bedrevs. Jämfört med den andra generationens 

politikområden kan den tredje generationens politik sägas vara tvärsektoriell, 

något som nödvändiggör samverkan över de ”stuprör” som är ett resultat av 

den andra generationens välfärdspolitiska politikområden.  

Sammanfattningsvis har följande aspekter framhållits som utmärkande för 

den tredje generationens politiskapande (se Montin, 2010, s. 130-132): 

 

• Betoning på samordning av befintliga resurser.  

• Förskjutning från en sammanhållen offentlig sektor till ”administ-

rativ pluralism” (interaktiv samhällsstyrning) 

• Betoning på samverkan, partnerskap bortom intressekonflikter 

• Projektpolitik 

 

Vad som gör diskussionen om olika generationers politikområden relevant 

är att den kan användas i en analys som utgår från ett flernivåperspektiv. Det 

historiska anslaget möjliggör också en analys som tar hänsyn till att nya inslag 

i den politiska styrningen kan existera parallellt med mer traditionella styrfor-

mer, de olika generationernas politikområden har således inte avlöst varandra 

utan förekommer samtidigt med varandra, och kan också tänkas påverka 

varandra. Av särskilt intresse för den fortsatta framställningen är de iakttagel-

ser som har gjorts beträffande det fokus på samförstånd, konsensus och avpo-

litisering som verkar känneteckna mycket av den tredje generationens politik-

områden (Hilding-Rydevik m.fl., 2011; J. Johansson, 2010; Montin, 2007, 

2010). 

I senare tids föreställningar om hur politik bör skapas förutsätts att det redan 

från början finns ett grundläggande samförstånd. Därmed blir politiska, ekono-

miska och sociala intressekonflikter ett tänkbart utfall snarare än en utgångs-

punkt och förutsättning. Ibland kallas det för att en fråga ’politiseras’, och då i 

negativ bemärkelse.” (Montin, 2010, s. 131) 
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Iakttagelser av liknande slag beträffande samtidens politikskapande finns i 

studier av regional utvecklingspolitik (Hilding-Rydevik m.fl., 2011; J. Johans-

son, 2010), ett tredje generationens politikområde kännetecknat av det bär på 

en tvärsektoriell karaktär. 

I Jörgen Johanssons undersökning (2010) av kommunerna och den region-

ala utvecklings-politiken uppmärksammades relationen mellan den subnation-

ella nivåns aktörer, d.v.s relationer mellan aktörer som utspelade sig kring 

flernivåpolitikens horisontella dimension (D. Karlsson & Gilljam, 2014). Den 

regionala utvecklingspolitiken framstod enligt Johansson (2010) som ett av-

politiserat och konsensuspräglat politikområde. Liknande iakttagelser gjordes 

i en studie som undersökte hur ”hållbar utveckling” introducerades som poli-

cybegrepp i den svenska regionalpolitiken (Hilding-Rydevik m.fl., 2011).  I 

studien visades bland annat att den diskurs som genomsyrade olika former av 

policydokument knutna till lanseringen av hållbar utveckling implicit byggde 

på föreställningar om holism, jämviktsläge och konsensus. Analysen av poli-

cydokumenten visade också att manifesta begrepp kring vilka texterna var 

uppbyggda var ord som ”dialog”, ”samverkan”, ”samarbete”. Varken de im-

plicit eller de explicit uttryckta meningarna motiverades, diskursen innehöll 

därmed inga alternativ till det som framställdes som självklara uppfattningar 

(Hilding-Rydevik m.fl., 2011). Även när det gäller frågan om hur den hållbara 

regionalpolitiken skulle ta form genomsyrades diskursen av denna konsensus-

syn; det talades till exempel om att det skulle tillskapas ”regionala partner-

skap” mellan företrädare för det offentliga och företrädare för det lokala nä-

ringslivet. Studien visar således hur föreställningar om konsensus och samsyn 

fungerade som utgångspunkter för diskursen om hållbar regionalpolitik. Det 

var denna typ av föreställningar som även byggde upp diskursen om hur den 

hållbara regionalpolitiken skulle utformas på regional och lokal nivå. De mot-

sättningar och konflikter som eventuellt kunde finnas i regionalpolitikens 

praktik var inget som rymdes inom denna diskurs (Hilding-Rydevik m.fl., 

2011).  

För att begreppsmässigt fånga in denna utveckling där sådana företeelser 

som ”konsensus”, ”partnerskap”, ”dialog”, ”samförstånd” och ”överenskom-

melser” har kommit att framstå som överordnade värden har begreppet post-

politik använts inom ramen för kritiskt inriktade studier och perspektiv 

(Garsten & Jacobsson, 2013; Hilding-Rydevik m.fl., 2011; Mouffe, 2008; 

Roumeliotis, 2016). Enligt detta kritiska perspektiv, företrätt av bland andra 

Chantal Mouffe, innebär den post-politiska samtiden en politik utan ideolo-

giska motsättningar, tömd på intressemotsättningar och konfliktlinjer. Det 

framställs som ett egenvärde i att vara överens, och eftersom ”alla är överens” 

finns det inget behov av ”politik” (dvs den arena som erbjuder utrymme för 

maktkamp mellan företrädare för skilda intressen). Istället bedrivs ”post-poli-

tik” där frågor hanteras på administrativ/teknisk och juridisk väg bortom kon-

fliktlinjer (Garsten & Jacobsson, 2013). I det post-politiska paradigmet blir 
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politikens inneboende konfliktdimension osynliggjord, vilket visar sig i att be-

grepp, uttalanden och föresatser är sådana som är svåra att ha synpunkter på 

och invändningar emot eftersom de skrivs fram i värdeneutrala eller värdepo-

sitiva ordalag. Med Christina Garsten och Kerstin Jacobssons ord kan vi säga 

att budskapen naturaliseras, d.v.s. befinner sig ”beyond the realm of the con-

testable.” (Garsten & Jacobsson, 2013, s. 428) 

Av vad som har beskrivits ovan framgår det att det finns intressanta berö-

ringspunkter mellan vad som avses med post-politisk styrning och den typ av 

den tredje generationens politikområden som har tagit form under senare tid 

(Montin, 2007, 2010). Med hjälp av beskrivningen av olika generationers po-

litikområden blir det möjligt att identifiera de nya politikområden som har 

uppstått under senare år. Dessa nya politikområden skär igenom tidigare struk-

turer och gränser och behovet av samverkan framstår därmed som en önsk-

värdhet. Här har vi ett samverkanskrav inbyggt. Detta har visat sig till exempel 

inom politikområdet regional utvecklingspolitik som innehållit krav på sam-

verkan och konsensus. Tendensen verkar vara att dessa krav på hur politik bör 

vara utformad också har spillt över på ”gamla” politikområden, den andra ge-

nerationens politikområden. Även i dessa verkar det finnas en betoning på 

samverkan och konsensus. Denna utveckling kan begreppsmässigt förstås ge-

nom att betrakta denna som ett uttryck för hur en post-politisk styrning ge-

nomsyrar dagens politikskapande.  

Av relevans för denna avhandling är att dessa begreppsliga förståelseramar 

kan användas för att diskutera den kunskapsstyrning som står i fokus för den 

styrning av socialtjänsten som involverat SKR. Kunskapsstyrning och evi-

densrörelsen kan ses som exempel på hur ett nytt politikområde, ”evidenspoli-

tik”, har tagit form (Hansen & Rieper, 2011). Ett politikområde som bär på 

tydligt post-politiska drag; avpolitiserad och teknokratisk (Hansen & Rieper, 

2011; jmf. Rouemliotis, 2016). Dessa iakttagelser kommer att vara viktiga i 

den kommande analysen, till exempel när det kommer till textanalys av de 

policydokument som gällde frågan om överenskommelsen om evidensbaserad 

praktik i socialtjänsten. När det gäller just evidens-rörelsen och evidenspara-

digmet kan det betraktas som att det bär på en postpolitisk vision. Utifrån ett 

styrningsperspektiv bör evidenspolitiken också analyseras som ett politikom-

råde som används i styrningen inom ett flernivåsystem (jmf. Hansen & Rieper, 

2011).  

Perspektiv med fokus på styrinstrumenten  

Ett antagande i denna avhandling är att SKR fyller en funktion som ”travers” 

i det svenska flernivåsystemet och att organisationen i vissa fall fungerar som 

ett policyinstrument i styrningen av kommuner och regioner. Att socialtjäns-

ten av flera skäl är ett svårtstyrt objekt är också av vikt att betona i detta sam-
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manhang. För att kunna bidra med rimliga förklaringar till SKR:s roll i styr-

ningen av socialtjänsten är det motiverat att beakta och beskriva hur vissa 

aspekter i denna styrning har sett ut över tid. I föreliggande avsnitt diskuteras 

perspektiv som ställer styrinstrumenten i förgrunden för analys.  

Ett sätt att undersöka den påstådda förändringen av det politiska systemet 

är genom att fokusera på de styrinstrument som används i policyprocesser. 

Användningen av styrinstrumentet överenskommelser mellan staten och SKR 

kommer att följas över tid; därigenom kan vi dels (i) synliggöra SKR som 

aktör och dels (ii) visa på förändring i det politiska systemet över tid. Använd-

ningen av ett visst sorts styrinstrument för att hantera en viss sorts politiska 

frågor kan betraktas som ett institutionaliserat sätt att handla. Det politisk-

sociologiska perspektivet på styrinstrument som jag här följer utmärker sig 

genom att styrinstrumenten betraktas som institutioner i sociologisk mening: 

Instruments are institutions in the sociological meaning of the term. ’Institution’ 

is used to mean a more or less coordinated set of rules and procedures that gov-

erns the interactions and behaviors of actors and organizations. Thus, institu-

tions provide a stable frame, within which anticipation reduces uncertainties 

and structure collective action. (Lascoumes & Le Galés, 2007, s. 8) 

 

Ett styrinstrument kan således förstås som en institution som individuella 

aktörer och kollektiva aktörer (organisationer) använder och som vid använd-

ning påverkar aktörers interaktion. Pierre Lascoumes och Patrick Le Galès 

(2007, s. 8) fortsätter: “A great deal of literature has shown how institutions 

structure public policies. We want to show how instruments – a particular type 

of institution – structure or influence public policy.”  

Det är framförallt av två anledningar som avhandlingen hämtar utgångs-

punkt från ”the political sociology of policy instruments” (Lascoumes & Le 

Galés, 2007, s. 4). För det första utgör detta angreppssätt en teoretiskt grundad 

motivering till varför användningen av överenskommelser mellan staten och 

kommunförbunden står i fokus för den empiriska undersökningen i avhand-

lingen. För det andra möjliggör ett fokus på styrinstrument att studera policy-

förändring (Lascoumes, Simard & McCoy, 2011). ”Understanding how in-

struments are used may help us to grasp the transformations of the state” (La-

scoumes m.fl., 2011, s. 2). Med utgångspunkt hämtad från detta perspektiv 

kommer vi i denna avhandling att följa användningen av styrinstrumentet 

överenskommelser. Ett dylikt ”instrumentorienterat” perspektiv kan också an-

läggas i syfte att kartlägga relationen mellan subnationella aktörer och väl-

färdsstaten och hur denna relation har sett ut över tid (jmf. Feltenius, 2016). 

Intresset för att uppmärksamma styrinstrumenten hänger ihop med en uppfatt-

ning om att detta kan bidra till en ökad förståelse av hur den offentliga för-

valtningen har förändrats. 

Det politisk-sociologiska perspektivet på styrinstrument innebär också att 

valet av och användningen av styrinstrument inte endast ska betraktas som att 
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det handlar om att finna de mest effektiva lösningarna på politiska problem. 

Detta perspektiv på styrinstrument kan därför sägas erbjuda ett alternativ till 

den traditionella funktionalistiska utgångspunkten.  

It […] takes the view that effectiveness is not the only or even the main criterion 

that governs instrument selection, and holds that the extent to which an instru-

ment is effective is only one among several potentially significant aspects of 

instrument use and often not the most important. (Kassim & Le Galés, 2010, s. 

4) 

 

Motiveringen till att betrakta styrinstrument som sociala institutioner är att 

det därmed blir möjligt att synliggöra historia, tradition och sedvänjor. I 

delstudie 2 användas detta perspektiv för att beskriva hur institutionen över-

enskommelser mellan Socialdepartementet och kommunförbunden utveckla-

des över tid. Varför ett visst styrinstrument kommer till användning kan lättare 

förstås när aktörer placeras i en kontext och deras aktörskap placeras i ett hi-

storiskt perspektiv. En viktig fråga blir: vad ska betraktas som styrinstrument? 

Är SKR ett statligt styrinstrument (jmf. Larsson, 1994)? Är överenskommel-

ser med SKR ett statligt styrinstrument? Är det motiverat att till exempel be-

trakta SKR:s rekommendationer till sina medlemmar som exempel på ett stat-

ligt styrinstrument? I “Public policy seen through the prism of its instruments” 

(Lascoumes m.fl., 2011) refereras till vad som har anförts som skäl till det 

ökade intresset inom förvaltingsforskning att fokusera på de styrinstrument 

som används i policyprocesser. Det sägs till exempel att:   

the emergence of new contexts for public policies (the environment, urban life) 

or the re-orientation of older policy areas (health, security) have given rise to a 

new series of questions about how public policy is made, and have brought 

about numerous reforms. (Lascoumes m.fl., 2011, s. 1)  

 

Det som i detta resonemang sägs vara ”the emergence of new contexts for 

public-policies” ser jag som liktydigt med det som avses med uttrycket den 

”tredje generationens politikområden” (se t.ex. Montin, 2007), och formule-

ringen ”the re-orientation of older policy areas” kan med användning av Mon-

tins (2007) begreppsapparat ses som liktydigt med hur politikområden från 

den andra generationen omgestaltas (re-orientates) i samtidens interaktiva 

samhällsstyrning (den tredje generationens politikskapande). Genom att följa 

användningen av ett styrinstrument över tid öppnas det upp för möjligheten 

att undersöka huruvida ett andra generationens politikområde (socialt ar-

bete/socialpolitik) styrs mot de värden som hävdas vara utmärkande för den 

tredje generationens politikområden; partnerskap, samverkan och dialog.  
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Sammanfattning och diskussion om de perspektiv och 

begrepp som har presenterats 

I den ovan redovisade genomgången av teoretiska perspektiv har vi rört oss 

med begrepp hämtade från skilda ämnesdiscipliner. Dessa begrepp, som vi 

kan kalla för avhandlingens teoretiska och analytiska redskap, kommer att an-

vändas för att öka förståelsen av det som undersöks. Jag menar att framställ-

ningen har allt att vinna på att låta perspektiv med delvis olikartade utgångs-

punkter ställas mot varandra. Det har till exempel hävdats att den komplexitet 

som utmärker forskningsämnet Public policy ”… requires bringing together a 

wide range of theoretical and analytical perspectives to gain any sort of un-

derstanding of what is happening in any policy area.”(Peters & Pierre, 2006, 

s. 1)  

Genom anslutning till uppfattningen om socialtjänsten såsom varande en 

människobehandlande organisation synliggörs ett antal aspekter som har an-

setts utmärka denna organisationsbaserade verksamhet. Eftersom vi är intres-

serade av styrningen av socialtjänsten är det av vikt för den fortsatta framställ-

ningen att bära med en insikt om vad som är karakteristiskt för styrningsob-

jektet ifråga, eller formulerat som en fråga: vad är det för typ av verksamhet 

som utsätts för de olika styrningsförsöken? Utifrån den ovan redovisade ge-

nomgången av litteratur på området blir svaret att det socialtjänstbaserade so-

ciala arbetet är en synnerligen komplex verksamhet som rymmer flera dimens-

ioner. I denna avhandling kommer begreppet människobehandlande organi-

sation användas som ett teoretiskt perspektiv som den empiriskt grundade re-

dogörelsen kan ”ta spjärn emot”. Den mångdimensionalitet som begreppet 

implicerar är viktig att ha i åtanke i den fortsatta framställningen.  

En aspekt eller dimension som dock oftast saknas i litteraturen om social-

tjänsten och andra människobehandlande organisationer är något som skulle 

kunna kallas för den territoriella dimensionen. När denna dimension beaktas 

synliggörs frågan om relationen mellan den svenska samhällsorganisationens 

olika territoriella nivåer och enheter (stat-kommun, kommun-kommun, reg-

ioner/landsting-kommun osv), samt socialtjänstens koppling till kommunen. 

Av denna anledning tillförs också ett flernivåpolitiskt perspektiv på analysen. 

Härigenom skapas förståelse för det ”rum” som socialtjänsten befinner sig i 

och det faktum att styrningen av socialtjänsten kan beskrivas som en kamp om 

resurser mellan flernivåsystemets olika aktörer. Genom att anlägga detta per-

spektiv på analysen skapas en insikt om de på territoriell grund byggda intres-

sekonflikter som den svenska samhällsorganisationen rymmer. Begreppet 

synliggör dessa intressekonflikters såväl vertikala som horisontella dimens-

ioner och det framstår som ytterst relevant att använda i en diskussion som har 

i syfte att kartlägga SKR.  

Statsvetare har konstaterat att samtidens politikskapande bär tydliga drag 

av konsensus, samförstånd och en avsaknad av ideologiska skiljelinjer. Sär-
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skilt när det gäller frågor av flernivåpolitisk art har det hävdats att denna kon-

sensusprägel är framträdande (Hilding-Rydevik m.fl., 2011; J. Johansson, 

2010; Montin, 2010). Diskussionen om olika generationers politikområden 

fokuserar på det svenska politiska systemets kontext varför den ur denna 

aspekt framstår som ytterst relevant att överföra till denna avhandling. Sam-

manfattningsvis så framstår resonemanget om olika generationers politikom-

råden vara relevant av följande anledningar: 

(i) det är anpassat till de förhållanden som gäller den svenska samhällsor-

ganisationen, (ii) det innebär en problematisering kring huruvida det egentli-

gen är så mycket ”nytt” i dagens samhällsstyrning (iii) det bidrar till att nyan-

sera föreställningen om samtiden som ytterst komplex, vilket i sin tur (iiii) gör 

det möjligt att kritiskt granska begrepp som till exempel ”samverkan”, ”håll-

bar utveckling” och ”evidensbaserad praktik”. Kan vi se att socialtjänstområ-

det är ett politikområde som utmärks av en alltmer samverkansinriktad  (Mon-

tin, 2010) och post-politisk styrning (Garsten & Jacobsson, 2013; Mouffe, 

2008; Roumeliotis, 2016)? Med inspiration hämtad från studier som har foku-

serat på hur den ovan skisserade förändringen av den politiska styrningen på-

verkar relationen mellan stat och kommun i Sverige riktas intresset i förelig-

gande avhandling på ett specifikt politikområde – socialtjänsten - och de be-

grepp vi rör oss med används för att kasta ljus över SKR:s roll i relation till 

(välfärds-)staten och hur denna roll kan begripliggöras (jmf. Feltenius, 2016).  

Precis som Feltenius (2016) har föreslagit kan vi låta multi-level governance-

perspektivet bilda utgångspunkt för undersökningar som fokuserar på relat-

ionen mellan de subnationella aktörerna och välfärdsstaten.  

När det gäller de teoretiska perspektiv som ovan har presenterats går det att 

urskilja en skiljelinje mellan mer ”organisations-orienterade” perspektiv å den 

ena sidan och mer ”institutions-orienterade” perspektiv å den andra. Det finns 

viktiga aspekter att hämta från båda dessa perspektiv. Poängen med att i en 

avhandling om styrning av socialtjänsten reflektera över socialtjänstens in-

stitutionella omgivning är att det framstår som rimligt att anta att sådant som 

samhällets normer och föreställningar har en stark påverkan på den typ av 

människobehandlande verksamhet som socialtjänsten är ett exempel på. Kritik 

kan dock anföras mot ett alltför ensidigt fokus på institutioners betydelse ef-

tersom detta riskerar att underskatta betydelsen av makt, intressen och resur-

ser. Den sociala världen är organiserad, och normer och idéer bärs alltid fram 

av någon eller några. Organisationer med inflytande över styrningen av soci-

altjänsten är organisationer med makt, och användandet av denna makt behö-

ver synliggöras och diskuteras. Detta, menar jag, fordrar att organisationerna 

och de verktyg dessa använder får större utrymme i analysen än vad som är 

möjligt om endast det ny-institutionella organisationsperspektivet används. 

Genom att i analysen utgå från ett flernivåperspektiv tas hänsyn till de olika 

potentiella konfliktdimensioner som det svenska flernivåsystemet rymmer och 

frågan om aktörskap hamnar därigenom i förgrunden. För att förstå villkoren 

för SKR:s aktörskap är detta flernivåperspektiv nödvändigt. I linje med ett 



74 

”organisations-orienterat” perspektiv ligger också ståndpunkten att det i ana-

lytiskt hänseende har ansetts vara av vikt att fästa uppmärksamhet på och syn-

liggöra SKR:s intraorganisatoriska relationer mellan ledning och medlemmar.  

Framförallt kan ett större fokus på organisationer och de resurser som dessa 

kollektiva aktörer förfogar över bidra till att förklara hur isomorfa processer 

av normativ och tvingande karaktär sker.  

Jag menar följaktligen att analysen är betjänt av att både beakta vissa 

aspekter som det ny-institutionella organisationsperspektivet förmedlar och 

också ta fasta på det organisations-orienterade perspektivets fokus på aktör-

skap, intressen och resurser. Genom att anlägga vad som kan kallas ett ”in-

strument-orienterat” perspektiv enligt vilket styrinstrument ses som sociala 

institutioner (Lascoumes & Le Galès, 2007) menar jag att det blir möjligt att 

delvis överbrygga klyftan mellan ett organisations-orienterat perspektiv och 

ett institutions-orienterat perspektiv. Det politisk-sociologiska perspektivet på 

styrinstrument används i syfte att motivera valet att följa ett styrinstrument 

över tid och i denna avhandling är det särskilt styrinstrumentet överenskom-

melser som står i fokus. Förekomsten av detta styrinstrument kan betraktas 

som ett institutionaliserat sätt att hantera politiska frågor i ett flernivåsystem 

och genom detta instrument-orienterade perspektiv synliggörs också den be-

tydelse som historia, kontext och tradition har för varför ett visst styrinstru-

ment kommer till användning. Användningen av överenskommelser mellan 

staten och kommunförbunden kan också analyseras utifrån antagandet om att 

detta är ett styrinstrument som till såväl form som innehåll torde vara väl läm-

pat för att styra en människobehandlande organisation som socialtjänsten.   
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Metod och material 

I detta metodavsnitt redogörs för de mått och steg som har vidtagits i arbetet 

med insamling av den empiri som används i avhandlingen.35  I avsnittet besk-

rivs hur delstudierna har genomförts samt vilket material som ligger till grund 

för analys och resultat. Vidare beskrivs hur det empiriska materialet har bear-

betats. Avslutningsvis innehåller detta avsnitt en reflektion som berör några 

problematiker och dilemman som uppstod under olika delar av avhandlings-

arbetet och som har bedömts vara värda att ägna särskild uppmärksamhet.  

En metod-diskussion 

Arbetet med denna avhandling inleddes hösten 2013. När detta skrivs har sju 

år förflutit. På vägen mellan då och nu har beslut tagits och vägval gjorts. Vad 

som nu är paketerat mellan dessa bokpärmar är en produkt av dessa beslut och 

vägval. Ambitionen med detta metod-avsnitt är att kasta ljus över sådant som 

är av relevans för att kunna bedöma avhandlingens kvalitet.  

Något om kriterier för kvalitativt god forskning 

Hur bör en undersökning vara gjord för att dess resultat ska kunna bedömas 

som trovärdigt? Ett viktigt kriterium är att studien ska ha genomförts på ett 

reliabelt (pålitligt) sätt. Forskning som är pålitlig gör det möjligt för läsaren 

att ta ställning till huruvida det som forskaren påstår kan sägas vara rimligt 

(jmf. Eneroth, 1984) I linje med Steinar Kvale och Svend Brinkmann bör vi 

påminna oss om att begreppet reliabilitet ”inte bara har en metodologisk utan 

också en moralisk mening, som när vi talar om en pålitlig person.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263). Detta påpekande är uppfordrande; det synliggör 

kravet att forskningsresultaten ska gå att lita på: ”vad du påstår ska vara sant!”.  

Hos den oprövade forskare som har som ambition att bedriva pålitlig forsk-

ning kan det lätt smyga sig på en känsla av otillräcklighet och osäkerhet. Inte 

blir det lättare när läroboken meddelar att du förväntas skapa ”en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen – problemfor-

mulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, 

                                                      
35 Inspiration till upplägg och utformning av detta avsnitt har bland annat hämtats från metod-

avsnitten i Mairon Johanssons (2011) och Stig Lindes (2010) avhandlingar. 
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beslut rörande analysen av data och så vidare.” (Bryman, 2002, s. 260-261). 

Det låter övermäktigt. Kravet på fullständighet bör avfärdas som orimligt, ore-

alistiskt och inte heller nödvändigt. Rimligt, möjligt och nödvändigt är det 

däremot att ta fasta på uppmaningen att så långt som möjligt motivera samt 

reflektera kring viktiga beslut som har tagits under olika faser av forsknings-

processen. Dessa beslut kan till exempel gälla sådant som val av metoder för 

insamling av empiri, val av intervjupersoner, val av dokument och val av hur 

dokumenten ska läsas. Föreliggande metodavsnitt är ägnat åt att redogöra för 

denna typ av beslut samt motiveringar till desamma. Härnäst presenteras de 

fyra delstudierna med avseende på genomförande, material, urval samt bear-

betning.  

Om delstudierna 

Avhandlingens empiriska undersökning har delats in i fyra studier som i av-

handlingens ”Del II” presenteras i en ordningsföljd som är tematiskt motive-

rad. Den studie som benämns ”delstudie 1” förmedlar en ”karta” över SKR 

som organisation och aktör på socialtjänstområdet. Härigenom bidrar denna 

undersökning till att bringa klarhet i vad för slags organisation SKR är. Genom 

att ringa in och kategorisera ett antal verktyg för påverkan och ståndpunkts-

framställan förmedlas kunskap om SKR som välfärdspolitisk aktör i den sam-

tida svenska samhällsorganisationen. Delstudie 1 kan därmed betraktas som 

en studie som banar väg för avhandlingens övriga delstudier genom att den 

introducerar läsaren till SKR samt också de verktyg som organisationen har 

möjlighet att använda för att föra fram ställningstaganden och ståndpunkter. 

Utifrån en analys av texter som huvudsakligen har hämtats via SKR:s hemsida 

utmejslas i delstudie 1 olika flernivåpolitiska roller som SKR ikläder sig. 

Genomförandet av delstudie 1 ägde rum i slutfasen av avhandlingsarbetet 

(under 2019 och 2020).  Vid denna tid hade jag skaffat mig en tämligen god 

överblick över SKR samt även Svenska Kommunförbundet/Landstingsför-

bundet. Arbetet med avhandlingen hade inletts hösten 2013 och kom snart att 

riktas in mot att undersöka den form av styrning av regioner och kommuner 

som ägde rum genom att överenskommelser ingicks mellan SKR och staten. 

”Upptäckten” av att staten och SKR under 2010-talet hade ingått överenskom-

melser för att styra utvecklingen inom olika delar av socialpolitiken ledde till 

ett intresse av att kartlägga historiken kring användningen av detta styrinstru-

ment. Resultatet av denna kartläggning presenteras i avhandlingens ”delstudie 

2” och gäller alltså frågan om hur överenskommelser mellan kommunförbun-

den och staten har använts över tid och om hur detta styrinstrument började 

användas som en del i kunskapsstyrningen av socialtjänsten. I delstudien be-

skrivs en händelseutveckling som omfattar en period på omkring trettio år, 

med ”Dagmaröverenskommelsen” mellan Socialdepartementet och dåvarande 

Landstingsförbundet vid 1980-talets mitt som startpunkt. Till grund för denna 



77 

redogörelse ligger huvudsakligen sådant material som propositioner, statliga 

utredningar, yttranden m. m.   

I ”delstudie 3” och ”delstudie 4” analyseras ur olika perspektiv den styr-

ningsstruktur som etablerades utifrån överenskommelserna mellan SKR och 

Socialdepartementet om att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjäns-

ten. I delstudie 3 analyseras tio stycken överenskommelsetexter om EBP i so-

cialtjänsten. Texterna innehåller det som de två aktörerna på nationell nivå, 

Socialdepartementet och SKR, har kommit överens om. I delstudie 4 flyttas 

fokus till den regionala nivån. Genom intervjuer med personer kopplade till 

en regional organisation (”Länsorganisationen”) analyseras upplevelser och 

erfarenheter av den styrning som emanerade från överenskommelserna mellan 

SKR och Socialdepartementet. Den avslutande delstudien är därmed en inter-

vju-studie och det är utsagor från sju intervjupersoner som utgör studiens hu-

vudsakliga empiriska material. 

Nedanstående tabell ger en översikt över delstudierna med avseende på tid-

punkt för genomförande, vilket material som används samt vilka forsknings-

frågor som respektive delstudie syftar till att besvara. 
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Tabell 2. Delstudierna 

Delstudie Genomfö-

rande 

Material Forskningsfrågor 

Delstudie 1 2019-2020 Text hämtad från 

hemsidor.36 

 

 

Vilka är SKR:s verktyg 

för påverkan i social-

tjänstfrågor och vilka 

funktioner fyller dessa 

verktyg? 

Delstudie 2 2013-2020 Offentligt tryck, 

övriga källor  

Hur har överenskommel-

ser mellan staten och 

kommunförbunden an-

vänts i styrningen av reg-

ioner och kommuner? 

Delstudie 3 2018-2019 Överenskom-

melse-dokument 

Hur kan ”EBP-överens-

kommelsen” mellan sta-

ten och SKR beskrivas?  

Vilka perspektiv framträ-

der i överenskommelse-

texterna? Vilka uppgifter 

tilldelades SKR och hur 

kan detta förstås? 

Delstudie 4 2016-2017 Intervju-utsagor 

(7 intervjuperso-

ner med koppling 

till Länsorganisat-

ionen) 

 

Vilka upplevelser finns 

på regional nivå om 

”EBP-överenskommel-

sen” och den roll som 

SKR fick genom denna 

överenskommelse? 

 

 

Beskrivning av delstudiernas empiriska material 

Detta avsnitt innehåller en diskussion om avhandlingens empiriska 

material och de överväganden som har gjorts i samband med insamlingen av 

detsamma. Till stor del utgörs avhandlingens empiri av olika dokument, till 

exempel offentligt tryck av olika slag. Även annat textmaterial används i av-

handlingen där det framförallt handlar om texter med SKR som avsändare. 

                                                      
36 I delstudien förekommer också hänvisningar till upplysningar som erhållits från intervjuer 

med två personer anställda vid SKR:s kansli. Intervjuerna bidrog till ökad sakkunskap i vissa 

frågor och information från dessa intervjuer har använts som komplement till hemside-materi-

alet. 



79 

Insamlingen av dessa texter har i hög grad skett via SKR:s hemsida. Det em-

piriska materialet utgörs i viss mån också av intervju-utsagor. Härnäst följer 

ett avsnitt som ägnar uppmärksamhet åt och reflekterar kring dokument-som-

källor och i samband härmed beskrivs de olika dokument-typer som förekom-

mer i avhandlingen. Avsnitttet avslutas med en redogörelse över hur doku-

menten har bearbetats och analyserats.  

Dokument 

Kategorisering 

 

Avhandlingens empiriska material består till stor del av olika dokument såsom 

överenskommelse-texter, regeringspropositioner, utredningsbetänkanden och 

annat material av liknande karaktär, dvs offentligt tryck av olika slag. En stor 

del av avhandlingens material utgörs också av texter producerade av SKR.  

När det gäller dokument som empiriskt material kan dessa delas in på lite 

olika sätt. Vi kan börja med att ta hjälp av Idar Magne Holme och Bernt Krohn 

Solvang som utifrån en uppdelning i konfidentiella respektive offentliga källor 

fäster uppmärksamhet på det som handlar om vem eller vilka som avsändaren 

av en text ser som den tänkte mottagaren av texten (Holme & Solvang, 1997, 

s. 128). Denna uppdelning motiveras med att vi som forskare bör vara med-

vetna om att det alltid finns en koppling mellan mottagare och avsändare; text-

författaren producerar sannolikt texten med en viss sorts mottagare i åtanke. 

Samtliga de dokument som används i föreliggande avhandling bör betecknas 

såsom varande av offentlig karaktär eftersom de vänder sig till någon form av 

”offentlighet” eller ”allmänhet”.  

Ytterligare en uppdelning av dokument i olika kategorier kan göras utifrån 

om dokumenten har en personlig eller officiell (institutionell) prägel (Bryman, 

2002; Holme & Solvang, 1997, s. 128-129). Personliga dokument kan vara 

sådant som dagböcker, brev m.m. I denna avhandling kommer vi endast vara 

intresserade av dokument som är officiella och som till skillnad från de per-

sonliga dokumenten bär prägel av ett formellt språk. Avsändaren av denna typ 

av officiella dokument är kopplad till någon form av organisation och doku-

mentet ifråga representerar denna organisation. 

En för denna avhandlings vidkommande användbar kategorisering av do-

kument är den som tydliggör skillnaden mellan olika typer av officiella doku-

ment. Med hänvisning till Scott beskrivs hos Bryman (2002) en uppdelning 

mellan officiella dokument dels i officiella dokument från statliga myndig-

heter, dels i officiella dokument från privata källor (Scott 1990 se Bryman, 

2002, s. 357, 361-364). I denna avhandling används dokument-typer som kan 

placeras in i båda dessa kategorier. Att dokument som har producerats av re-

gering, riksdag och andra företrädare för politik och förvaltning ska ses som 
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tillhörande kategorin officiella dokument från statliga myndigheter är själv-

klart. Däremot är det kanske inte lika uppenbart hur överenskommelse-tex-

terna bör kategoriseras. En möjlighet är att beteckna textdokument som har 

producerats gemensamt av regeringen och icke-statliga aktörer som tillhö-

rande en särskild kategori (jmf. M. Johansson, 2011, s. 40). Jag har dock i 

denna avhandling valt att beteckna överenskommelserna mellan SKR och So-

cialdepartementet som officiella dokument från statliga myndigheter. Att 

överenskommelserna sorterats in under kategorin officiella dokument från 

statliga myndigheter har att göra med att dessa texter har regeringen (Social-

departementet) som avsändare. Detsamma gäller även andra texter av liknande 

slag, som till exempel gemensamma yttranden och skrivelser med Socialsty-

relsen och Svenska Kommunförbundet som avsändare. 

I avhandlingen används i stor utsträckning texter där SKR står som enda 

avsändare. Detta material bör då placeras in i kategorin officiella dokument 

från privata källor. Den avgörande skillnaden mellan de olika typerna av of-

ficiella dokument handlar om avsändarnas rättsliga status. Statliga myndig-

heter är offentligrättsliga subjekt medan privata organisationer är privaträtts-

liga subjekt. Att avsändaren är en intresseorganisation och inte myndighet har 

således varit ett faktum av betydelse som det har varit angeläget att förhålla 

sig till. I delstudie 1 används i hög grad texter som har SKR som enda avsän-

dare.  

I delstudie 2 och 3 är det framförallt officiella dokument från statliga myn-

digheter som används (överenskommelser, propositioner, utredningsbetän-

kanden, skrivelser m.m.).  

Hur dokumenten har betraktats, bearbetats och analyserats 

 

Vid läsningen och bearbetningen av texter producerade av SKR:s ledning 

har utgångspunkten varit att dessa texter ska betraktas som uttryck för och 

representationer av den samlade SKR-ledningens ståndpunkter. Utifrån vad 

som är denna avhandlings syfte har det inte ansetts vara motiverat att genom 

särskilda studier undersöka huruvida det i SKR:s styrelse funnits en partipoli-

tiskt grundad oenighet i olika ärenden.37 Denna partipolitiska dimension har 

således legat utanför avhandlingens intresse.  

Texterna i delstudie 1 har använts för att utmejsla de olika flernivåpolitiska 

roller som SKR:s ledning utövar på socialtjänstområdet. Texterna har bearbe-

tats utifrån en förförståelse som bygger på tidigare forskning och teori där  

flernivåpolitikens olika dimensioner samt frågan om styrning i ett flernivå-

system har bildat utgångspunkter för hur det empiriska materialet har lästs och 

                                                      
37 Att denna partipolitiska dimension ibland gör sig påmind är något som framkommer i ett par 

av de remissyttranden som används som empiriskt material i delstudie 1. Se också Strandberg 

(2016). 
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analyserats. Analysen gör således inte anspråk på att vara en fullständig redo-

görelse över texternas innehåll, utan läsningen av texterna har istället gjorts i 

syfte att identifiera och synliggöra hur den flernivåpolitiska dimensionen 

kommer till uttryck i materialet.  

I delstudie 2 används officiella dokument från statliga myndigheter som 

berättande källor för att beskriva en händelseutveckling. Urvalet av dokumen-

ten i denna delstudie har styrts av intresset av att kunna säga något om kom-

munförbundens roller som traverser mellan nationell och subnationell nivå i 

frågor av relevans för socialtjänsten.38 Utgångspunkten har varit att med stöd 

av framförallt offentligt tryck bidra med en trovärdig beskrivning av hur över-

enskommelser har använts som styrinstrument.  

Läsningen av överenskommelse-texterna i delstudie 3 gjordes mot bak-

grund av vissa på förhand bestämda teman; dvs vad som genomfördes var en 

deduktivt styrd eller ”top-down” tematisk analys som hämtade sin utgångs-

punkt från vissa begrepp eller fenomen som sedan eftersöktes i det empiriska 

materialet (Braun & Clarke, 2006). Sorteringen av det empiriska materialet 

utgick från följande frågor (i) vad har texterna att säga om de roller och upp-

gifter som SKR fick? (ii) hur kan överenskommelserna förstås som ett instru-

ment för styrning i ett flernivåsystem? (iii) hur sker denna styrning?  

 

SKR: s hemsida – en rikhaltig, rörig och rörlig källa  

Empirin i delstudie 1 består till övervägande del av texter och information som 

har hämtats via SKR:s hemsida (www.skr.se). Dessa texter bör sammantaget 

kategoriseras som officiella dokument från en privat källa. Arbetet med 

delstudie 1 genomfördes under 2019 och 2020 och det var huvudsakligen un-

der våren 2019 som material från hemsidan laddades ned. Hemsidan är en 

källa som ger en nulägesbild av vad SKR har valt att inför omgivningen visa 

upp, hemsidan är så att säga SKR:s fönster mot omvärlden. Därmed bör läs-

ningen av delstudie 1 göras med beaktande av det faktum att det empiriska 

material som ligger till grund för analyser och slutsatser har ingått som delar 

av en inför offentligheten presenterad ”bild av SKR”. Med detta i åtanke hade 

jag som ansats att inte endast använda SKR:s hemsida som källa från vilken 

dokument laddades ned utan också vara öppen för text, bild och information 

som fanns ”mer direkt” synligt på hemsidan.  

                                                      
38 Den typ av överenskommelser som kommunförbunden regelbundet träffar med de fackliga 

centralorganisationerna har inte inkluderats som empiriskt material i avhandlingen. Dessa över-

enskommelser mellan arbetsmarknadens parter handlar om att sätta upp ramarna för de centrala 

kollektivavtalen på kommun- och landstingsområdet, och staten har i regel ingen formell roll 

häri (se dock Feltenius, 2011b). Eftersom fokus i avhandlingen är riktat mot den roll som SKR 

får i kraft av att ingå i en styrningsstruktur som emanerar från statens intresse av att styra kom-

muner och landsting/regioner gjordes valet att inte studera dessa ”arbetsmarknadsöverenskom-

melser”.  

http://www.skr.se/
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SKR:s hemsida kan beskrivas som rikhaltig, rörig och rörlig. Hemsidan 

innehåller rikligt med information om de olika verksamhetsområden inom 

vilka SKR agerar. Informationen på hemsidan presenteras i texter, bilder, fil-

mer, tabeller och diagram. Det finns dock en viss avsaknad av systematik vad 

gäller delar av presentationen vilket gör att det ibland är svårt att skapa sig en 

tydlig överblick av materialet på hemsidan. Vid flera tillfällen under arbetet 

blev det uppenbart att hemsidan var en rörlig och föränderlig källa. Som ex-

empel kan nämnas att den information som fanns att tillgå beträffande SKR:s 

remiss-yttranden såg olika ut vid två tillfällen då sökningar gjordes.39 Vid en 

första sökning (sökningen genomförd 2019-01-21) återfanns uppgifter om av-

givna remiss-yttranden beträffande år 2018 och 2017 Vid en andra sökning 

(sökningen genomförd 2019-02-26) på samma web-adress återfanns, precis 

som vid det första sökningstillfället, uppgifterna om remiss-yttranden för år 

2018, men däremot saknades nu remiss-yttrandena för 2017.40 Till yttermera 

visso är ett av de remiss-yttranden som valdes ut som empiriskt material inte 

hämtat från den sida på web-platsen där SKR presenterade sina remissvar, 

utan detta remiss-yttrande påträffades istället på en annan plats på hemsidan. 

Vid detta tillfälle (mars 2019) sparades remiss-yttrandet ned.41 Drygt ett år 

senare var informationen om detta remiss-yttrande samt en beskrivning av 

bakgrunden till ärendet borttaget från hemsidan. 

Som ovan har sagts var det framförallt under våren 2019 som arbetet med 

insamlingen av delstudiens empiriska material ägde rum. När delstudien 

skulle sammanställas i sin helhet stod det klart för mig att jag som ett led i att 

stärka delstudiens (och avhandlingens) pålitlighet borde spara ned/”fånga in” 

den typ av empiriskt material som var i form av bilder eller texter som fanns 

direkt på SKR:s hemsida och som alltså inte var dokument som hade varit 

möjligt att ladda ned som pdf-filer. Särskilt viktigt att spara ned detta material 

var det med tanke på vad som tidigare har anförts om att hemsidan är en rörlig 

och föränderlig källa. Arbetet med att ta skärmbilder (screen-shots) på sådant 

                                                      
39 Yttrandena som presenteras på hemsidan spänner över ett brett fält av ämnen; det har på 

hemsidan således inte gjorts någon sortering med avseende på vilket politikområde som respek-

tive yttrande handlade om. Vid en första sökning återfanns uppgifter om avgivna remissyttran-

den för år 2018 och 2017 (sökningen genomförd 2019-01-21). Antalet redovisade yttranden för 

år 2017 var 109 stycken, medan 99 stycken yttranden återfanns för år 2018 (https://skl.se/tjans-

ter/omskl/remissyttranden/-aldreremisser.8116.html). Vid en andra sökning på samma sida 

återfanns återigen uppgifterna om avgivna remiss-yttranden för år 2018 (99 stycken), men 

också uppgifter om avgivna yttranden för år 2016 (107 stycken) (sökningen genomförd 2019-

02-26). Däremot saknades vid detta söknings-tillfälle uppgifterna om antalet yttranden för 

2017. Varken vid den första eller den andra sökningen återfanns uppgifter om remiss-yttranden 

för tiden före 2016. För att erhålla dessa uppmanades att kontakta SKR.  
40 I ett mejl till SKR i november 2019 påpekade jag att 2017 års remiss-yttranden inte fanns 

tillgängliga på hemsidan. En kort tid efter denna påstötning hade detta åtgärdats. 
41 Detta remissyttrande påträffades på SKR:s hemsida under fliken ”Utredning tvångsvård” 

(https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ut-

redningtvangsvard.2261.html. Hämtad 2019-03-12).  

https://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/-aldreremisser.8116.html
https://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/-aldreremisser.8116.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/utredningtvangsvard.2261.html.%20Hämtad%202019-03-12
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/utredningtvangsvard.2261.html.%20Hämtad%202019-03-12
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material som fanns direkt på hemsidan och som förekom som empiri i delstu-

dien genomfördes under oktober 2020. Skärmbilder finns sparade på en data-

fil/ett USB-minne. 

Något om dokumenten i delstudie 1.  

Urval 

SKR:s remissyttranden presenteras under en särskild flik på hemsidan och här 

finns en sammanställning över de senaste årens yttranden. Sammanställningen 

innehåller SKR:s yttranden över remisser som spänner över brett spektrum av 

politikområden. Varje yttrande i sammanställningen finns att ladda ned och ta 

del av. Det framgår av sammanställningen vilket av regeringskansliets depar-

tement som var ansvarigt för respektive ärende och denna kategorisering uti-

från departement utgjorde en del i det urvalsförfarande som gjordes för att 

sortera vilka yttranden som skulle läsas och analyseras. Ett steg i urvalsförfa-

randet handlade således om att avgränsa intresset mot ärenden som enligt vad 

som framgick av sammanställningen på SKR:s hemsida berörde Socialdepar-

tementet. Från 2016 och 2017 valdes två remissyttranden ut för vart och ett av 

de båda åren (2+2). Tre (3) remissyttranden valdes ut från 2018 års samman-

ställning. Utöver dessa sju remissyttranden som valdes ut via SKR:s samman-

ställning över de senaste årens remissyttranden inkluderades även ett re-

missyttrande från 2015 som vid sökningen påträffades under fliken ”Utred-

ning tvångsvård”.42 Med tanke på att SKR under de senaste åren hade avgivit 

svar på omkring 100 remisser per år kan det slutliga urvalet av remissyttranden 

som har lästs och analyserats framstå som relativt få till antalet. Men ansatsen 

i delstudie 1 var inte en strävan efter fullständighet i ”täckningsgrad” utan 

istället att med SKR:s hemsida som utgångspunkt lyfta fram vissa aspekter 

och synliggöra vissa mönster.43  

De remissyttranden som används som empiriskt material behandlar samt-

liga frågor av central betydelse för socialtjänsten och socialt arbete. Re-

missyttrandena är följande: 

 

• Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU. (”Re-

missyttrande, 2015”) 

• En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. 

(”Remissyttrande, 2016a”) 

                                                      
42 Sökningen gick via flikarna skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/pla-

ceradebarn-ochunga/-utredningtvangsvard. Hämtad 2019-03-12. 
43 Remissyttranden som kan sägas ha en koppling till det sociala området men som inte har 

analyserats var till exempel följande: ”Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 

internationella situationer”; ”Vissa förslag om personlig assistans”, ”Om förenklat beslutsfat-

tande och särskilda boendeformer för äldre”. ”För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgär-

der mot barn inom psykiatrisk tvångsvård” 
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• Förebyggande och behandling av spelmissbruk. (”Remissyttrande, 

2016b”) 

• Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett lång-

siktigt arbete för en god och jämlik hälsa. (”Remissyttrande, 

2017a”) 

• Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. 

(”Remissyttrande, 2017b”) 

• Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. (”Re-

missyttrande, 2018a”) 

• Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende. (”Remissyttrande, 2018b”) 

• Att bryta ett våldsamt beteende (”Remissyttrande, 2018c”) 

 

Vid tiden för den genomförda sökningen (februari 2019)  fanns på SKR:s 

hemsida under fliken  ”Meddelanden från styrelsen”44 information om beslut 

tagna av SKR:s styrelse som omfattade perioden januari 2017 - januari 2019. 

Tre av dessa beslut gällde rekommendationer som behandlade frågor på soci-

altjänstområdet och dessa valdes ut som empiriskt material: 

 

• Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av pla-

cerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt 

(”Rekommendation, 2017a”)  

• Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 

boende för äldre (”Rekommendation, 2017b”)  

• Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verk-

samheter (”Rekommendation, 2018”)  

 

I delstudien används också upplysningar hämtade från en rekommendation 

som av SKR:s ledning presenterades i ett så kallat cirkulär. Denna ”cirkulär-

rekommendation” (Cirkulär, 18:61) påträffades vid en sökning som gick via 

följande flikar på hemsidan: ”Social omsorg” / ”Barn och unga” /” Placerade 

barn och unga” / ”Familjehemsvård” / ”Rekommendationer”. Denna typ av 

rekommendationer används av SKR:s ledning för att till medlemmarna signa-

lera om vad ledningen anser vara rimliga nivåer på vissa ersättningar.  

Det har också visat sig att handlingsplaner är ett verktyg som SKR använ-

der sig av. Detta verktyg har använts av SKR i frågor av relevans för social-

tjänsten och under sökprocessen påträffades följande handlingsplaner vilka 

används som empiriskt material i delstudien:  

 

                                                      
44https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelan-

denfranstyrelsen.2684.html (Sidan besöktes i februari 2019) 

https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
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• Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala 

barn- och ungdomsvården (2015) (”Handlingsplan, 2015”) 45 

• Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 

2025  (”Handlingsplan, 2017”) 46  

• Handlingsplan mot missbruk och beroende. Tidig upptäckt, tidiga 

insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år 

(”Handlingsplan, 2018”)47  

Några kommentarer om de olika dokumenten 

 

De remissyttranden som ingår i urvalet har ett sidantal som varierar mellan 

3 till 16 sidor. För varje remissyttrande återfinns en namngiven tjänsteperson 

på SKR:s kansli vilken framstår som den som har varit ansvarig för ärendets 

hantering hos SKR. Det vanliga verkar också vara att SKR:s styrelseordfö-

rande eller vice styrelseordförande står som avsändare av organisationens re-

missyttranden.48 49  

De tre ”styrelse-rekommendationerna” (Rekommendation, 2017a, 2017b 

& 2018) består vart och ett av två dokument. Dels finns här den typ av doku-

ment som av SKR kallas ”Meddelande från styrelsen”. Dessa dokument (som 

i detta urval av rekommendationer har ett sidomfång på omkring två sidor) har 

SKR:s styrelse samt dess ordförande som avsändare. Bilagt till detta doku-

ment finns det dokument som innehåller själva rekommendationen. Dessa bi-

lagor framstår som tjänstemannaprodukter som är framtagna av anställda vid 

SKR:s kansli. De tre bilagor som ingår i detta urval skiljer sig något åt i form-

mässigt hänseende. Två av bilagorna omfattar vardera omkring tio sidor (och 

en av dessa kallas för ”PM”), medan den bilaga som har minst sidomfång om-

fattar två sidor.  

När det gäller dessa ”styrelse-rekommendationer” är det alltså så att det här 

återfinns två dokument-typer som är möjliga att skilja åt. Det faktum att SKR:s 

ledning har angett olika ärendenummer för meddelandeblad och bilaga ska 

                                                      
45https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckl-

ing.1803.html (Hämtad 2019-03-13).  
46  https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html (Hämtad 2019-10-07) 
47 https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html (Häm-

tad 2020-10-28). 
48 I sju av de åtta remissyttranden som valdes ut som empiriskt material i denna studie stod 

SKR:s ordförande, alternativt vice ordförande, som avsändare. För att få en vidgad förståelse 

gjordes ett stickprov där tio remiss-yttranden inom vitt skilda politikområden (alla från 2018) 

ögnades igenom. I samtliga dessa tio yttranden stod SKR:s styrelseordförande som namngiven 

avsändare i slutet av respektive dokument. 
49 I ett av de dokument (Remissyttrande, 2017a) som har analyserats i syfte att beskriva hur 

SKR:s ledning använder remissyttranden som verktyg återfanns två olika yttranden; dels ett 

yttrande som hade SKR:s styrelseordförande som avsändare, dels en reservation i form av ett 

yttrande med ett antal reserverande partier som avsändare. Detta reservationsyttrande återfanns 

i en bilaga till dokumentet och omfattade tio sidor. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling.1803.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling.1803.html
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html
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också påpekas.50 Jag har trots detta valt att låta beteckningen ”Rekommendat-

ion” omfatta de båda dokument-typerna. För att det i analysen ändå ska vara 

möjligt att göra en åtskillnad mellan de två dokumenten har jag markerat när 

det är en bilage-text som åsyftas.  

Beträffande de tre handlingsplaner som utgör delstudiens empiriska 

material är två av dessa av tämligen likartat slag (Handlingsplan, 2015 & 

Handlingsplan, 2018). Dessa två handlingsplaner innehåller problembeskriv-

ningar med åtföljande förslag på åtgärder inom det politikområde som ärendet 

kretsade kring. I det ena fallet gällde det SKR:ledningens nulägesbeskrivning 

och åtgärdsförslag beträffande den sociala barn- och ungdomsvården (Hand-

lingsplan, 2015), medan det i det andra fallet var missbruks- och beroendevår-

den som stod i fokus för SKR:s ledningens intresse (Handlingsplan, 2018).51 

De två texterna omfattar 52 respektive 70 sidor. Den handlingsplan som heter 

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 

(Handlingsplan, 2017) skiljer sig på flera sätt från de andra handlingsplanerna. 

Denna handlingsplan är en överenskommelse mellan staten och SKR:s led-

ning och dokumentet i vilket överenskommelsen/handlingsplanen presenteras 

rymmer dels ett meddelandeblad på två sidor (”Meddelande från styrelsen”) 

dels en bilaga där överenskommelsetexten presenteras. Eftersom det är fråga 

om en överenskommelse mellan staten (Socialdepartementet) och SKR:s led-

ning är det dessa två parter som står som avsändare av den text som återfinns 

i bilagan. Överenskommelsetexten omfattar 15 sidor. 

Den ”cirkulär-rekommendation” som används som empiriskt material har 

rubriken Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för 

år 2019 (Cirkulär, 18:61) och presenteras av SKR:s ledning i den typ av do-

kument som kallas cirkulär. Cirkuläret är ett dokument som omfattar tre sidor. 

Härnäst redogörs för avhandlingens intervjumaterial samt arbetet med pla-

nering och genomförande av intervjuerna. 

Intervjuer 

I avhandlingen används utsagor från intervjuer som empiriskt material och 

intervjuerna är av informant- och/eller respondentkaraktär (Esaiasson, Gill-

jam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Inför samtliga intervjuer säkerställdes 

att intervjupersonerna var införstådda med intervjuns syfte och det faktum att 

                                                      
50 I referenslistan anges vid informationen om dessa rekommendationer också uppgifter om 

vilket meddelandeblad som rekommendationen hör till. 
51 Det dokument som ingår i det empiriska materialet och som här kallas Handlingsplan 2018 

benämns av SKR:s ledning som ”beslutsdelen”. Utöver detta dokument fanns också två ytterli-

gare dokument som av SKR:s ledning kopplades ihop med handlingsplanen: ”Missbruk och 

beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen” samt ” Nya psykoaktiva substanser 

– det vi kallar nätdroger”. Dessa två dokument har inte ingått i det empiriska materialet. 
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intervjumaterialet var tänkt att användas som empiriskt material i en avhand-

ling. Intervjupersonerna informerades om att eventuella citat hämtade från in-

tervjuerna skulle bli publika. I kontakten före intervjuerna underströks vidare 

att intervjupersonernas namn inte skulle återges i avhandlingen utan att per-

sonuppgifter skulle anonymiseras. Samtliga intervjuer har spelats in med en 

diktafon och sedan sparats som ljudfiler. Efter genomförandet av intervjuerna 

vidtog transkribering. Målsättningen var att arbetet med att transkribera inter-

vjuerna skulle inledas i så nära anslutning till varje intervjutillfälle som möj-

ligt. I transkriberingen av utsagorna har intervjuerna återgetts ett formellt 

språk. Samtliga intervjupersoner har erbjudits att ta del av den transkriberade 

intervjun i syfte att få möjlighet att komma med synpunkter och göra eventu-

ella förtydliganden. Intervjuerna kan karaktäriseras som halv-strukturerade 

samtal som utgick från de frågeområden som utforskades.  

I delstudie 4 beskrivs och analyseras utsagor från sju intervjupersoner verk-

samma i ett län; tre personer anställda vid ”Länsorganisationen” samt fyra so-

cialchefer som via ett formellt nätverk hade kopplingar till samma organisat-

ion. Intervjuerna i delstudie 4 kan beskrivas som både respondent- och infor-

mantintervjuer (Esaiasson m.fl., 2012) och utsagorna från dessa intervjuer ut-

gör delstudiens huvudsakliga empiriska material.  

Även två personer anställda på SKR:s kansli har intervjuats och det är fram-

förallt i delstudie 1 som information och upplysningar från dessa intervjuer 

kommer till användning.  Dessa SKR-intervjuer genomfördes under 2018 och 

kategoriseras som informantintervjuer. Intervjuerna med SKR:s företrädare 

var främst inriktade på att utreda vissa sakförhållanden samt syftade också till 

att kunna få ta del av hur dessa personer definierade några för avhandlingens 

vidkommande betydelsefulla begrepp och företeelser. De två intervjuperso-

nerna bedömdes vara nyckelpersoner gällande de ämnesområden som avhand-

lingen behandlar. Särskilt bedömdes de båda kunna bidra med sakkunskap om 

SKR:s interna arbete kopplat till de olika ”EBP-överenskommelserna”. Infor-

manterna var centralt placerade personer när det gällde SKR:s arbete kopplat 

till kunskapsstyrningen av socialtjänsten och de kan båda sägas besitta expert-

kunskap inom detta område. 

Nästa avsnitt innehåller en diskussion om genomförandet av delstudie 4. 

Utöver en beskrivning av de ställningstaganden som togs under arbetet med 

delstudien gällande frågor om urval innehåller avsnittet även en utförlig redo-

görelse över hur intervjuerna i delstudien genomfördes och hur intervjumateri-

alet analyserades.  
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Genomförandet av delstudie 4.  

En diskussion om urval. 

 

I detta avsnitt redogörs för de olika typer av urvalsförfaranden som gjordes 

under arbetet med delstudie 4, med särskilt fokus på val av intervjupersoner. 

Syftet med delstudien var att få kunskap om hur den styrning av social-

tjänsten som utgick från överenskommelser mellan staten och SKR upplevdes 

av personer på subnationell nivå. I studien intervjuas personer med koppling 

till en organisation på länsnivå ”(”Länsorganisationen”) som fungerade som 

mottagare av de olika satsningar som utgick från överenskommelserna på nat-

ionell nivå.  

I ett tidigt stadium av avhandlingsarbetet hade en kontakt etablerats med en 

person som visade sig vara anställd vid Länsorganisationen. När delstudiens 

upplägg planerades var det till denna kontakt jag återvände med en förfrågan 

om personen kunde tänka sig att delta som intervjuperson i den studie som jag 

ämnade att genomföra. Detta bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) beträffande 

intervjupersoner blev styrande i valet av län. Något som också var av bety-

delse i sammanhanget var att det län som utgjorde hemvist för Länsorganisat-

ionen var lämpligt ur geografisk synpunkt; länets geografiska placering  inne-

bar att ett effektivt utnyttjande av såväl ekonomiska som tidsmässiga resurser 

i hög grad kunde tillgodoses.  

 Mot bakgrund av det ovan redovisade framgår det att valet av län inte 

vägleddes av en strävan efter representativitet. Vad som var viktigt var istället 

tillgängligheten till personer som hade kunskap om de aspekter som var rele-

vanta för undersökningen. Studiens upplägg beträffande urval påverkar där-

med möjligheten att hävda resultatens överförbarhet till andra kontexter. Det 

finns dock mycket som talar för att Länsorganisationen kan ses som ett typiskt 

fall (Esaiasson m. fl., 2012, s. 164-166) när det gäller frågan om hur arbetet 

på regional nivå kopplat till de olika överenskommelserna mellan staten och 

SKR på socialtjänstområdet utformades och utfördes. Vidare gav studiens 

upplägg utrymme för ett fördjupat studium av den valda kontexten,  och mål-

sättningen var att presentation av analys och resultat skulle förmedlas genom 

”rika kontextuella beskrivningar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 285). Genom 

att resultaten kopplas till teori och tidigare forskning öppnas det sammantaget 

upp för en möjlighet att pröva och bedöma resultatens överförbarhet.  

Inledningsfasen av arbetet med delstudie 4 handlade om att få en överblick 

över Länsorganisationen. Organisationens hemsida var här till stor hjälp. Via 

den var det möjligt att få tillgång till information och material som gav upp-
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lysningar om Länsorganisationens historik samt dess organisatoriska upp-

byggnad.52 Denna genomgång underlättade det fortsatta arbetet som riktades 

in på att finna personer med kunskap om och erfarenhet av det som stod i 

fokus för delstudien. 

Som ovan har nämnts fanns en kontakt sedan tidigare etablerad med en 

person anställd vid Länsorganisationen. Denna person fungerade som min in-

gång till Länsorganisationen och kontakt etablerades med ytterligare två per-

soner anställda vid Länsorganisationen. Jag ansåg att det var angeläget att de 

personer vid Länsorganisationen som intervjuades kunde förväntas ha ingå-

ende kännedom och kunskap om de för studien viktiga spörsmålen. Utifrån 

vad jag funnit i dokument och på Länsorganisationens hemsida kunde jag kon-

statera att två av de tilltänkta intervjupersonerna vid Länsorganisationen hade 

varit anställda i denna organisation i omkring tio år, och de båda framstod 

också vara centralt placerade i organisationen. Med andra ord uppnåddes i 

denna del av urvalsförfarandet en ”centralitet”  i den meningen att jag hade 

kommit i kontakt med på Länsorganisationen  ” ’centralt placerade källor’ ” 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 258). Delstudiens två första intervjuer gjordes med 

dessa båda personer. Den person som hade fungerat som min ingång till Läns-

organisationen hade också tackat ja till att låta sig intervjuas och denna inter-

vju var således den tredje i ordningen. 

Nästa steg i urvalsprocessen gick via intervjupersonerna vid Länsorgani-

sationen. Det var nämligen av dessa som jag fick kontaktuppgifter till en grupp 

av socialchefer som ingick i Länsorganisationens olika nätverk. Länsorgani-

sationens personal kunde också bistå mig med information som gav en fing-

ervisning om huruvida respektive socialchef hade varit verksam lång eller kort 

tid. I det slutliga urvalet av intervjuade socialchefer återfinns en tämligen god 

spridning avseende hur pass länge dessa hade innehaft chefsbefattningen.  

 

Intervjuerna. 

 

Genomförande 

 

I delstudie 4 redovisas och analyseras intervju-utsagor från sju personer 

med erfarenheter av den styrning av socialtjänsten som utgick från överens-

kommelserna mellan staten och SKR.53  Intervjuerna genomfördes under 2016 

                                                      
52 Under arbetet med delstudien genomfördes läsning av vissa dokument för att få en mer hel-

täckande förståelse för Länsorganisationens verksamhet. Dokumenten har utgjorts av sådant 

som Länsorganisationens styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser samt skriftlig kommu-

nikation mellan Länsorganisationen och SKR i form av återrapportering och redovisningar.  
53 Under arbetet med delstudie 4 genomfördes sammanlagt åtta individuella intervjuer, men det 

empiriska material som ligger till grund för delstudiens resultat bygger på transkribering och 
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och kan karakteriseras som både informant- och respondentintervjuer, d. v. s 

intervjuerna har använts både för att erhålla sakupplysningar men också för 

att erhålla mer subjektivt färgade upplevelser (Esaiasson m.fl., 2012). Inter-

vjupersonerna utgjordes av tre personer som var anställda vid Länsorganisat-

ionen samt fyra socialchefer i samma län. Samtliga intervjupersoner hade er-

farenheter av regionalt utvecklingsarbete på socialtjänstområdet och kunde vi-

dare antas ha viss kännedom om kopplingen mellan nationell och regional 

nivå och styrningen av socialtjänsten via överenskommelser mellan SKR och 

staten.  

Inför samtliga sju intervjuer informerades om undersökningens syfte samt 

de övergripande frågeområden som intervjun avsåg att behandla. I samband 

härmed informerade jag också om på vilket sätt jag avsåg att använda mig av 

intervjuerna i min text och att eventuella intervjucitat som användes skulle 

komma att bli offentliga. Intervjupersonerna informerades om att medverkan 

var frivilligt och att de närsomhelst hade rätt att avbryta deltagandet. Slutligen 

informerades om att intervjupersonerna hade rätt att få ta del av och läsa in-

tervju-utskriften om de så önskade (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare infor-

merades intervjupersonerna om att personuppgifter skulle komma att anony-

miseras.54 Anledningen till att intervjuerna anonymiserades var att detta för-

farande antogs kunna bidra till att få intervjupersonerna att uttrycka sig så öp-

pet som möjligt utan att behöva känna sig begränsade, av vilka skäl det än må 

vara.55 Anonymiseringen leder med nödvändighet till att det heller inte sker 

något offentliggörande gällande i vilken organisation intervjupersonerna var 

verksamma. Det kan tyckas som att intervjuerna inte behandlar särskilt käns-

liga frågeområden, men sannolikt ökar intervju-utsagornas trovärdighet när 

intervjupersonerna erbjuds anonymitet. Nackdelen med detta förfarande är 

dock att studiens genomskinlighet kan påverkas på ett negativt sätt. 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes där jag lät intervjuerna i huvud-

sak kretsa kring de övergripande frågeområden som jag på förhand hade be-

stämt och också informerat intervjupersonerna om. Vid intervjutillfällena 

ställdes frågor av ren informativ karaktär i syfte att ta reda på vissa händelse-

förlopp, aktiviteter och sakförhållanden. Intervjupersonerna ombads också att 

beskriva sina upplevelser och erfarenheter av vissa företeelser med koppling 

till avhandlingens syfte. Samtliga intervjuer spelades in. De tre intervjuerna 

med personerna anställda vid Länsorganisationens kansli varade från som 

kortast 1 timme och 40 minuter till som längst 1 timme och 50 minuter. De 

                                                      
analys av sju intervjuer. En bedömning gjordes nämligen att en intervju som genomfördes per 

telefon med en socialchef inte skulle inkluderas som del av det empiriska materialet. Ljudin-

spelningens kvalitet var vid intervjutillfället nämligen inte helt tillfredsställande. 
54 Anonymiseringen innebar att endast intervjupersonernas tjänstetillhörighet har återgivits.   
55 Se dock avsnittet om ett forskningsmässigt dilemma. 
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fyra intervjuerna med socialcheferna varade kortare tid, mellan omkring 50 

minuter till 1 timme.56 

De tre intervjuer som genomfördes med personer anställda vid Länsorga-

nisationens kansli behandlade i huvudsak Länsorganisationens arbete med de 

nationella satsningarna som styrts via överenskommelser mellan staten och 

SKR, men också intervjupersonernas upplevelser av dessa satsningar och de-

ras beskrivningar av SKR och deras syn på SKR:s roll var teman som berör-

des. Det övergripande syftet med intervjuerna var alltså att få en bild av hur 

nationella överenskommelser mellan SKR och staten på socialtjänstområdet 

”landar” eller ”fäster” på regional/lokal nivå och hur intervjupersonerna såg 

på denna typ av styrning. Även intervjupersonernas uppfattningar om hur styr-

ningen via överenskommelser påverkat Länsorganisationen samt deras upp-

fattningar om vilka resultat som denna styrning lett till för socialtjänstens 

verksamheter var teman som behandlades under dessa tre intervjuer. 

I mina förberedelser inför intervjuerna med Länsorganisationens personal 

hade jag utformat frågemallar som innehöll en del detaljerade frågor som 

gällde vissa sakförhållanden kombinerat med en del frågor som gällde olika 

dokument som jag efterfrågade. Av den anledningen hade jag i de två första 

intervjuerna med Länsorganisationens personal också ett visst fokus på att ta 

reda på vissa sakupplysningar gällande Länsorganisationens arbete och orga-

nisatoriska uppbyggnad. Dessa två intervjuer genomfördes på plats vid Läns-

organisationens kansli under samma dag. Den tredje intervjun som också ägde 

rum vid Länsorganisationens kansli genomfördes vid ett senare tillfälle. Vid 

denna intervju var fokus något mer riktat mot att få ta del av intervjupersonens 

erfarenheter och upplevelser av att ha arbetat med de satsningar som emane-

rade från statens och SKR:s överenskommelser.  

Jag hade på ett tidigt stadium i arbetet med delstudien bestämt att också 

intervjua socialchefer i samma län och då det visade sig att Länsorganisat-

ionen fungerade som nätverk för socialcheferna så föll det sig naturligt att i 

anslutning till intervjuerna med personalen på Länsorganisationen efterfråga 

kontaktuppgifter till länets socialchefer. Några av dessa socialchefer kontak-

tades med en förfrågan om huruvida de var villiga att ställa upp på en intervju. 

Fyra socialchefer intervjuades, tre per telefon och en på dennes arbetsplats.  

De fyra intervjuerna med socialcheferna var sinsemellan ganska lika 

varandra när det gällde planering och genomförande. Fokus i dessa intervjuer 

var framförallt riktat på att få ta del av socialchefernas erfarenheter och upp-

levelser. Intervjuerna med socialcheferna syftade till att låta intervjuperso-

nerna beskriva SKR samt berätta om sina kontakter med SKR inom ramen för 

arbetet som socialchef. Syftet var också att ta del av deras erfarenheter av olika 

satsningar som var kopplade till överenskommelser mellan staten och SKR 

och som på olika sätt handlade om att utveckla en evidensbaserad praktik inom 

                                                      
56 De intervjuer som genomfördes per telefon varade i kortare tid än de intervjuer som ägde rum 

på intervjupersonernas arbetsplatser. 
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socialtjänsten. Ytterligare intervju-teman gällde socialchefernas erfarenheter 

av Länsorganisationens arbete med socialtjänst-relaterade frågor kopplade till 

överenskommelserna, samt deras reflektioner kring satsningarnas/projektens 

betydelse för socialtjänsten. 

Samtliga sju intervjuer transkriberades ordagrant. Intervjucitaten speglar 

det innehållsliga i utsagorna, och därför har citaten i förekommande fall ge-

nomgått viss redigering för läsbarhetens skull. Sådant som pauser och tvekan-

den bortsågs ifrån, d v s jag tolkade inte detta som en form av utsaga. Vad som 

sades i intervjuerna var det intressanta, inte hur det sades. De transkriberade 

intervjuerna översändes till intervjupersonerna i syfte att ge dem möjlighet att 

ta del av och kommentera mina transkriberingar.  Jag strävade efter att löpande 

ha en dialog med de intervjupersoner som så önskade. Det gällde exempelvis 

om intervjupersonerna ville stämma av med mig vilka citat som jag hade för 

avsikt att använda, något som också skedde i ett fall. Det visade sig vara klokt 

att hålla dörren öppen för denna avstämning; en mejlkonversation med inter-

vjupersonen innehållande citat från vederbörande gjorde mig nämligen upp-

märksam på en viss otydlighet angående min användning av ett av citaten.  

Mejlkonversationen gav upphov till en omformulering i texten och kan be-

traktas som en form av respondentvalidering. 

Bearbetning och analys. 

Redogörelsen i detta avsnitt över de mått och steg som vidtogs under arbetet 

med att bearbeta och analysera de transkriberade intervju-utsagorna bygger på 

en rekapitulering av nedtecknade noteringar i min veckojournal samt andra 

upplysningar som har innehållit information om arbetsprocessen. Redogörel-

sen är således ett försök att i efterhand förmedla en så trovärdig bild som möj-

ligt över väsentliga delar av arbetet. Såhär i retrospektiv framstår bearbetning 

och analys av intervju-utsagorna som ett arbete som pendlade fram och till-

baka mellan detaljnivå och helhetssyn. Jag hade inlett analys-fasen av inter-

vju-materialet med att leta efter utsagor som kopplades till en av intervjufrå-

gorna som gällde intervjupersonernas ”Syn på SKR/beskrivning av SKR”. Jag 

letade efter utsagor på detta tema i samtliga intervjuer och plockade ut nyck-

elord/nyckelbegrepp. Efterhand insåg jag nödvändigheten av att ta ett helhets-

grepp kring intervjuerna vilket föranledde mig att göra en sammanfattning av 

varje intervju. Jag lät arbetet med temat ”Syn på SKR/beskrivning av SKR” 

anstå tills vidare och började istället att förutsättningslöst läsa igenom och se-

dan sammanfatta varje intervju-utskrift; ambitionen var att med hjälp av citat 

och egna reflektioner göra en trovärdig och komprimerad redogörelse av det 

innehållsliga i varje intervju. Sammanfattningarna bidrog till att ge mig en 

bättre överblick över materialet. Utformningen av teman skedde både på de-

duktiv och på induktiv väg. Några teman var bestämda på förhand och tema-

tiseringen/analysen innebar i detta fall att leta efter utsagor som kunde rymmas 

inom detta tema. Temat ”Syn på SKR/beskrivning av SKR” är ett exempel på 

ett sådant deduktivt format tema. Men jag var också mer ”empiri-nära” i min 
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läsning av utskrifterna vilket innebar att några teman uppstod direkt ur materi-

alet. Jag arbetade således både teori-nära och empiri-nära vad det gällde tema-

tisering av intervju-materialet (Widerberg, 2002). Ett exempel på detta empiri-

nära analysarbete var betydelsen av vissa metaforer som intervjupersonerna 

använde i sina beskrivningar av erfarenheter och upplevelser. De teman som 

jag arbetade med var: ”Resultat (av satsningarna)”, ”Förankrad evidens-dis-

kurs”, ”Syn på SKR”, ”Chefsorienterat”/”Personbundet”, ”Rörigt/Stökigt”. I 

socialchefsintervjuerna ombads de intervjuade att beskriva sin syn på Länsor-

ganisationens arbete, vilket gav upphov till temat ”Om Länsorganisationen”. 

I viss utsträckning har dessa teman utgjort underlag för de rubriker som an-

vänds i resultatdelen i delstudie 4.  

I delstudiens resultatdel har intervju-citat fått ett relativt stort utrymme. Jag 

har valt att vid ett flertal tillfällen även inkludera intervjufrågorna i samband 

med redovisningen av intervju-citat. 

 

Reflektioner kring särskilda problematiker och dilemman 

i arbetet med avhandlingen 

Tillträde till SKR 

SKR är en privaträttsligt reglerad intresseorganisation vilket betyder att orga-

nisationen till skillnad från en myndighet inte omfattas av offentlighetsprinci-

pen. Utomstående kan därmed nekas tillträde till organisationen. Förfråg-

ningar om kontakt med organisationsföreträdare samt önskemål om att få ta 

del av handlingar ur organisationens arkivmaterial prövas från fall till fall. Ut-

gångspunkten när det gäller kategoriseringen av SKR-relaterat material är så-

ledes att detta material ska betraktas som exempel på det Bryman (2002) be-

nämner officiella dokument från privata källor. Tillträde till organisationens 

olika arenor är inte en självklarhet, något jag blev varse när jag framförde 

önskemål om att närvara vid SKR:s valkongress våren 2015. Jag såg detta 

tillfälle som en möjlighet att kunna knyta kontakter och också som ett sätt att 

skaffa mig fördjupad kunskap om SKR och hur en valkongress går till. Med 

hänvisning till att valkongressen är ”en sluten tillställning” meddelades dock 

att inga åhörare bjöds in till denna kongress (mejlkonversation med tjänste-

man på SKR, 2015-01-29). Att organisationens företrädare väljer vilka de vill 

ge tillträde till organisationen är följdriktigt utifrån det faktum att SKR är en 

privaträttslig organisation. Samtidigt är det värt att påpeka att SKR är en or-

ganisation för kommuner och regioner, d.v.s. SKR:s medlemmar är offentli-

grättsligt reglerade rättssubjekt som ingår i den politisk-demokratiska ord-

ningen. Till yttermera visso finansieras SKR:s verksamhet till stor del av me-

del som kommuner och regioner betalar in. Mot bakgrund av dessa aspekter 



94 

är det ur såväl demokratiskt som forskningsmässigt hänseende problematiskt 

med den gränsbevakning som i viss utsträckning finns runt SKR. 

Intervjuerna i delstudie 4: hanteringen av ett dilemma 

Upplägget av delstudie 4 fick till följd att en problematik av forskningsetisk 

karaktär uppstod som behövde hanteras.   

Delstudiens intervjupersoner hämtades från en krets av personer som ge-

nom kontakter via olika nätverk i länet arbetade tämligen nära varandra. Som 

tidigare har nämnts var det de anställda vid Länsorganisationen som först in-

tervjuades. I anslutning till dessa intervju-tillfällen meddelade jag Länsorga-

nisationens personal att jag hade för avsikt att också genomföra intervjuer med 

några av länets socialchefer, och personal på Länsorganisationen var mig då 

behjälplig med att ta fram kontaktuppgifter till socialcheferna. Socialchefer-

nas anonymitet visavi Länsorganisationens personal blev genom detta upp-

lägg därmed något begränsad och häri ligger grunden till den forskningetiska 

problematiken.  

Utifrån det faktum att studiens upplägg därmed inverkade på möjligheten 

att garantera socialcheferna fullständig anonymitet visavi Länsorganisation-

ens personal hade det varit oetiskt att inte informera socialcheferna om detta. 

Av den anledningen valde jag att före intervjuerna med socialcheferna infor-

mera socialcheferna om studiens design och att denna inverkade på möjlig-

heten att garantera dem fullständig anonymitet. Alla socialchefer som hade 

tackat ja till att låta sig intervjuas informerades i ett mejl om problematiken. 

Att jag upplyste socialcheferna om denna problematik var särskilt viktigt med 

tanke på att några av intervjufrågorna till socialcheferna innebar att dessa om-

bads att göra ett slags utvärdering av Länsorganisationens arbete.  Att i förväg 

informera socialcheferna var således viktigt utifrån det forskningsetiska kra-

vet om att deltagare i en forskningsstudie inte ska behöva riskera att drabbas 

av några negativa konsekvenser av sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Den ovan redovisade hanteringen av den forskningsetiska problematiken  

illustrerar att det var fråga om en avvägning mellan två värden som en forskare 

har att ta hänsyn till; dels strävan efter att få ett så intressant och poängrikt 

datamaterial som möjligt, dels forskarens skyldighet att verka i enlighet med 

kravet på att forskning ska bedrivas på ett etiskt försvarbart sätt.  

Det går förstås inte att veta om och i så fall hur min information till social-

cheferna påverkade dem i deras intervjusvar. Socialchefernas utsagor om hur 

de upplevde Länsorganisationen och dess arbete bör dock läsas med vetskap 

om att socialcheferna före intervjuerna hade informerats om att undersökning-

ens design innebar att jag inte kunde garantera dem deras fullständiga anony-

mitet.  
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Delstudie 1. SKR som aktör på 

socialtjänstområdet. Verktyg. Roller. 

Inledning  

Avhandlingens inledande empiriska undersökning, delstudie 1, syftar till att 

bidra med kunskap om SKR och organisationens aktörskap på socialtjänstom-

rådet. Utifrån en analys av texter producerade av SKR blir det möjligt att syn-

liggöra de positioner som SKR intar i det svenska flernivåsystemet.  

 

Följande frågeställningar kommer att vägleda denna delstudie: 

 

• Med vilka verktyg agerar SKR? 

• Vilka roller fyller SKR vid användning av olika verktyg? 

• Vilka perspektiv och argument förs fram av SKR med hjälp av 

dessa verktyg?  

Teori-anknytning 

Studien utgår från ett flernivåperspektiv på styrning (D. Karlsson & Gilljam, 

2014). I analysen av det empiriska materialet är fokus riktat mot att synliggöra 

på vilka sätt som flernivåpolitikens olika dimensioner ryms i de verktyg som 

SKR använder.  Det insamlade materialet som ligger till grund för den genom-

förda analysen används för att fästa uppmärksamhet på SKR:s aktörskap på 

socialtjänstområdet och hur detta aktörskap kan tolkas utifrån förståelsen av 

den svenska samhällsorganisationen som ett flernivåsystem.  

Allra först är det på sin plats med en definition av några begrepp som är av 

central betydelse. När det gäller hur begreppet ”verktyg” ska definieras kan 

formuleringar från SKR:s ledning ge viss vägledning.  

SKL företräder medlemmarnas intressen och ska med utgångspunkt i den lokala 

och regionala demokratin stödja dem i utvecklingen av välfärdstjänster. För-

bundet har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med 

stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Insatser för att 

stödja medlemmarna sker framförallt genom intressebevakning, verksamhets-

utveckling samt rådgivning och service. (Årsredovisning 2018, s. 35) 
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Ovanstående citat hämtat från SKR:s årsredovisning för 2018 illustrerar en 

slags verksamhetsdeklaration som informerar om de formella uppgifter som 

SKR har. Vad som i föreliggande delstudie beskrivs som SKR:s verktyg kan 

ses som liktydigt med ”insatser för att stödja medlemmarna”; insatser som 

”sker (…) genom intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning 

och service”. Det är viktigt att understryka att denna undersökning syftar till 

att ge en bild av sådana verktyg som är publika, dvs inför allmänheten öppet 

redovisade. Detta innebär därmed att informella medel för påverkan och 

ståndpunktsframställning såsom till exempel olika former av underhandskon-

takter mellan representanter för SKR och aktörer i organisationens omgivning 

är exkluderat från denna kartläggning.  

 

I delstudien definieras verktyg57 enligt följande: 

 

• sådana publika medel för påverkan och ståndpunktsframställning 

som används av SKR i frågor relaterade till socialtjänstens politik-

område, och som har varit möjliga att identifiera och avgränsa 

 

Med roller avses  

 

• de positioner som SKR vid användningen av olika verktyg intar i 

förhållande till andra aktörer i flernivåsystemet 

Om delstudiens empiriska material 

Studiens empiriska material utgörs i huvudsak av texter som under 2019 och 

2020 har hämtats från SKR:s hemsida (www.skr.se). Även uppgifter från re-

geringens hemsida har inhämtats och förekommer som källmaterial i delstu-

dien (www.regeringen.se). Utsagor från intervjuer med två nyckelpersoner an-

ställda på SKR:s kansli har också använts för att komplettera det övriga 

materialet.58  Det empiriska materialet nyttjas dels som grund för att identifiera 

SKR:s olika verktyg och dels som grund för den efterföljande analysen om 

hur SKR vid användningen av verktygen fyller ett antal flernivåpolitiska rol-

ler. Härnäst presenteras en översikt över ett antal verktyg som SKR använder. 

                                                      
57 Det finns en lång rad politikområden inom vilka SKR är aktör. De exempel på verktyg som 

kommer att presenteras i detta avsnitt är sådana som används av SKR även inom andra politik-

områden. 
58 Dessa intervjuer genomfördes under 2018. 

http://www.skr.se/
http://www.regeringen.se/
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En karta över SKR:s ”verktygslåda”. 

Nedanstående tablå illustrerar ett antal väsentliga och tydligt urskiljbara verk-

tyg som SKR har möjlighet att använda som aktör på socialtjänstens område. 

I delstudiens analysavsnitt kommer SKR:s användning av vissa av dessa verk-

tyg att ligga till grund för en diskussion om de olika flernivåpolitiska roller 

som organisationen fyller.  

 

Figur 3. SKR-verktyg 

 
 

 

Tablån visar ett antal etablerade verktyg som ingår i SKR:s repertoar av medel 

för påverkan och ståndpunktsframställan.59 Upplysningar om verktygen har 

                                                      
59 Det hade kunnat vara motiverat att låta SKR:s cirkulär utgöra ett avgränsat verktyg. Cirkulär-

verktyget är dock inordnat i kategorin ”rekommendationer” och i analys-delen ges ett exempel 

på hur en ”cirkulär-rekommendation” används av SKR:s ledning. 

Arbetsgivarpolitik 

Upphandlingsstöd

Remissyttranden. Kommittémedverkan.

Öppna jämförelser

Rekommendationer

Överenskommelser med regeringen (departement)

Handlingsplaner

Ansökan. Hemställan m.m. 
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huvudsakligen hämtats från SKR:s hemsida. När det gäller verktyget ”Ansö-

kan” har upplysningar inhämtats från regeringens hemsida. Sammanställ-

ningen över verktyg kan sägas vara ett resultat av kunskap och insikter som 

genererats under avhandlingsarbetets gång. Det fanns till exempel en förkun-

skap om att SKR var en etablerad remiss-instans varför det sågs som rimligt 

att utmejsla remiss-yttranden som ett verktyg. Att SKR-representanter deltog 

som experter och sakkunniga i statliga kommittéer var också en insikt som 

fanns på förhand. Tack vare vad som framgått av tidigare forskning var det 

också känt att öppna jämförelser användes av SKR. Under arbetet med av-

handlingen har på olika sätt kännedom erhållits om de andra verktygen som 

ingår i sammanställningen. En viktig källa till information var till exempel de 

intervjuer som gjordes med nyckelpersoner anställda vid SKR:s kansli. Inter-

vjuerna gav upphov till intressanta upplysningar om rekommendationer re-

spektive ansökan vilket gjorde det motiverat att betrakta dessa som två verktyg 

samt också inkludera de i delstudien. Det är viktigt att understryka att sam-

manställningen alltså inte inkluderar den form av informella medel för påver-

kan som SKR också använder, som t ex olika former av underhandskontakter 

och andra slags informellt opinionsarbete. Det vi ser i sammanställningen är 

snarast resultaten av olika former av informella kontakter, interaktioner och 

överläggningar. Tydligast kanske detta gäller de verktyg som inbegriper en 

interaktion mellan SKR och statens företrädare, till exempel överenskommel-

ser och ansökan. Härnäst beskrivs översiktligt de olika verktygen. Beskriv-

ningen bygger på information hämtad huvudsakligen från SKR:s hemsida. I 

viss mån används också information från regeringens hemsida samt upplys-

ningar från andra texter med kommunförbunden som avsändare.  

 

Arbetsgivarpolitik 

Det faktum att SKR är en arbetsgivarorganisation innebär att organisations-

ledningen har särskilda befogenheter att med de centrala arbetstagarorganisat-

ionerna ingå avtal som har bindande verkan för organisationsmedlemmarna. 

Det är endast i funktionen som arbetsgivarorganisation som SKR:s ledning 

har denna möjlighet. Vad parterna på central nivå har kommit överens om i 

centrala kollektivavtal blir således det som kommuner och regioner har att 

rätta sig efter.  På SKR:s hemsida (SKR, 2020a) återfanns en länk till något 

som kallas Kommunalt Huvudavtal, KHA 94. I detta avtal återfinns § 3 i vilket 

grunden för kollektivavtalens reglerande funktion uttrycks: ”Mellan arbetsgi-

vare och arbetstagarorganisation får inte avtalas om villkor, som innebär av-

vikelse från överenskommelse vid central förhandling, om inte avvikelsen är 

tillåten enligt den centrala överenskommelsen.” (Kommunalt Huvudavtal 

KHA 94, s. 3) Av det ovan sagda kan det alltså konstateras att SKR:s arbets-

givarpolitiska verktyg bär på en centraliserande prägel som ger organisations-
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ledningen mandat att fatta beslut som organisationsmedlemmarna enligt orga-

nisationsstadgarna måste följa. Detta verktygs bindande funktion skiljer det 

arbetsgivarpolitiska verktyget från de andra verktyg som SKR kan använda. 

Upphandlingsstöd 

Ett av SKR:s inriktningsmål för kongressperioden 2016-2019 gällde frågan 

om upphandling. Enligt kongressens beslut skulle SKR under perioden 2016-

2019 ”verka för att medlemmarna har goda möjligheter att ta tillvara de vinster 

upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader” 

och SKR skulle också ”verka för att medlemmarna genomför fler funktions- 

och innovationsvänliga upphandlingar.” (SKR, 2015a, s. 15)  

Det är utifrån dessa målsättningar som vi ska förstå SKR:s arbete med upp-

handlingsfrågor inom det sociala området; som ett stöd och en service i syfte 

att underlätta kommunernas arbete med upphandling av vård och behandling 

utförd av externa vårdgivare. Upphandlingsstöd är ett verktyg som SKR via 

sitt bolag SKL Kommentus erbjuder kommuner och regioner inom olika poli-

tikområden.60 Inom kategorin sociala tjänster erbjuds ”ramavtal för externa 

placeringar inom Individ- och familjeomsorgen bestående av tre olika place-

ringsformer: HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.” (SKL 

Kommentus, 2020) Genom detta verktyg griper SKR:s ledning in på en svår-

överskådlig kvasi-marknad och bidrar genom samordning, harmonisering och 

förenkling till en reglering på detta område (Meagher, Lundström, Sallnäs & 

Wiklund, 2016; Forkby & Höjer, 2008). Vi kan förstå detta stöd som en ser-

vice som är tänkt att avlasta framförallt resurssvaga medlemmar.  

Remissyttranden och kommittémedverkan 

Remiss-yttranden är ett verktyg med koppling till den statliga policyprocessen 

(Lundberg & Hysing, 2016; Bengtsson & Melke, 2014). Genom remiss-förfa-

randet ges möjlighet för statliga myndigheter, organisationer och enskilda att 

inkomma med skriftliga yttranden över remitterade förslag från statliga utred-

ningar, departementspromemorior och liknande. Remiss-yttranden kan såle-

des betecknas som ett verktyg för påverkan inom ramen för ett formaliserat 

förfarande (Lundberg & Hysing, 2016). Det är regeringskansliets olika depar-

tement som ansvarar för att sända ut ärenden på remiss till berörda aktörer. En 

myndighet som är underställd regeringen måste inkomma med ett yttrande om 

den av departementet har utsetts till att vara en av remiss-instanserna i ett 

ärende. För en intresse- och arbetsgivarorganisation som SKR råder dock inte 

något tvång att yttra sig (Lundberg & Hysing, 2016; Norén Bretzer, 2010). 

Användning av remiss-yttranden  bör inte endast betraktas som ett verktyg för 

                                                      
60 Utöver kategorin ”Sociala tjänster” kan nämnas ”Bygg och Fastighet”, ”Fordon”, ”Gata och 

Park” samt ”Läkemedel” som exempel på områden inom vilka ramavtal erbjöds. 
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påverkan i den specifika politiska frågan utan det kan också betraktas som ett 

kommunikativt verktyg som en organisation kan använda för att signalera sin 

ståndpunkt till omgivningen (Lundberg & Hysing 2016).  

På hemsidan fanns under fliken ”remiss-yttranden” en sammanställning 

över SKR:s yttranden över remisser som inkommit till SKR från regerings-

kansliets olika departement. Sökningarna på hemsidan visade att SKR under 

de senaste åren avgivit omkring 100 remiss-yttranden per år i frågor som be-

handlar ett brett spektrum av politikområden.61 För varje yttrande framgår det 

vilket departement på regeringskansliet som bereder ärendet.  

Ett annat verktyg med vilket SKR framför organisationens synpunkter och 

ställningstaganden gällande olika statliga förslag är medverkan i kommittéer. 

Företrädare för SKR deltar som experter i statliga kommittéer och ges möjlig-

heten att, innan ett utredningsbetänkande har skickats ut på remiss, inkomma 

med särskilda yttranden i syfte att markera organisationens ställningstagan-

den. SKR:s användning av verktygen remissyttranden och kommittémedver-

kan kan sägas fungera som en god illustration på att organisationens position 

som aktör inom ramen för den statliga policyprocessen är tämligen väl etable-

rad. 

Öppna jämförelser 

Öppna jämförelser är ett verktyg som har ägnats tidigare uppmärksamhet i 

forskning om granskning och utvärdering (Carlstedt, 2015; Jacobsson & Mar-

tinell Barfoed, 2016; Lindgren, 2015; Lindgren m. fl., 2012; Trygged, 2016;). 

Systemet med att publicera jämförelser mellan kommuner är något som kan 

spåras tillbaka till olika projekt som dåvarande Svenska Kommunförbundet 

hade tagit initiativ till under 1990-talet (se Svenska Kommunförbundet, 2001).  

SKR står som anordnare av allehanda projekt som på olika sätt är relaterade 

till jämförelseverktyget (Leda för resultat, Mäta för att leda, Jämförelsepro-

jektet, Kommunens kvalitet i korthet, Kostnad Per Brukare). SKR arbetar 

också med utveckling och uppföljning av de kvalitetsindikatorer som ligger 

till grund jämförelserna. När det gäller öppna jämförelser på socialtjänstens 

område är detta något som sker i samverkan mellan SKR och Socialstyrelsen, 

därmed kan detta verktyg sägas ingå som en del i den statliga centralbyråkra-

tins system för granskning av kommunernas verksamheter (Lindgren m. fl., 

2012). Öppna jämförelser används som verktyg på ett flertal områden relate-

rade till socialtjänsten. På SKR:s hemsida återfanns en ”publiceringskalender” 

innehållande upplysningar om när olika jämförelser var tänkta att äga rum un-

der året. Av publiceringskalendern framgick också vilken aktör som innehade 

”ägarskapet” för respektive jämförelser. Av 2020 års information framgick 

                                                      
61 Eftersom det inte råder något tvång för SKR att yttra sig över en remiss så kan det finnas 

remiss-ärenden som SKR har avstått från att yttra sig över. Att undersöka detta är dock något 

som har legat utanför denna studies intresseområde. 
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bland annat följande gällande områden relaterade till socialtjänstens verksam-

heter: 

 

• ekonomiskt bistånd (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• krisberedskap inom socialtjänsten (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• missbruks- och beroendevård (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• social barn- och ungdomsvård (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• funktionsnedsättning SoL och LSS (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• våld i nära relationer (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• vård och omsorg om äldre (Ägarskap: Socialstyrelsen) 

• brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinderområdet (Ägarskap: SKR) 

• Ungdomar i dygnsvård (Ägarskap: SKR) 

 

(källa: SKR, 2020b, 2020c) 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av upplysningar från personal vid SKR:s kansli framstod det 

som relevant att i sammanställningen över SKR:s verktyg inkludera rekom-

mendationer (Intervju 2018-01-10).  

På SKR:s hemsida återfinns vissa rekommendationer under en flik som he-

ter ”Meddelanden från styrelsen”. Dessa rekommendationer presenteras på ett 

sätt som visar att de är förankrade hos SKR:s högsta politiska ledning, d v s 

styrelsen.62 Detta verktygs utmärkande drag är formuleringen som meddelar 

att SKR:s styrelse beslutat att ”rekommendera” medlemmarna att agera på ett 

visst önskvärt sätt. Vanligen är dokumenten som innehåller rekommendation-

erna uppdelade i ett meddelandeblad och en bilaga. Meddelandebladet (”Med-

delande från styrelsen”) innehåller dels en bakgrund till ärendet som behand-

las, dels en sammanfattning av innehållet i rekommendationen, som sedan 

återfinns i sin helhet i bilagan. Meddelandebladet har SKR:s ordförande som 

avsändare, vilket skänker ärendet en tydlig politisk inramning. Bilagans text 

är däremot en tjänstemannaprodukt.  

                                                      
62 Vid tiden för den genomförda sökningen (februari 2019) fanns under fliken ”Meddelanden 

från styrelsen” information om allehanda beslut tagna av styrelsen för en period omfattande 

januari 2017 till och med januari 2019. Sådana styrelsebeslut som här meddelades kunde till 

exempel vara beslut om nivån på förbundsavgiften samt information från SKR:s styrelse om 

aktuella överenskommelser med staten.  
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Rekommendationer framstår som ett tämligen väl etablerat verktyg (Inter-

vju 2018-02-13) och på SKR:s hemsida står detta verktyg inte endast att finna 

under fliken ”Meddelande från styrelsen”. Det finns nämligen också en annan 

typ av rekommendationer som kan påträffas i SKR:s så kallade cirkulär63. 

Dessa rekommendationer är årligt återkommande dokument i vilka ledningen 

meddelar medlemmarna vad den anser vara rimliga (”rekommenderade”) ni-

våer gällande olika ersättningar inom den kommunala verksamheten, till ex-

empel nivån på kommunernas ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktper-

soner. Jämfört med den sorts rekommendationer som fanns under fliken 

”Meddelande från styrelsen” framstår rekommendationer om ersättningsni-

våer som mer teknisk-byråkratiska, framförallt beroende på att kopplingen till 

SKR:s politiska ledning inte är lika tydlig.  

Överenskommelser med regeringen (Socialdepartementet) 

På samma sätt som är fallet med öppna jämförelser så är överenskommelser 

med Socialdepartementet ett SKR-verktyg som i formell mening har en kopp-

ling till en statlig aktör. Överenskommelser används för att styra utvecklingen 

i kommuner och regioner. Användningen av detta verktyg innebär att SKR:s 

ledning med utgångspunkt från vad överenskommelsernas texter behandlar 

åtar sig att till sina medlemmar föra vidare statlig policy. Detta verktyg kan 

med andra ord betecknas som ett medel i den statliga policyimplementeringen. 

Överenskommelserna innehåller vanligen riktade statsbidrag som via SKR 

fördelas till kommuner och regioner i syfte att styra dessa mot det som över-

enskommelse-parterna ser som en önskvärd utveckling. På SKR:s hemsida 

finns under fliken ”Meddelanden från styrelsen” de senaste årens överens-

kommelser samlade. Till exempel kan här nämnas ”Överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kva-

litet och effektivitet med den äldre i fokus” (Meddelande från styrelsen nr 

3/2020). Denna överenskommelse innehöll ett riktat statsbidrag som gick dels 

till kommunerna och dels till SKR:s ledning. Totalt innehöll denna överens-

kommelse 200 miljoner kronor varav omkring 184 miljoner kronor fördelades 

mellan kommunerna och resterande cirka 16 miljoner kronor betalades ut till 

SKR:s ledning (Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus). 

Ett annat exempel utgör överenskommelsen om en sammanhållen vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre. På SKR:s hemsida presenteras på sidan 

”Bättre liv för sjuka äldre” denna satsning som ägde rum mellan 2010 till 

                                                      
63 Cirkulär används av SKR:s ledning för att informera medlemmarna om aktuella spörsmål 

som ledningen anser vara av betydelse för medlemmarnas verksamhet. Det kan till exempel 

vara information om beslut tagna av SKR:s ledning, information om ny lagstiftning m.m. 



105 

2014. På hemsidan finns en länk till en publikation som är en slutrapport av 

överenskommelsen (SKR, 2015b).  

Ett ytterligare exempel på förekomsten av detta instrument är årligt åter-

kommande överenskommelser inom området psykisk hälsa. På hemsidan64 

återfanns en länk till en web-plats om ett projekt benämnt ”Uppdrag psykisk 

hälsa” och överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet inom 

psykisk hälsa. Av informationen på web-platsen framgick att de som arbetade 

i projektet hörde till avdelningen för Vård och omsorg på SKR (Uppdrag psy-

kisk hälsa, 2020a).  2018 års överenskommelse innehöll totalt 1,4 miljarder 

kronor varav SKR:s ledning hade tilldelats 50 miljoner kronor för arbete och 

administration (Meddelande från styrelsen nr 21/2017). För 2019 var belop-

pen ungefär lika stora (drygt 1,7 miljarder kronor varav 40 miljoner kronor till 

SKR) (Uppdrag psykisk hälsa, 2020b). 

Under fliken ”Demokrati, ledning, styrning” informerade SKR:s ledning 

på sin hemsida om en överenskommelse för åren 2018 till 2020 inom området 

jämställdhet och kvinnofrid. I överenskommelsetexten, som var möjlig att 

ladda ned från hemsidan, gick det under rubriken ”Stärka och utveckla kvin-

nofridsarbetet” att läsa att ledningen bland annat skulle stödja medlemmarna 

när det gällde att utveckla ”socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare.” (Över-

enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för att 

stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020, s. 10) För år 

2018 omfattade överenskommelsen i sin helhet satsningar på 20 miljoner kro-

nor, dessa fördelades så att 11 miljoner kronor  gick till SKR:s ledning och 9 

miljoner kronor gick till regionala samverkans-och stödstrukturer (RSS). 

Vad som särskilt utmärker överenskommelser som instrument är dess ex-

plicita koppling till regeringen (Socialdepartementet) något som skänker in-

strumentet en auktoritet som övriga instrument saknar. Gränsen mellan rege-

ringen och SKR suddas också ut vilket blir särskilt tydligt när statsbidrag fi-

nansierar SKR:s verksamhet (Feltenius, 2016; Riksrevisionen, 2017).  

Användningen av överenskommelser innebär att den traditionella förvalt-

ningspoliska ordningen till viss del utmanas i och med att statens företrädare 

väljer att ingå en överenskommelse med en arbetsgivar- och intresseorgani-

sation istället för att ge ett uppdrag till någon av de egna myndigheterna.65 

Handlingsplaner 

Genomgången av SKR:s hemsida visade också förekomsten av så kallade 

handlingsplaner. Denna typ av textdokument innehåller ”mjuka” formule-

ringar; handlingsplanens syfte sägs vara att fungera som ”stöd” och ”underlag 

                                                      
64 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html  (Sökning genomförd 2020-10-16)  
65 Detta verktygs historik samt dess användning under 2010-talet i styrningen av socialtjänsten 

beskrivs och analyseras i avhandlingens delstudier 2-4. 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html%20%20(Sökning%20genomförd%202020-10-16
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för beslut” i olika frågor. Handlingsplanerna kan till exempel innehålla en be-

skrivning av ett antal inriktningsmål samt åtföljande redogörelser för olika 

satsningar och initiativ för att uppnå dessa. I dessa dokument identifieras en 

problembild och/eller ett åtgärdsbehov och sedan förslag på åtgärder. Hand-

lingsplanerna kan betraktas som texter som signalerar uppfattningar om önsk-

värd färdriktning. Det är främst på skolans och socialtjänstens område som 

detta verktyg verkar förekomma.66 

Ansökan. Hemställan. 

Det har vidare visat sig vara relevant att som ett särskilt SKR-verktyg utmejsla 

ansökningar om statliga medel.  Att detta förfarande förekom var något som 

uppmärksammades under en intervju med personer anställda på SKR:s kansli. 

Detta verktyg synliggör hur informella kontakter mynnar ut i formella statliga 

beslut om utbetalning av medel till SKR. För att få en överblick gällande detta 

verktyg genomfördes en sökning på regeringen.se (2020-07-22). Som sökord 

valdes ansökan SKL, och sökningen filtrerades sedan på pressmeddelanden 

från regeringen.  Åtta sökträffar genererades. Sju av ansökningarna gällde 

ärenden inom Socialdepartementets ansvarsområde. I nedanstående figur pre-

senteras de åtta ansökningarna tillsammans med information om de belopp 

som utbetalades till SKR. 

 

 

 

                                                      
66 För att få en bild av huruvida handlingsplaner användes av SKR också inom andra politik-

områden gjordes en avancerad sökning på www.google.se  på ordet ”Handlingsplan” avgränsat 

till SKR:s s hemsida, www.skl.se (sökningen genomförd 2019-09-30). Denna sökningsproce-

dur visade att SKR hade utarbetat handlingsplaner på skolområdet; Handlingsplan för skolans 

digitalisering, Handlingsplan för särskilt begåvade elever och Handlingsplan kompetensförsörj-

ning förskolan. Vad det gällde Handlingsplanen för skolans digitalisering så framgick det att 

denna tog avstamp från regeringens strategi på området skolans digitalisering. Däremot fram-

stod de övriga två handlingsplanerna mer som renodlat inom-organisatoriska produkter utan 

explicit koppling till regeringen.  

http://www.google.se/
http://www.skl.se/
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Figur 4. Ansökan. Utbetalda statliga medel till SKR. 

30 miljoner kr till SKR för spridning av insatser om positiv hälsoutveckling 

för nyanlända (2016) 

 

500 000 kr till SKL International AB67 för genomförandet av en studie om 

utsatta EU-medborgare (2016) 

 

900 000 kr till SKR för stöd till hotade förtroendevalda (2017)68 

 

12 miljoner kr till SKR för arbete för att underlätta samverkan och snabbare 

utskrivning från sjukhus (2017) 

 

12 miljoner kr till SKR för arbete för att underlätta samverkan och snabbare 

utskrivning från sjukhus (2019) 

 

33 miljoner kr till SKR för att utveckla och modernisera första linjens digi-

tala vård. (2019) 

 

1 miljon kr till SKR till utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ung-

domsvården för att förbättra socialsekreteras arbetssituation (2017) 

 

500 000 kr till SKR för att regionala cancercentrum ska göra en utredning 

angående tidig upptäckt av prostatacancer (2018) 

 

(Källa: www.regeringen.se. Sökning genomförd 2020-07-22. Sökord: ansökan SKL. 

Innehållstyp: pressmeddelanden. Figuren är en bearbetning av informationen på hem-

sidan. Pressmeddelandena har laddats ned och sparats på fil.) 69 

 

 

Pressmeddelandena innehöll information om att SKR efter ansökan ställd till 

regeringskansliet beviljats statliga medel. Det visar sig alltså att en sorts verk-

tyg är att SKR kan inkomma med en ansökan till regeringskansliet om att er-

hålla statliga medel för en viss satsning eller utvecklingsarbete. Utöver verk-

tyget ansökan ska här också nämnas skrivelser och andra formella ställnings-

taganden. Under fliken ”Skrivelser” på SKR:s hemsida fanns vid tidpunkten 

                                                      
67 Bolag ägt av SKR. 
68 Detta var en fråga inom Kulturdepartementets ansvarsområde.  
69 Frågan är hur pass heltäckande denna träffbild är. Saknas gör till exempel meddelande om 

att regeringen 2018 beslutat bevilja 12 000 000 kr till SKR för arbete för att underlätta samver-

kan och snabbare utskrivning från sjukhus. Detta beslut hänvisas det nämligen till i pressmed-

delandet från 2019. Se också SKR:s ”Ansökan om medel till medlemsstöd 2018 avseende sam-

verkan vid utskrivning från sjukhus” (Ansökan, 2018). 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/medel-till-skl-for-spridning-av-insatser-om-positiv-halsoutveckling-for-nyanlanda/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/medel-till-skl-for-spridning-av-insatser-om-positiv-halsoutveckling-for-nyanlanda/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/ytterligare-medel-till-skl-for-stod-till-hotade-fortroendevalda/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/miljonstod-ska-underlatta-samverkan-och-snabbare-utskrivning-fran-sjukhus/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/miljonstod-ska-underlatta-samverkan-och-snabbare-utskrivning-fran-sjukhus/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/battre-samverkan-och-snabbare-utskrivning-fran-sjukhus/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/battre-samverkan-och-snabbare-utskrivning-fran-sjukhus/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/projekt-for-sociala-barn--och-ungdomsvarden-ska-forbattra-socialsekreteras-arbetssituation/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/projekt-for-sociala-barn--och-ungdomsvarden-ska-forbattra-socialsekreteras-arbetssituation/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-ger-stod-for-tidig-upptackt-av-prostatacancer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-ger-stod-for-tidig-upptackt-av-prostatacancer/
http://www.regeringen.se/
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för sökningen (2020-07-22) information om beslut tagna av SKR:s styrelse 

(Skrivelser, 2020).70 Som exempel på texter fanns i sammanställningen doku-

ment som hade titeln ”Hemställan” samt ”Skrivelser”. Ofta var dessa adresse-

rade till något av regeringskansliets olika departement. Till exempel kan näm-

nas Skrivelse avseende God och nära vård - Vård i samverkan (SOU 2019:29) 

samt Hemställan - om översyn av stöd vård behandling för personer med miss-

bruk och beroende. Att döma av sammanställningen på SKR:s hemsida verkar 

den under våren 2020 rådande covid-19 pandemin ha föranlett SKR:s ledning 

till regelbunden användning av verktyget Hemställan. Här ges två exempel: 

 

• Hemställan –föreskrift om begränsningsåtgärder inom särskilda bo-

enden för äldre  

• Hemställan - Fler åtgärder behövs för personer med svagare förank-

ring på arbetsmarknaden 

 

Några andra beslut om hemställan som även de motiverades med föränd-

rade förutsättningar som en följd av den rådande pandemin handlade om att 

SKR:s ledning önskade revidera tidigare träffade överenskommelser med sta-

ten: 

 

• Hemställan om revidering av Överenskommelsen om en kvalitetssä-

ker och effektiv sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess 2020 

• Hemställan om att ingå en överenskommelse om ändring av tidigare 

tecknade överenskommelser 

 

I nästa avsnitt vidtar analysen av hur SKR använder vissa av de verktyg 

som har identifierats. Som vi kommer att se rymmer flera av dessa verktyg 

mer än en funktion. Analys-avsnittet följer en tematiskt grundad indelning och 

inleds med en diskussion om SKR:s roll som väktare av det kommunala själv-

styret. Därefter följer två delar som i tur och ordning visar att organisations-

ledningen är en regel-makare gentemot medlemmarna samt fungerar som ett 

policy-instrument. 

Analys 

Genom att analysera hur SKR använder olika verktyg är det möjligt att visa 

att SKR är en organisation som rymmer flera flernivåpolitiska roller; väktaren, 

regelmakaren samt policyinstrumentet. Utövandet av dessa tre roller är kopp-

lade till stat-kommun relationen och kan därmed förstås som uttryck för poli-

cyskapande längs flernivåpolitikens vertikala dimension.  Eftersom SKR:s 

                                                      
70www.skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/skrivel-

ser.2686.html (Hämtad 2020-07-22).  

http://www.skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/skrivelser.2686.html
http://www.skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/skrivelser.2686.html


109 

medlemmar är både regioner och kommuner kan även vissa inslag i rollen som 

regelmakare sägas innebära att SKR fyller en funktion längs flernivåpolitikens 

horisontella dimension. Som vi har sett har en viktig funktion för de olika 

kommunförbunden varit att värna det kommunala självstyret. Det är också en 

funktion som explicit uttrycks i SKR:s stadgar vad gäller organisationens upp-

gifter och ändamål. Vad gäller rollerna som regel-makare och policy-instru-

ment skulle dessa kunna härledas till vad som i organisationens stadgar ut-

trycks som uppgiften att ”bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksam-

het”.  Samtliga dessa roller har utmejslats ur det empiriska material som hu-

vudsakligen består av remissyttranden, rekommendationer och 

handlingsplaner.  

Remiss-yttrandena är åtta till antalet och är från 2015 (ett), 2016 (två), 2017 

(två) och 2018 (tre). Samtliga behandlade frågor med koppling till det sociala 

området och Socialdepartementet var det departement som stod som ansvarigt 

för hantering av respektive ärende. 

 

• Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU. (”Re-

missyttrande, 2015”) 

• En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. (”Re-

missyttrande, 2016a”) 

• Förebyggande och behandling av spelmissbruk. (”Remissyttrande, 

2016b”) 

• Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsik-

tigt arbete för en god och jämlik hälsa. (”Remissyttrande, 2017a”) 

• Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. (”Re-

missyttrande, 2017b”) 

• Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. (”Re-

missyttrande, 2018a”) 

• Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende. (”Remissyttrande, 2018b”) 

• Att bryta ett våldsamt beteende (”Remissyttrande, 2018c”) 

 

Följande tre rekommendationer som fanns under fliken ”Meddelanden från 

styrelsen”71 utgör också underlag för analysen: 

 

• Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av place-

rade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt (”Re-

kommendation, 2017a”)72 

                                                      
71https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelan-

denfranstyrelsen.2684.html Sidan besöktes i februari 2019. 
72 ”Rekommendation, 2017a” omfattar två dokument, dels ett meddelande från styrelsen (Med-

delande från styrelsen nr 15/2017), dels en bilaga (Bilaga 1).  

https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
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• Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt bo-

ende för äldre (”Rekommendation, 2017b”)73  

• Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksam-

heter (”Rekommendation, 2018”)74  

 

Vidare utgörs delstudiens empiriska material av en ”cirkulär-rekommen-

dation” från 201875  samt tre handlingsplaner från 2015, 2017 och 2018. 

 

• Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 

2019 (”Cirkulär, 18:61”) 

• Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn – 

och ungdomsvården. 76 (”Handlingsplan, 2015”)  

• Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 

2025.77 (”Handlingsplan, 2017”)  

• Handlingsplan mot missbruk och beroende. Tidig upptäckt, tidiga in-

satser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. 78 (”Hand-

lingsplan, 2018”).  

 

Det är i huvudsak remiss-yttranden, rekommendationer och handlingspla-

ner som ligger till grund för den följande analysen av SKR:s roller, dock in-

nehåller de följande avsnitten även några exempel som illustrerar hur vissa av 

de andra verktygen som ingår i ”SKR:s verktygslåda” används och hur argu-

mentation och ståndpunktsframställan gestaltas i samband härmed. Genom att 

beskriva hur flernivåpolitikens vertikala och horisontella dimensioner kom-

mer till uttryck i de undersökta texterna syftar analysen till att visa vilka funkt-

ioner som verktygen fyller. 

                                                      
73 ”Rekommendation, 2017b” omfattar två dokument, dels ett meddelande från styrelsen (Med-

delande från styrelsen nr 3/2017) dels en bilaga (Bilaga 1). 
74 ”Rekommendation, 2018” omfattar två dokument, dels ett meddelande från styrelsen (Med-

delande från styrelsen nr 15/2018) dels en bilaga (Bilaga 1).  
75 Sökningen gick via följande flikar: ”Social omsorg” / ”Barn och unga” /” Placerade barn och 

unga” / ”Familjehemsvård” / ”Rekommendationer”. 
76 Den web-adress som användes som utgångspunkt för inhämtandet av empirin i detta ärende 

var: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckl-

ing.1803.html (Hämtad 2019-03-13).  Sökprocessen gick via följande flikar på SKR:s hemsida:  

Startsida / Integration, social omsorg / Social omsorg / Barn och unga / Kompetensutveckling. 
77 Hämtad 2019-10-07 på https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html 
78 Se https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html 

(Hämtad 2020-10-28). 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling.1803.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling.1803.html
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html
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Väktaren av kommunalt självstyre 

Analysen av delstudiens empiriska material har visat att remissyttranden är ett 

verktyg som används av SKR:s ledning för att bevaka medlemmarnas intres-

sen. Med hjälp av detta verktyg kommer väktarrollen till tydligt uttryck. Som 

kommer att framgå av det följande kan även andra verktyg komma till använd-

ning när SKR:s ledning utövar denna väktar-roll. 

Utifrån en sammanlagd bedömning av innehållet i de undersökta remissytt-

randena är det möjligt att hävda att detta verktyg används av SKR:s ledning 

för att markera en gräns mellan SKR:s medlemmar och de statliga företrä-

darna.  

I ett par dokument åskådliggörs att det i SKR:s ledning fanns en oenighet i 

styrelsen (Remissyttrande, 2016a & 2017a). I dessa dokument kommer näm-

ligen en parti-politisk dimension till manifest uttryck.79 I ett av dessa fall (Re-

missyttrande, 2017a) visade sig denna partipolitiska oenighet genom det fak-

tum att det ifrågavarande dokumentet rymde två stycken yttranden. Utifrån en 

bedömning av innehållet i dessa två yttranden kan det ena yttrandet (styrelse-

majoritetens yttrande) tolkas som en text som ger uttryck för att det fanns en 

tämligen stor samsyn mellan statens företrädare och SKR:s ledning. I detta 

yttrande återfanns med andra ord en viss avsaknad av konfliktlinjer mellan 

SKR:s ledning och statens företrädare. Mot detta yttrande står det andra ytt-

randet (styrelseminoritetens yttrande) i tydlig kontrast. Styrelseminoritetens 

yttrande är alltså en reservation mot majoritetens yttrande, och detta reservat-

ionsyttrande från minoritetens sida är en text som till övervägande del bärs 

fram av ett budskap som på olika sätt signalerar att SKR är en organisation 

vars uppdrag är att bevaka medlemmarnas rätt till självstyre. Reservationen 

har ett innehåll som ligger mer i överensstämmelse med den typ av argumen-

tation som visade sig vara den vanligt förekommande i de studerade remissytt-

randena. Bedömningen att remissyttranden är ett verktyg som SKR:s ledning 

vanligen använder för att hävda medlemmarnas rätt till självstyrelse kan med 

andra ord här få stöd utifrån hur den partipolitiska dimensionen kommer till 

uttryck i det empiriska materialet. Reservationen skulle nämligen kunna be-

traktas som ett uttryck för att det hos de reserverande partierna fanns en upp-

fattning om att styrelsemajoriteten inte använde remissyttrande-verktyget på 

det korrekta (och sedvanliga) sättet. 

                                                      
79 I det ena fallet (Remissyttrande, 2016a) nämns i dokumentet att en muntlig reservation hade 

lämnats av några av partierna i styrelsen (”Muntlig reservation lämnades av Moderaterna, Li-

beralerna, Centerpartiet, Liberalerna [sic!] och Sverigedemokraterna.” (Remissyttrande, 2016a, 

s. 5). Det framgår dock inte vad reservanterna hade invändningar emot och inte heller framgår 

det huruvida reservanterna hade något eget förslag. Här kan vi således endast konstatera att 

denna partipolitiska dimension manifesteras. 
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Hur sker då bevakningen av medlemmarnas självstyre? I remissyttrandena 

äger denna bevakning rum framförallt genom att SKR:s ledning återkom-

mande hänvisar till den så kallade finansieringsprincipen och att denna prin-

cip måste respekteras av de statliga företrädarna. I sex av de åtta undersökta 

remissyttrandena återfinns uttryckliga hänvisningar till finansieringsprinci-

pen.80 I några av de studerade remissyttrandena kommer denna form av intres-

sebevakning också till uttryck genom att SKR:s ledning ser sig föranledda att 

till omgivningen behöva påpeka vad denna finansieringsprincip innebär (se 

Remissyttrande, 2016a, s. 3 - 4 och Remissyttrande, 2018b, s. 14). Finansie-

ringsprincipen, som inte är en lag men en princip som har godkänts av riksda-

gen, innebär att kommuner och regioner inte bör ”åläggas nya uppgifter utan 

att de samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat än höjda skatter.” 

(Den kommunala finansieringsprincipen, 2007, s. 1)81 Om staten vill införa 

nya och obligatoriska uppgifter för kommuner och regioner så ska enligt 

denna princip staten stå för finansieringen (Zapata & Malmer, 2010). Som 

kommer att framgå av den följande framställningen använder SKR:s ledning 

återkommande denna princip för att underbygga sin argumentation.   

I följande citat hämtat från SKR:s yttrande över ett betänkande från utred-

ningen ”Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skydd-

dat boende” (SOU 2017:112) ser vi ett exempel på hur denna argumentation 

kommer till uttryck: 

SKL delar inte utredningens uppfattning att det föreligger en skyldighet för 

socialnämnden i dag att ansvara för och erbjuda den specifika insatsen skyddat 

boende. SKL anser att det i och med författningsregleringen blir fråga om ett 

nytt åtagande för kommunerna och att finansieringsprincipen därmed ska 

tillämpas fullt ut på förslaget. (Remissyttrande, 2018b, s. 1. Kursivering i ori-

ginal).  

 

Den kommunala självstyrelsen kan alltså försvaras genom denna form av hän-

visning till finansieringsprincipen. Här träder SKR:s ledning in som en grind-

vakt genom att den utifrån framtagna beräkningar påtalar vilka ekonomiska 

konsekvenser som de olika statliga förslagen kommer att innebära för organi-

sationsmedlemmarna. Betänkandet i det aktuella fallet hade innehållit förslag 

på att insatsen skyddat boende skulle regleras i socialtjänstlagen, och detta var 

ett förslag som SKR:s ledning gav sitt stöd till: 

SKL tillstyrker utredningens förslag att skyddat boende ska regleras i 

                                                      
80 Remissyttrandena 2015 och 2018a saknar uttryckliga hänvisningar till finansieringsprinci-

pen.  
81 Informationstext (daterad 2007-04-16) framtagen av tjänstemän på Regeringskansliet och 

SKR. Dokumentet saknar sidnumrering. Citatet är hämtat från första sidan. 

 

 



113 

socialtjänstlagen som en tillfällig boendeinsats för den som behöver skydd och 

stöd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. SKL menar dock att förslaget 

kommer att innebära stora utmaningar för kommunerna i en redan ansträngd 

verksamhet.” (Remissyttrande, 2018b, s. 5. Kursivering i original.) 

 

Men som vi kunde se ansåg SKR:s ledning att den föreslagna författningsre-

gleringen skulle betyda att det för kommunernas del skulle bli fråga om ett 

nytt åtagande, och utifrån denna ståndpunkt argumenterade alltså SKR:s led-

ning för att finansieringsprincipen därmed skulle gälla. Som synes fogades till 

denna argumentationslinje också uttalanden som gjorde gällande att ”förslaget 

kommer att innebära stora utmaningar för kommunerna i en redan ansträngd 

verksamhet”.  

Ytterligare ett exempel på hur rollen som väktare kommer till uttryck ge-

nom att SKR:s ledning för fram ståndpunkten att de statliga företrädarnas för-

slag innebär att SKR:s medlemmar åläggs nya uppgifter och nya ansvarsom-

råden återfinns i yttrandet över betänkandet ”Att bryta ett våldsamt beteende 

- återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld ” 

(SOU 2018: 37). Utredaren hade föreslagit att det i 5 kap 11§ socialtjänstlagen 

skulle införas en bestämmelse som gav socialtjänsten ansvar för att tillhanda-

hålla insatser till personer som utsätter närstående för våld. SKR:s ledning var 

”i grunden positiv” till förslaget, men menade också att ”det är en ny skyldig-

het för kommunerna att socialtjänstlagen utökas med ett uttalat ansvar för per-

soner som har utsatt närstående för våld och förutsätter att finansieringsprin-

cipen ska gälla fullt ut om regleringen införs.” (Remissyttrande, 2018c, s. 3).  

Ett av de undersökta remissyttrandena gällde förslag som hade framförts i 

betänkandet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre” 

(SOU 2017:21). Betänkandet beskrivs av SKR på följande sätt: 

Betänkandet är en kvalitetsplan för äldreomsorgen som sträcker sig fram till år 

2036. Den omfattar beskrivningar och förslag om kvalitet och effektivitet, fö-

rebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, en över-

syn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut samt användning av 

välfärdsteknik. I betänkandet ges en omfattande nulägesbeskrivning av respek-

tive område samt beskrivningar om den äldre, anhörigas roll. (Remissyttrande, 

2017b, s. 1) 

 

I yttrandet kommenterade SKR betänkandets förslag om att inrätta en perma-

nent nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgen. SKR sade sig vara po-

sitivt inställda till detta förslag men framförde samtidigt ståndpunkten att ut-

bildningen borde ”breddas till att omfatta alla socialtjänstens verksam-

heter.”(Remissyttrande, 2017b. s. 1) SKR tillstyrkte således i princip förslaget 

om nationell utbildning för chefer. Även detta remissyttrandet fungerar dock 

som en god illustration över hur SKR träder fram som en bevakare av kom-



114 

munernas (ekonomiska) intressen. Följande citat visar hur SKR argumente-

rade när det gällde frågan om den föreslagna utbildningens ekonomiska kon-

sekvenser för kommunerna: 

När det gäller kommunernas kostnader för en obligatorisk nationell chefsutbild-

ning menar utredaren att den eventuellt kan medföra vissa merkostnader, men 

att det behöver beredas vidare. SKL anser att det självklart blir en merkostnad 

för kommunerna som måste kostnadsberäknas och finansieras av staten. (Re-

missyttrande, 2017b, s. 3. Kursivering i original). 

 

Ytterligare exempel på hur denna typ av intressebevakning kommer till ut-

tryck är när SKR:s ledning hävdar att det i de statliga förslagen saknas ana-

lyser av de olika förslagens ekonomiska konsekvenser för medlemmarna (Re-

missyttrande, 2016a, s. 1), att de statliga företrädarna i sina ekonomiska kal-

kyler har underskattat förslagens ekonomiska konsekvenser och kostnader för 

kommunerna (Remissyttrande, 2016b, s. 2 & 6, Remissyttrande, 2018c, s. 10) 

eller att de genomförda beräkningarna är missvisande (Remissyttrande, 

2018b, s.14). I yttrandet över utredningsbetänkandet ”Barns och ungas rätt vid 

tvångsvård – Förslag till ny LVU” (Remissyttrande, 2015, s. 1) finner vi till 

exempel att SKR hävdar att ”[f]lera av förslagen saknar tillfredsställande kost-

nadsberäkning.” Hämtat från detta remissyttrande återfinns också följande 

kommentar på samma tema: 

Utredningen innebär ökade krav på HVB och SiS på ett flertal punkter. Det 

handlar bland annat om kompetenshöjning, krav på fritidsaktiviteter anpassade 

till det enskilda barnet och mer resurskrävande skyddsåtgärder. Konsekvensen 

av detta riskerar att innebära höjda vårdkostnader vilket kommer att åläggas 

kommunerna att betala. SKL kräver att det görs en ingående konsekvensbe-

skrivning och kostnadsberäkning. (Remissyttrande, 2015, s. 16)82 

 

I remissyttrandet gällande departementspromemorian ”Förebyggande och 

behandling av spelmissbruk” (Remissyttrande, 2016b) får vi veta att det i pro-

memorian hade lagts fram förslag på ändringar i socialtjänstlagen och i hälso- 

och sjukvårdslagen som skulle innebära att ”ansvaret för stöd och behandling 

av personer med spelmissbruk blir gemensamt för kommunerna och lands-

tingen” (Remissyttrande, 2016b, s.1) Det skulle alltså bli fråga om en ny upp-

gift för kommunerna. Även i detta yttrande fungerade SKR som gränsvakt mot 

de statliga förslagen. SKR underkände till exempel de beräkningar som redo-

visades i promemorian gällande vad kostnaderna skulle bli för kommunerna 

att utföra de nya åtagandena. Gränsbevakningen från SKR:s sida ägde också 

rum med hjälp av en juridiskt färgad argumentation. I yttrandet menade SKR:s 

ledning att promemorian inte innehöll de juridiska förändringar som var nöd-

vändiga: 

                                                      
82 I detta yttrande görs dock ingen uttrycklig hänvisning till finansieringsprincipen. 
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Även om utbudet av stöd och behandling vid spelmissbruk inte motsvarar be-

hovet och skäl till åtgärder kan finnas så anser SKL att förslaget i Ds 2015:48 

har så stora brister att det inte bör ligga till grund för lagändringar. Lagstöd för 

kommunen att bedriva hälso- och sjukvård i form av behandling av spelmiss-

brukare saknas både vad gäller öppenvårdsinsatser och vård på HVB. För att 

möjliggöra detta behövs en ändring i HSL. Någon sådan föreslås inte i prome-

morian. (Remissyttrande, 2016b, s. 1-2) 

 

Det är ett tydligt mönster i remissyttrandena att SKR:s ledning bevakar 

medlemmarnas intressen genom att rikta fokus på vad de statliga förslagen 

skulle kunna få för kostnadsmässiga konsekvenser för kommuner och reg-

ioner. Det är endast i SKR:s yttrande över departementspromemorian Förut-

sättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68) (Remissytt-

rande, 2018a) som det inte återfinns någon diskussion överhuvudtaget beträf-

fande ekonomi och kostnader (och följaktligen fanns i detta yttrande inte nå-

gon uttrycklig hänvisning till finansieringsprincipen). SKR:s ledning ställde 

sig i detta yttrande till övervägande del bakom de förslag som hade förts fram 

i departementspromemorian. Ärendet gällde ett förslag som skulle ge kommu-

nerna möjlighet att ”inrätta vissa särskilda boendeformer för äldre som behö-

ver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service, så kallade ’mel-

lanboenden’ ” (Remissyttrande, 2018a, s. 1). Bortsett från några synpunkter 

och kommentarer gällande frågor om tillståndsplikt och tillsyn så tillstyrktes 

förslagen i övrigt av SKR:s ledning. Förslagen i promemorian innebar inte 

någon skyldighet för kommunerna att tillhandahålla dessa mellanboenden (se 

Remissyttrande, 2018a, s. 1)83, vilket är värt att påpeka mot bakgrund av 

SKR:s ställningstagande i detta yttrande.  

Bevakningen av det kommunala självstyret visade sig också kunna äga rum 

medelst något som kan kallas för en konstitutionellt färgad argumentation. I 

yttrandet över en rapport gällande funktionshinderpolitk framtagen av Myn-

digheten för delaktighet (Remissyttrande, 2016a)84 framträder bilden av SKR 

som en tydlig försvarare av det grundlagsskyddade kommunala självstyret: 

I förslaget till ny nationell funktionshinderspolitisk strategi görs ingen eller för 

liten skillnad mellan stat och kommun, landsting/regioner vad avser statens 

styrning, mål och uppföljning. Kommuner och landsting har egna politiskt för-

ankrade funktionshinderspolitiska strategier eller program som rapporteras till 

fullmäktige. […] En ny statlig funktionshinderspolitik måste för att vara effek-

tiv och ändamålsenlig fullt ut erkänna det grundlagsskyddade kommunala själv-

styret och vara inriktad på att stödja kommuner, landsting och regioner (bottom-

                                                      
83 I remissyttrandet formulerat som att ärendet gällde förslag som gav ”kommunerna en möj-

lighet men inte en skyldighet att tillhandahålla ’mellanboende’ ” (Remissyttrande, 2018a, s. 1) 
84 Som tidigare har påpekats är det värt att notera att det i dokumentet nämns att en muntlig 

reservation hade lämnats av vissa av partierna i SKR:s styrelse. Det framgår dock inte av do-

kumentet vad reservanterna opponerade sig emot. 
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up) att uppnå sina egna politiskt beslutade målsättningar. (Remissyttrande, 

2016a, s. 2-3) 

 

Här syns ett mycket kraftfullt och principiellt färgat försvar för den kom-

munala självstyrelsen. Det framstår som att SKR här känner sig nödgad att 

påpeka den svenska samhällsmodellens utformning och tydligt signalera att 

SKR är en organisation för den lokala och regionala nivån. Det är intressant 

att SKR på detta sätt tydligt påpekar vikten av staten ska ta hänsyn till ett 

”nedifrån- och-upp perspektiv”. I samma dokument återfinns ett intressant ex-

empel på hur detta konstitutionellt färgade sätt att bevaka medlemmarnas in-

tressen även rymmer ett resonemang enligt vilket de statliga förslagen avvisas 

med hänvisning till att de inte är anpassade till vad som i remiss-yttrandet 

påstås vara ett komplext samhälle ”som kräver helhetssyn” och tvärsektoriellt 

samarbete. I denna argumentation har avsändaren fullt ut anammat ett synsätt 

som kan sägas vara typiskt för den tredje generationens politik och politikom-

råden (Montin, 2007). Eftersom citatet är av stort teoretiskt intresse förtjänar 

det att återges i sin helhet. Under rubriken ”tvärsektoriellt utvecklingsarbete” 

bevakar SKR sina medlemmars intressen genom följande argumentation:  

Förslaget till ny funktionshinderspolitik utgår ifrån den klassiska förvaltnings-

strukturen med sina stuprör. Förvaltningsstrukturen har sina brister och för-

tjänster. En av bristerna är att den inte är uppbyggd för att hantera komplexa 

samhällsutmaningar som kräver helhetssyn och förmåga att arbeta över såväl 

politikområden som huvudmannagränser och verksamhetsgränser. Eftersom 

funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell behöver också utvecklingsarbete 

med all nödvändighet också ske tvärsektoriellt, exempelvis genom att flera 

myndigheter och andra aktörer ges uppdrag att arbeta tillsammans i en särskild 

fråga. Det förslag som nu remitterats möter inte dessa behov och utvecklingen 

på politikområdet riskerar därför att förbli suboptimal. (Remissyttrande, 2016a, 

s. 3)  

 

Bevakningen av det kommunala självstyret kan också ta form som en ar-

gumentation som hämtar stöd från det faktum att SKR är en arbetsgivarorga-

nisation. I två (2) av de undersökta remissyttrandena (Remissyttrande, 2017b, 

2018b) är denna typ av arbetsgivarorienterad argumentation särskilt framträ-

dande.  Enligt min tolkning är detta en intressebevakning som innebär att 

SKR:s ledning sammankopplar ”självstyrelse-intresset” med ”arbetsgivar-in-

tresset”, något som också har noterats i tidigare studier (Brunnström, 2013). 

Vi kan till exempel se hur denna sammankoppling kommer till uttryck i SKR:s 

remiss-yttrande till betänkandet inom ramen för utredningen om en nationell 

kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre (SOU 2017:21) där SKR tog ställ-

ning mot utredarens förslag om att ta fram ett nationellt mål gällande maximalt 

antal medarbetare per enhetschef i äldreomsorgen. Enligt vad som hävdades i 

remissyttrandet hade utredaren föreslagit ett nationellt mål om 30 medarbetare 

per chef, och att detta mål borde vara uppnått år 2028 (Remissyttrande, 2017b, 
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s. 3-4). SKR höll visserligen med utredaren om att det fanns kommuner där 

äldreomsorgens enhetschefer hade ett alltför stort antal underställda. Men med 

en argumentation färgad av en slags ”självstyrelse-retorik” avfärdade SKR 

förslaget om ett nationellt mål och hänvisade till den arbetsrättsliga principen 

om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.  

SKL anser inte att ett nationellt mål är ett verkningsfullt medel att stärka che-

fernas förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. […] Precis som utredaren 

skriver måste lokala förhållanden avgöra antalet medarbetare per chef och ar-

betsgivarens rätt att organisera arbetet utifrån verksamhetens behov får inte 

inskränkas. Ett nationellt mål är inte rätt väg att gå. (Remissyttrande, 2017b, s. 

3-4. Min kursivering.) 

 

Här blir det mycket tydligt att SKR ser det som sin uppgift att bevaka ar-

betsgivarens rätt att leda och fördela arbetet; i argumentationen hävdas i första 

hand kommunernas intressen som arbetsgivare. Även i remiss-yttrandet till 

utredningsbetänkandet om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat bo-

ende (Remissyttrande, 2018b) förekommer i argumentationen gällande frågan 

om bemanning i de skyddade boendena något som kan tolkas som att SKR:s 

ledning låter det arbetsgivarpolitiska intresset sammankopplas med det kom-

munala självstyrelseperspektivet. I den del av yttrandet som behandlade ut-

redningens förslag gällande ”Kvalitetskrav för skyddade boenden” visade det 

sig att frågor om bemanning stod i centrum för diskussionen. Av yttrandet 

framgick att SKR:s ledning och utredningen hade samma syn gällande vissa 

delar gällande bemanningsfrågan.  

SKL delar utredningens uppfattning att det inte är adekvat att ställa krav på 

bemanning dygnet runt i de skyddade boendena. Det är tillräckligt att det i 

socialtjänstförordningen anges att det ska finnas tillgång till personal dygnet 

runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och 

hjälp. (Remissyttrande, 2018b, s. 8. Kursivering i original.) 

 

 

Vi får också veta att ”SKL har inget att erinra mot utredningens förslag att 

det vid ett skyddat boende ska finnas en person med lämplig utbildning som 

förestår verksamheten.” (Remissyttrande, 2018b, s. 8. Kursivering i original.)  

I detta fall rådde alltså en samsyn mellan SKR:s ledning och det som hade 

anförts i utredningen gällande frågor om bemanning. Noterbart är att SKR:s 

ledning fann det vara värt att understryka att SKR ”anser att det måste vara 

upp till huvudmannen att utifrån de enskildas behov avgöra vilken bemanning 

som är nödvändig i det skyddade boendet.” (Remissyttrande, 2018b, s. 8)  

Även under rubriken ”Skyddat boende som en insats till barn” återfinns argu-

ment från SKR:s sida som rimligen ska ses i ljuset av SKR:s uppgift att bevaka 

kommuneras intressen som arbetsgivare. Här får vi veta att ”SKL avstyrker 
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utredningens förslag att en särskild socialsekreterare ska utses för barnet” (Re-

missyttrande, 2018b, s. 8. Kursivering i original) och motiveringen till detta 

ställningstagande var följande: 

När det gäller förslaget om att en särskild socialsekreterare ska utses för barnet 

anser SKL att det finns en skillnad på placering i skyddat boende jämfört med 

övriga placeringsformer. Utredningen anger att det åligger socialnämnden att 

fritt organisera verksamheten och att den särskilt utsedde socialsekreteraren 

lämpligen är den som utreder barnet, har kontakt med föräldrarna, samordnar 

insatser till familjemedlemmarna och har kontakt med det skyddade boendet. 

Det är en roll som delvis skiljer sig åt från att vara särskilt utsedd socialsekre-

terare till barn placerade i familjehem, stödboende eller HVB. Detta kommer 

att innebära en risk för begreppsförvirring. Enligt SKL bör det därför inte infö-

ras ett krav på att det ska utses en särskild socialsekreterare för barn placerade 

på skyddat boende. (Remissyttrande, 2018b, s. 9) 

 

Även om det inte är något som explicit kommer till uttryck i det citerade 

stycket så är det enligt min tolkning inte orimligt att tänka sig att SKR-led-

ningens beslut om att avstyrka utredningens förslag om att det skulle vara ob-

ligatoriskt för kommunerna att utse en särskild socialsekreterare för barn som 

placerats på skyddat boende sannolikt berodde på att ett dylikt obligatorium 

skulle föra med sig vissa ekonomiska kostnader för kommuerna i deras roller 

som arbetsgivare. Även i detta remissyttrande syns alltså en argumentation 

från SKR:s lednings sida som går att tolka som arbetsgivaorienterad. Allra 

tydligast framträdde dock, som vi tidgare har sett, denna strävan efter att sätta 

likhetstecken mellan principen om kommunalt självstyre och den arbetsrätts-

liga principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet i det yttrande 

som gällde betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av 

äldre (Remissyttrande, 2017b)  

Detta utgör exempel på hur SKR:s roll som arbetsgivarorganisation får be-

tydelse i intressebevakningen. Vi kan tolka detta som att SKR använder en 

arbetsgivarpolitiskt impregnerad diskurs i utövandet av rollen som väktare av 

det kommunala självstyret gentemot de statliga förslagen. Den arbetsgivarpo-

litiska diskursen tar form som en ganska allmänt hållen men principiellt grun-

dad argumentation, utan explicit hänvisning till kollektivavtal eller någon an-

nan form av arbetsrättsligt avtal. Men att SKR är arbetsgivarorganisation med 

uppgift att för sina medlemmars räkning teckna centrala kollektivavtal med 

centrala arbetstagarorganisationer är naturligtvis ett förhållande som har bety-

delse i detta sammanhang. Det framstår som osannolikt att en argumentations-

teknik av detta slag skulle framföras av en aktör som inte var en arbetsgivar-

organisation.  

Det ovan redovisade visar att remiss-yttranden kan betraktas som ett verk-

tyg som ger SKR:s ledning möjlighet att till omgivningen signalera att den 

agerar i enlighet med det som stadgarna föreskriver gällande frågan om kom-

munalt självstyre. Med användning av detta verktyg kommer bevakningen av 
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det kommunala självstyret till tydligt uttryck. I det empiriska materialet finns 

dock också exempel som visar på att bilden av hur SKR:s ledning använder 

remissyttranden som verktyg i viss utsträckning behöver kompletteras genom 

att framställningen tillförs några ytterligare perspektiv. 

I försvaret för det kommunala självstyret använder SKR:s ledning olika ar-

gument. Var går då gränsen för denna signalering och intressebevakning? I ett 

av de undersökta remiss-yttrandena finns ett resonemang som ger indikationer 

på att ärendets beskaffenhet har betydelse för när intressebevakningen av det 

kommunala självstyret får ge vika för ett hänsynstagande till andra värden. 

Frågan gällde statens översyn och utredning av tvångsvården för barn och 

unga och SKR hade givits möjlighet att yttra sig över utredningens slutbetän-

kande ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård –Förslag till ny LVU” (SOU 2015: 

71). Även i detta remiss-yttrande finner vi exempel på att SKR agerar grind-

vakt genom att organisationsledningen uppmärksammar staten på de olika för-

slagens ekonomiska konsekvenser för kommunerna.  I yttrandet görs visserli-

gen ingen uttrycklig hänvisning till finansieringsprincipen men samtidigt häv-

dar SKR att ”(f)lera av förslagen saknar tillfredställande kostnadsberäkning.” 

(Remissyttrande, 2015, s. 1) Vad som är noterbart är att det i denna text åter-

finns ett intressant avsteg från den sedvanliga retoriken. Under rubriken  

”Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen” återfinns i yttrandet ett 

ställningstagande som får utgöra ett exempel på när SKR menar att behovet 

av statlig reglering väger tyngre än den kommunala självstyrelsen: 

Eftersom utredningen handlar om tvångsvård, det yttersta skyddet för barn och 

unga finns en förståelse för att viss detaljreglering behövs, och att det måste gå 

före den kommunala självstyrelsen. SKL har därför inga invändningar i denna 

fråga. (Remissyttrande, 2015, s. 16. Min kursivering.) 

 

Här kan vi alltså se att den kommunala självstyrelseprincipen fick ge vika 

när denna ställdes mot statens behov av ytterligare regleringar gällande dessa 

insatser av synnerligen ingripande karaktär. Detta exempel är intressant då det 

visar på ett undantag gällande den sedvanliga argumentationen i remiss-ytt-

randena, och det visar också när det av SKR:s ledning ansågs vara berättigat 

med en dylik prioritering.  

Av de åtta remissyttrandena som ingår i urvalet utmärker sig SKR:s ytt-

rande över betänkandet  ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – För-

slag för ett lång-siktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (Remissyttrande, 

2017a) av den anledningen att det från SKR:s ledning i detta ärende avlämna-

des två remissyttranden. Det analyserade dokumentet (Remissyttrande, 

2017a) innehåller nämligen dels det yttrande som styrelsemajoriteten ställde 

sig bakom (vilket på sedvanligt manér markeras genom att styrelsens ordfö-

rande står som namngiven avsändare i slutet av yttrandet), dels det som är ett 

alternativt yttrande framtaget av de partier i styrelsen som reserverade sig mot 
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majoritetens förslag till yttrande. Detta yttrande återfinns i en bilaga i doku-

mentet.85   

Det betänkande som hade remitterats till SKR framstår som tämligen brett 

upplagt, innehållande förslag inom olika politikområden, som till exempel 

hälso -och sjukvård, utbildning, arbetsmiljö och folkhälsa. Men här fanns även 

förslag med bäring på socialtjänstens område.  

Vad kan då sägas om de två olika remissyttrandena som ryms i detta doku-

ment? Det kan konstateras att styrelsemajoriteten ställde sig bakom och var 

positiv till en stor del av förslagen från de statliga företrädarna. En inledande 

sammanfattning av styrelsemajoritetens yttrande rymmer nämligen flera for-

muleringar vilka meddelar att SKR  ”tillstyrker”, ”välkomnar” och ”är positivt 

till” flera av förslagen (Remissyttrande, 2017a, s. 1-2) Samtidigt finns det i 

styrelsemajoritetens remissyttrande också hänvisningar till finansieringsprin-

cipen, som till exempel i ståndpunkten att det är "mycket svårt att bedöma 

vilka konsekvenser förslagen har för det lokala självstyret och finansierings-

princpen. Många av förslagen kräver vidare utredning."(Remissyttrande, 

2017a, s. 2) Att finansieringsprincipen måste beaktas av staten är alltså något 

som nämns i yttrandet. En sammanfattande bedömning av styrelsemajorite-

tens yttrande blir att detta yttrande var positivt till förslagen från de statliga 

företrädarna, och yttrandet innehåller därmed inte heller särskilt många kon-

fliktlinjer mellan staten och kommuner/regioner. SKR: s ledning framstår i 

stort sett som enig med med förslagen från statens företrädare.  

I kontrast mot styrelsemajoritetens yttrande står det reservationsyttrande 

som alltså också återfinns i dokumentet. Om styrelsemajoritetens yttrande kan 

karaktäriseras såsom varande präglat av en hög grad av samsyn med statens 

företrädare så måste denna reservation tvärtom beskrivas som ett exempel på 

när SKR:s ledning använder remissyttrande som ett verktyg i utövandet av 

väktar-rollen, d v s här har vi att göra med den sorts argumentation som vi har 

sett har varit det genomgående mönstret i de remissyttranden som har analy-

serats.  

En jämförelse mellan de två yttrandena visar att det i SKR:s ledning fanns 

olika uppfattningar gällande betänkandets förslag på området inkomst och för-

sörjningsmöjligheter. Här kan noteras en skillnad mellan styrelsemajoritet och 

övriga avseende frågan om utformningen av den så kallade riksnormen för 

försörjningsstöd. I betänkandet hade föreslagits att konstruktionen av riksnor-

men för försörjningsstöd borde ses över så att nivån på försöjningsstödet inte 

skulle fortsätta att tappa mark jämfört med den allmänna levnadsstandarden. 

Detta förslag var något som styrelsemajoriteten i sitt yttrande ställde sig 

bakom (under förutsättning att finaniseringsprincipen beaktades). I reservat-

ionen uttrycktes istället ståndpunkten att förslaget om att riksnormen borde 

                                                      
85 ”Alliansen reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande att följande yttrande ska 

gälla” (Remissyttrande, 2017a. Bilaga 1, s. 1). 
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ses över ”får ses som en acceptans av försörjningsstöd som stadigvarande in-

komst. Det är tyvärr inte ett synsätt som främjar inträde eller återkomst i ar-

betslivet.”(Remissyttrande, 2017a. Bilaga 1, s. 9) 

Genom en analys av hur SKR:s ledning motiverade användningen av Re-

kommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 

(Rekommendation, 2017b) är det möjligt att konstatera att även ett verktyg 

som vid en första anblick inte framstår som ett verktyg för bevakning av det 

kommunala självstyret kan ramas in på ett sätt som gör att användningen av 

verktyget harmonierar med diskursen om kommunalt självstyre. Utifrån ett 

kommunalt självstyrelseperspektiv kan nämligen denna rekommendation 

uppfattas som ett bättre alternativ än vad som i annat fall hade införts. Bak-

grunden till detta ärende var att Socialstyrelsen hade gjort en framställan till 

regeringen om att ta fram en föreskrift gällande bemanning nattetid på sär-

skilda boenden. Myndighetens framställan vann dock inte gehör hos rege-

ringen. Istället för en reglering i form av en bindande föreskrift mynnade pro-

cessen ut i två saker; dels att det infördes en formulering om bemanning nat-

tetid i Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§), dels att SKR:s ledning 

åtog sig att använda sitt rekommendations-verktyg gentemot medlemmarna. 

Alternativet till rekommendationen och det utvecklingsarbete som verktyget 

innehöll hade alltså varit att Socialstyrelsen infört en föreskrift om bemanning 

nattetid på särskilt boende för äldre, och mot den bakgrunden presenterades 

rekommendationen av SKR:s ledning som ett mer gynnsamt sätt att arbeta 

(Intervju 2018-02-13). När SKR:s ledning i rekommendationstexten och på 

hemsidan redogjorde för denna rekommendation ramades beskrivningen in i 

vad som kan tolkas som en ”självstyrelse-diskurs”. Utifrån SKR:s ledning kan 

rekommendationen ses som ett uttryck för att ledningen hade värnat kommu-

nernas självstyre; genom SKR:s intressebevakning lyckades man undvika in-

förandet av en statlig myndighetsföreskrift som hade reglerat kommunernas 

verksamheter. I detta sammanhang sammanfaller också SKR:s arbetsgivarpo-

litiska intresse med det kommunala självstyrelseintresset. Eftersom ärendet 

gällde bemanningen av personal var detta en fråga som rörde kommunernas 

roller som arbetsgivare. 

Här ska också nämnas att i de två handlingsplaner som gällde SKR-led-

ningens förslag på åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården 

(Handlingsplan, 2015) och missbruks- och beroendevården (Handlingsplan, 

2018) återfanns skrivningar som kan betecknas som uttryck för att det även i 

dessa texter ägde rum en form av intressebevakning från SKR:s sida; även om 

det i dessa texter är fråga om en argumentation av ett mer nedtonat slag jämfört 

med den argumentation som var den vanliga i remissyttrandena. Intressebe-

vakningen i handlingsplanerna kom till uttryck som olika åtgärdsförslag.  

SKR:s ledning meddelade och signalerade i dessa texter vad SKR skulle åta 

sig att göra samt också vad SKR ansåg att regeringen borde göra. I handlings-

planen som gällde den sociala barn- och ungdomsvården kom intressebevak-
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ningen till utttryck i formuleringar om att SKR skulle ”verka för” att rege-

ringen skulle vidta olika åtgärder. Till exempel skulle SKR verka för att  ”re-

geringen utreder socialnämndens möjligheter att upprätta interna register över 

anmälningar som inte leder till utredningar” (Handlingsplan, 2015, s. 15). 

Handlingsplanen gällande missbruk och beroende (Handlingsplan, 2018) in-

nehöll 43 åtgärdsförslag riktade till staten, till SKR:s medlemmar men också 

förslag som riktades ”inåt”, d v s till SKR:s ledning. Flera av förslagen gällde 

vad SKR:s ledning ansåg att staten borde göra och till sin karaktär framstår 

dessa förslag som intressebevakande men också opinionsbildande genom att 

SKR:s ledning härigenom signalerar sin position i olika frågor. 

Ovanstående analys har visat att SKR med hjälp av olika verktyg agerar 

grindvakt gentemot staten. I de studerade remiss-yttrandena uppträder SKR 

som en mycket tydlig bevakare av sina medlemmars (ekonomiska) intressen 

visavi statens intressen. Framförallt hänvisas i denna argumentation till finan-

sieringsprincipen enligt vilken staten ska stå för sådana kostnader som är en 

följd av att staten inför nya och för kommuner och regioner obligatoriska upp-

gifter. Det kommunala självstyret kan också bevakas genom en mer konstitut-

ionellt färgad argumentation. Vi har också kunnat notera att arbetsgivarpoliti-

ken kan användas när SKR agerar grindvakt. I ett par remiss-yttranden försva-

rades nämligen den kommunala självstyrelsen genom en argumentation som, 

enligt vad som är en rimlig tolkning, hämtade stöd från det faktum att SKR är 

arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. Även rekommendationer 

kan användas av SKR:s ledning för att värna kommunernas självstyre, i det 

undersökta exemplet kom väktar-rollen till uttryck genom att ledningen age-

rade för att medlemmarna inte skulle blir föremål för statlig reglering genom 

myndighetsföreskrift utan istället blir föremål för ledningens icke-tvingande 

reglering utformad som en önskan om följsamhet gentemot innehållet i en re-

kommendation.  

SKR fungerar som väktare av det kommunala självstyret. Det rör sig om en 

intressebevakning som utspelas längs med flernivåpolitikens vertikala makt-

dimension (D. Karlsson & Gilljam, 2014). Det mönster som framträdde i de 

studerade remiss-yttrandena var att SKR använde detta verktyg för att, med 

hjälp av olika argument, bevaka ”gränsen” mellan staten och kommunerna. I 

ett ärende kunde vi dock urskilja en avvikelse från detta mönster. Undantaget 

gällde frågan om tvångsvården av barn och unga där SKR uttryckte förståelse 

för nödvändigheten av viss detaljreglering och menade att detta kunde få fö-

reträde framför den kommunala självstyrelsen.   

Regel-makaren 

Den ovan beskrivna rollen som väktare av kommunernas självstyre står i kon-

trast mot den roll som regel-makare som SKR:s ledning också utövar. Genom 

användning av ett flertal verktyg sker nämligen en påverkan som utgår från 

SKR:s ledning och som i viss mening utmanar det kommunala självstyret. 
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Denna påverkan äger rum genom användning av icke – bindande regler (jmf. 

Ahrne & Brunsson, 2008) utformade som standarder, rekommendationer, 

uppmaningar, råd och jämförelser. 

Öppna jämförelser är ett verktyg som skapar ett normativt tryck på SKR:s 

medlemmar. Den bärande idén bakom öppna jämförelser är att mätning och 

granskning förväntas leda till förbättrad kvalitet av de verksamheter som är 

föremål för offentligt publicerade jämförelser. Utifrån ett flernivåperspektiv 

kan det konstateras att systemet med öppna jämförelser innebär att ett nation-

ellt ”kvalitetsperspektiv” ges företräde framför ett kommunalt ”självstyrelse-

perspektiv”. Hur fungerar då detta verktyg? Genom färgsättning i tabeller och 

diagram signaleras huruvida en kommun har presterat bättre eller sämre resul-

tat i jämförelse med andra kommuner. Röd färg indikerar ett resultat i gruppen 

”Sämsta 25 %”, gul färg indikerar ett resultat i gruppen ”Mittersta 50 %” och 

grön färg indikerar ett resultat som placerar kommunen bland de ”Bästa 25 

%” (www.kolada.se.)86 (jmf. Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016; Erlands-

son m. fl., 2013). Detta förfarande skapar sannolikt ett tryck på kommunerna 

att undvika att hamna i den ”sämsta” grupperingen.  

Öppna jämförelser framstår som ett tydligt exempel på ett verktyg som har 

en standardiserande funktion. Med standardisering avses någon form av på-

verkan syftande till likformighet och enhetlighet (Ponnert & Svensson, 2015). 

I detta fall innebär det en styrning av kommuner och landsting initierad av 

SKR:s ledning med målet att få till stånd en ökad likformighet mellan SKR:s 

medlemmar i något avseende. Verktyget är således internt riktat, från led-

ningen till medlemmarna, och användningen av detta verktyg kan tolkas som 

att SKR:s ledning utmanar principen om kommunalt självstyre.  

När SKR på sin hemsida presenterar resultaten från öppna jämförelser 

framskymtar också ståndpunkten om det önskvärda i att så många kommuner 

och landsting/regioner som möjligt arbetar på ett likartat sätt. I följande längre 

citat hämtat från SKR:s hemsida återfinns en del av SKR:s presentation av 

2020 års öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd: 

Kommunernas uppsökande verksamhet riktad till personer som riskerar att för-

lora sitt boende har ökat med tio procentenheter mellan 2019 och 2020, till 62 

                                                      
86 I databasen Kolada som tillhandhåller jämförelser mellan kommuner och regioner ges föl-

jande information gällande färgsättningen: ”I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, 

gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rang-

ordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de 

sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med 

grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. 

Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat 

jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).” 

(Kolada 2020) Sökningen genomfördes 2020-10-13 på SKR:s hemsida via flikarna: Startsida 

/Tjänster / Mer från SKR / Öppna jämförelser och sedan via en länk till  https://www.kolada.se/ 

 

http://www.kolada.se/
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procent. Andelen kommuner som har en aktuell överenskommelse om samver-

kan i enskilda ärenden med externa parter har sjunkit något för överenskom-

melser med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, medan andelen som har 

överenskommelse med primärvården har ökat från 29 till 34 procent. Även an-

delen som har en överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatrin har 

ökat från 28 till 30 procent. 

 

I årets undersökning infördes en ny indikator, ”Individuella möten för utredning 

och planering”. Indikatorn kan uppnås helt, delvis eller inte alls. 11 procent av 

kommunerna uppger att individuella möten för utredning och planering erbjuds 

alla klienter, men tillsammans med de kommuner som svarat delvis är det 77 

procent av kommunerna som erbjuder individuella möten för utredning och pla-

nering. 

 

Med undantag för bedömningsmetoden FIA ökar andelen kommuner som an-

vänder standardiserade bedömningsmetoder. Den största förbättringen ses för 

användningen av DUDIT, som ökat från 29 procent 2019 till 35 procent 2020. 

Även användning av en strukturerad utredningsmall ökar, vilket är positivt. 

(SKR, 2020d) 

 

Citatet måste sägas var belysande för hur SKR presenterar resultaten från 

öppna jämförelser. Argumentationen bär spår av vad som skulle kunna kallas 

för ett nationellt rättighetsperspektiv, vilket implicit uttrycker ståndpunkten 

att skillnader mellan kommuner är problematiskt. När en indikator jämfört 

med tidigare år påvisar att det skett en ökning avseende andelen medlemmar 

som erbjuder en tjänst eller som använder sig av ett standardiserat bedöm-

ningsinstrument presenteras detta som en ”förbättring” och som något ”posi-

tivt”.  

Det görs ingen problematisering på hemsidan kring det faktum att det kan 

tänkas finnas en motsättning mellan principen om kommunalt självstyre och 

den likriktningsansats som genomsyrar verktyget öppna jämförelser. Det 

framställs istället som eftersträvansvärt och positivt ifall det över tid har skett 

en förändring i riktning mot likformighet. Vi kan tolka detta som att öppna 

jämförelser skapar ett tryck på kommunerna att efterlikna varandra (Jacobsson 

& Martinell Barfoed, 2016). Ingen kommun och ingen socialtjänstorganisat-

ion vill framstå i dålig dager, vilket kan leda till att definitioner från centrala 

aktörer gällande vad som ska anses vara en kvalitativt god verksamhet riskerar 

att minska socialarbetarprofessionens utrymme att själva göra dessa definit-

ioner (jmf. Möller, 2017).  

Ett annat verktyg som används av SKR:s ledning för att utfärda icke-bin-

dande regler är rekommendationer, ett verktyg som utifrån SKR:s presentation 

skulle kunna delas in i två typer, dels de som kan kallas ”cirkulär-rekommen-

dationer”, dels ”styrelse-rekommendationer”.   

Att ”cirkulär-rekommendationerna” kan definieras som ett verktyg för 

standardisering framgår med tydlighet av följande formulering gällande vad 

för sorts information som SKR:s cirkulär innehåller:  
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Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna 

till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar. (SKR, 2020e) 

 

Här syns tydligt hur verktyget används för att skapa enhetlighet genom att 

det ses som ett medel som reducerar ”behovet av egna tolkningar”. Som ex-

empel på en ”cirkulär-rekommendation” beskrivs i det följande ledningens re-

kommendation om nivåer på de ersättningar som socialnämnden ska betala till 

uppdragstagare inom familjehemsvården.87 På hemsidan ges under rubriken 

”Rekommendationer för ersättningar” följande information om SKR:s rekom-

mendationer gällande nivåer på ersättningar inom detta område: 

SKR ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kon-

taktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska 

utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras 

i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för 

utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ären-

den. Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv be-

sluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet. (SKR, 2020f) 

 

Rekommendationerna presenteras som ”att de ska utgöra ett stöd för kom-

munerna” och att de ”bör … ses som ett stöd för utvecklande av kommunens 

egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden.” På detta sätt kan vi se 

att verktyget fyller en funktion i ett utrymme mellan stat och kommuner som 

inte är offentligrättsligt reglerat. I frånvaro av reglering i lag regleras istället 

frågan av SKR:s ledning som utfärdar rekommendationer till sina medlem-

mar. Rekommendations-verktyget vänder sig till kommunerna-som-kollektiv 

och utformas som ett erbjudande om stöd och vägledning. Cirkulär 18:61 in-

nehåller SKR:s rekommendation till medlemmarna om ersättningar till kon-

taktfamiljer och kontaktpersoner. I cirkuläret sägs följande: 

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp 

för arvode och omkostnader för år 2019. […] Sveriges Kommuner och Lands-

ting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ären-

den. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar. SKLs 

rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att 

privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer och kontakt-

personer kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. (Cirkulär, 

18: 61, s. 1) 

 

SKR betonar att organisationen inte kan ”ge råd avseende ersättningar i 

enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella fråge-

ställningar.” Utifrån vad som framgår av de båda ovanstående citaten kan vi 

                                                      
87 Sökningen gick via följande flikar på hemsidan: ”Social omsorg” / ”Barn och unga” /” Pla-

cerade barn och unga” / ”Familjehemsvård” / ”Rekommendationer”. 
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sluta oss till att dessa ”cirkulär-rekommendationer” opererar på en övergri-

pande nivå riktade mot medlemmarna som kollektiv. Häri ligger också dess 

standardiserande potential.   

Det ska också understrykas att dessa rekommendationer om ersättningsni-

våer är synnerligen konkreta i innehållsmässigt avseende. Användning av 

denna typ av rekommendationer innebär således en standardisering via anvis-

ning ”i kronor och ören”, d v s här synliggörs vad SKR:s ledning anser vara 

en rimlig nivå på ersättningar, vilka medlemmarna-som-kollektiv uppmanas 

att förhålla sig till och använda som ”stöd”. 

Även de ”styrelse-rekommendationer” som utgör empiriskt underlag i 

denna analys visade sig vara verktyg som fyllde en reglerings-funktion.  Dessa 

rekommendationer presenteras på ett sätt som skänker dem en auktoritativ 

tyngd eftersom det explicit framgår av texten i ”meddelande-bladet” att för-

bundsstyrelsen har beslutat i frågan.  

I Rekommendationen om att resultat från hälsoundersökningar av place-

rade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt (Rekommen-

dation, 2017a) framställs det av SKR:s ledning som ett problem att arbetet 

kring frågan om hälsoundersökningar av placerade barn och unga skiljer sig 

åt mellan länen och ett mer enhetligt arbetssätt anses som önskvärt:  

Alla län har idag frivilligt tecknade överenskommelser eller annat avtal mellan 

kommuner och landsting om att barn och unga ska erbjudas en hälsoundersök-

ning av läkare i samband med att vård utanför hemmet inleds. Hur detta orga-

niserats och finansierats har skiljts sig åt mellan länen. (Rekommendation, 

2017a. Bilaga 1, s. 1) 

 

Rekommendationer är ett verktyg som träder in i det ”mellanrum” som 

finns mellan stat och kommuner och med hjälp av detta verktyg intervenerade 

SKR:s ledning på detta område: ”Det är mycket tydligt att regeringen avser 

att informationen från hälsoundersökningarna ska komma socialtjänsten till 

del, men man har inte explicit reglerat detta.”(Rekommendation, 2017a. Bi-

laga 1, s. 2. Min kursivering.)  Istället för reglering via lag eller förordning 

reglerades frågan av SKR genom att ledningen riktade en rekommendation till 

landstings- och regionkollektivet och uppmanade till enhetlighet medlem-

marna emellan. Här blir det tydligt att SKR:s ledning träder in som en kvasi-

myndighet och ställer krav på medlemmarna. Det framfördes som önskvärt att 

landstingen/regionerna i denna fråga utvecklade ett mer enhetligt förfarande. 

I detta fall rekommenderades nämligen hälso- och sjukvårdshuvudmännen att 

inte ta betalt av kommunerna för den återkoppling av hälsoundersökningen 

som landstingen/regionerna ska erbjuda socialtjänsten. Rekommendationen 

har följande lydelse: 

SKL rekommenderar Landsting/regioner att återkopplingen av den medicinska 

bedömningen från hälso- och sjukvården till socialtjänsten är kostnadsfri. Åter-
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kopplingen är central för att de barn som vårdas utanför hemmet ska säkerstäl-

las samma goda vård som sina jämnåriga och för att socialtjänsten ska kunna 

uppfylla de lagkrav som ställs på dem. Återkopplingen kan till exempel vara 

kopia av en sammanfattande journalanteckning eller annat skriftligt underlag. 

(Rekommendation, 2017a. Bilaga 1, s. 2) 

 

Här ser vi hur rekommendationen tar form som en uppmaning till ett likar-

tat förfarande; landstingens/regionernas möjlighet att ta betalt av kommunerna 

ifrågasätts av organisationsledningen och verktyget utmanar därigenom lands-

tingens/regionernas självbestämmande. Den argumentation som här framförs 

av SKR:s ledning som motivering till denna uppmaning till landstingen/reg-

ionerna om ett enhetlighet förfarande påminner om den som återfanns i SKR:s 

remiss-yttrandet till betänkandet ”Barns och ungas rätt vid tvångvård – förslag 

till en ny LVU (Remissyttrande, 2015). I yttrandet uttryckte, som vi har sett, 

SKR förståelse för behovet av ”viss detaljreglering” på området. I frågan om 

hälsoundersökningar av placerade barn och unga var det alltså SKR:s ledning 

som var den aktör som genom användning av rekommendations-verktyget 

stod för utfärdandet av regler. Denna regelstyrning är intressant att analysera 

ur ett flernivåpolitiskt perspektiv där SKR:s ledning utfärdar regler som adres-

serar flernivåsystemets horisontella intressedimension (D. Karlsson & Gill-

jam, 2014), d.v.s. verktyget hanterade en intressekonflikt mellan den subnat-

ionella nivåns aktörer, i detta fall mellan landstingen/regionerna i rollen som 

sjukvårdshuvudmän och kommunerna i rollen som socialtjänsthuvudmän.  

Som vi har sett kan vi tolka denna rekommendation som att den fungerade 

intervenerande på ett hittills oreglerat område. Vi kan också konstatera att 

verktyget innehöll ett tydligt imperativ till landstingen/regionerna-som-kol-

lektiv om vad ledningen ansåg vara ett önskvärt agerande.  

Genom Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 

boende för äldre (Rekommendation, 2017b) rekommenderade SKR:s styrelse 

… 

… Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte 

att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. (Re-

kommendation, 2017b)88  

 

Rekommendationens substantiella innehåll handlade om att ”stärka ut-

veckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.” 

För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i sär-

skilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områ-

den anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. (Re-

kommendation, 2017b, bilaga 1, s. 3) 

                                                      
88 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 3/2017) saknar sidnumrering. Citatet är 

från första sidan. 
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I såväl styrelsemeddelandet som i bilagan är det tydligaste uttrycket för att 

detta verktyg ska tolkas som ett verktyg för standardisering formuleringen att 

”Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 

den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 kommuner att 

fatta beslut att anta rekommendationen”. Utöver denna formulering genomsy-

ras den egentliga rekommendations-texten av ganska oprecisa, allmänt hållna 

och till intet förpliktigande formuleringar. Formuleringar som att ”Socialtjäns-

ten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg 

och tillsyn under natten” (Rekommendation, 2017b, bilaga 1, s. 10. Min kur-

sivering), ”Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur personalen 

bedriver arbetet under natten.” (Rekommendation, 2017b, bilaga 1, s. 10. Min 

kursivering), ”Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett 

tydligt sätt visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara.” (Rekom-

mendation, 2017b. Bilaga 1, s. 11. Min kursivering.) samt ”Strategin bör bes-

lutas av kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla” (Rekommendation, 

2017b. Bilaga 1, s. 11. Min kursivering.) blottlägger samtliga verktygets icke-

bindande karaktär.  

Rekommendationen är således väldigt vag i sina formuleringar och frågan 

är vad det, utöver det formella beslutet, egentligen innebär att en kommun har 

”antagit” rekommendationen. Det är en ytans standardisering som äger rum 

här, där det viktiga för ledningen verkar vara att till omgivningen (rege-

ringen?) visa att den arbetar med frågan.  

Hur sker då denna styrning av kommunerna från SKR:s ledning? Det visar 

sig att styrningens mekanismer i hög grad påminner om de som utgör grunden 

för öppna jämförelser. Det handlar således om en styrning som opererar ge-

nom att skapa ett tryck på kommunerna att följa i varandras fotspår. SKR:s 

ledning redovisade till exempel på hemsidan hur många, samt vilka, kommu-

ner som hade antagit rekommendationen. På hemsidan återfanns en presentat-

ion av rekommendationen samt en redogörelse för ledningens arbete kopplat 

till den.  Dels presenterade ledningen olika stöd för hur kommunerna kunde 

arbeta med rekommendationen, dels presenterades filmer som innehöll in-

formation om bakgrunden till rekommendationen och information om hur 

SKR:s ledning arbetade med den. I en av filmerna illustrerades med hjälp av 

en Sverige-karta hur många kommuner som hade antagit rekommendationen 

(SKR, 2018).89 I filmen presenterades kartan över Sveriges kommuner, vilken, 

tillsammans med en speaker-röst, förmedlade ett budskap som kan tolkas som 

att det av ledningen inte ansågs vara önskvärt att vara en medlem som ställde 

sig utanför rekommendationen.  Kartan visade vilka kommuner som vid en 

viss tidpunkt (mars 2018) hade antagit rekommendationen eller var ”i process 

                                                      
89 Sökvägen gick via följande flikar på hemsidan: skr.se/integrationsocialomsorg/social-

omsorg/aldre/rekommendationkvalitetsarbetealdreboenden/stodforarbetemedrekommendat-

ionen/filmeromattarbetamedrekommendationen 
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att anta” den. Följaktligen framgick också av kartbilden vilka kommuner som 

inte hade antagit rekommendationen.90 En rimlig tolkning är att kartan upp-

fyller två syften. Dels fungerar den som en signal till omgivningen för att visa 

att ledningen arbetar med frågan, dels skapar den ett normativt grundat tryck 

på kommunerna eftersom det underförstått ses som önskvärt att kommunerna 

tillhör den grupp som har antagit rekommendationen. Rollen som regel-ma-

kare utövas här genom att med hjälp av visuella tekniker (bilder och film-

klipp) styra kommun-kollektivet mot en högre grad av likformighet. ”Hotet” 

om en bindande statlig reglering används som en diskursiv teknik för att upp-

muntra medlemmarna till följsamhet gentemot ledningens rekommendation.  

På liknande sätt sker ledningens styrning av kommunerna när det gäller 

frågan om kunskapsstyrning av socialtjänsten. Rekommendationen till kom-

munerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskaps-

styrning i socialtjänstens verksamheter (Rekommendation, 2018) gällde led-

ningens önskan att samtliga kommuner, eller i alla fall “merparten” (Rekom-

mendation, 2018)91 utöver ordinarie medlemsavgift, skulle skjuta till medel till 

SKR: s ledning. Detta ansågs vara nödvändigt för att ”kunna utveckla en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

med stöd av SKL.” (Rekommendation, 2018. Bilaga 1, s. 11) I bilagan åter-

finns en rubrik som uttrycker ”En önskan om medverkan från samtliga kom-

muner” (Rekommendation, 2018. Bilaga 1, s. 11). Formuleringen säger två 

saker; för det första att rekommendationer används av SKR:s ledning för att 

uppmana medlemmarna till enhetligt agerande och, för det andra, att rekom-

mendationer är ett verktyg utan bindande verkan, vilket uttrycket ”En önskan” 

synliggör.  

Denna rekommendation ska ses som ett verktyg inom ramen för arbetet 

med att utveckla socialtjänsten i riktning mot en evidensbaserad praktik 

(EBP). Målsättningen från SKR:s ledning var att så många kommuner som 

möjligt skulle ”anta” rekommendationen, något som till exempel framgår av 

formuleringar i styrelsemeddelandet. Här sägs att  

merparten av kommunerna [behöver] anta rekommendationen. […] Om mer-

parten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte 

säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna er-

bjudas nationellt framöver. (Rekommendation, 2018)92  

 

Vi kan alltså se hur rekommendationen används av ledningen för att åstad-

komma en samling av kommunerna och att detta sker genom en mycket kraft-

                                                      
90 I filmen sades att 210 kommuner hade antagit rekommendationen i mars 2018. 
91 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 15/2018) saknar sidnumrering. Citatet är 

från första sidan. 
92 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 15/2018) saknar sidnumrering. Citatet är 

från första sidan. 
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full styrning av diskursiv karaktär. Målet för SKR:s ledning var att medlem-

marna på lokal nivå måste samordna sig för att de ska kunna erbjuda en soci-

altjänst av god kvalitet. Det ses inte som eftersträvansvärt att ”varje huvudman 

gör arbetet var för sig”: 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och lands-

ting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där samverkan 

är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman gör arbetet var för 

sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det finns gemensamma utma-

ningar och där det bedöms troligt att gemensamma insatser effektivare kan bi-

dra till målet om en jämlik och evidensbaserad socialtjänst. (Rekommendation, 

2018. Bilaga 1, s. 2) 

 

Här kan vi se att rekommendations-verktyget alltså används i en diskurs 

enligt vilken nationell samordning och nationell enhetlighet är sådant som ses 

som en förutsättning för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 

Hur användes då denna rekommendation som verktyg för att skapa ett tryck 

på medlemmarna att sträva mot ökad enhetlighet? Rekommendationens mot-

tagare är Sveriges 290 kommuner och deras kommunstyrelser (”Kommunsty-

relserna”), det är alltså till dessa som texten vänder sig. Budskapet från led-

ningen bör tolkas som att ledningen önskade att kommunerna tog samma an-

svar som landstingen/regionerna hade gjort när det gällde frågan om kun-

skapsutveckling (evidensbasering) av sina verksamheter.  Texten innehöll 

belopp som visade storleken på landstingens/regionernas gemensamma finan-

siering (”utanför medlemsfinansieringen”) av system för kunskapsutveckling 

(Rekommendation, 2018. Bilaga 1, s. 4.). På detta sätt bidrar texten till att 

skapa ett normativt tryck på kommunerna att även de borde stå för finansiering 

av motsvarande system på socialtjänstens område. Landstingen/regionerna 

målas alltså upp som förebilder och kommunstyrelserna uppmanas (rekom-

menderas) av SKR:s ledning att fatta beslut om att följa i deras spår.  

I detta avsnitt har det framgått att SKR:s ledning fungerar som regel-ma-

kare genom användning av regler som ledningen önskar att medlemmar ska 

efterfölja. Det handlar alltså om en styrning riktad mot medlemmarna-som-

kollektiv i syfte att minska förekomsten av olikheter medlemmarna emellan. 

Utifrån ett nationellt välfärds- och rättighetsperspektiv kan denna regel-

styrning möjliggöra upprättandet av miniminivåer, till exempel vad gäller 

kvaliteten på välfärdstjänster (Lindgren, 2015). Utifrån SKR:s uppdrag att 

värna principen om kommunalt självstyre blir dock den ovan redovisade re-

gelstyrningen något av en paradox.  

Policyinstrumentet 

Vad som hittills har framkommit i denna framställning är att SKR på social-

tjänstområdet fyller två urskiljbara och till synes motstridiga roller, dels rollen 
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som väktare av det kommunala självstyret, dels rollen som regel-makare som 

styr kommunerna i riktning mot nationell likvärdighet. Väktar-rollen överens-

stämmer med SKR:s uppgift enligt förbundets stadgar att värna principen om 

kommunalt självstyre, denna roll skulle kunna karakteriseras som en intresse-

bevakande roll visavi staten. Rollen som regel-makare är en roll som kommer 

till uttryck som en interaktion mellan SKR:s ledning och medlemmarna, där 

ledningen genom användning av olika icke-bindande verktyg styr medlem-

marna mot en högre grad av likformighet.  

I detta avsnitt kommer ytterligare en roll som SKR fyller att synliggöras 

och diskuteras. Det handlar om en roll som innebär att SKR:s ledning tar på 

sig uppgiften att till medlemmarna förmedla och förankra statens policy på 

socialtjänstområdet. SKR:s ledning fungerar på detta sätt som ett statligt styr-

instrument. 

Det är möjligt att urskilja flera verktyg som kommer till användning då 

SKR fungerar som statligt styrinstrument på socialtjänstområdet. Det kanske 

tydligaste exemplet på ett sådant verktyg är överenskommelser med Socialde-

partementet, men även rekommendationer och handlingsplaner är verktyg 

som kan fogas till denna kategori. I föreliggande avsnitt är det användningen 

av verktygen rekommendationer och handlingsplaner som kommer att fokus-

eras. På vilka sätt sker spridningen och förankringen av statlig policy på soci-

altjänstområdet genom användning av dessa två verktyg?  

Vi inleder detta avsnitt med att återvända till ett av de remiss-yttranden som 

behandlades i avsnittet om väktar-rollen; det gäller SKR:s yttrande över det 

utrednings-betänkande som hade behandlat frågan om en nationell kvalitets-

plan inom äldreomsorgen (Remissyttrande, 2017b). I yttrandet återfinns for-

muleringar som kan tolkas som att SKR:s ledning öppnade upp för att ta på 

sig rollen som förmedlare av regeringens politik inom området välfärdsteknik. 

I remiss-yttrandet får vi nämligen veta följande: 

SKL delar utredarens uppfattning om vikten av nationellt stöd som underlättar 

verksamhetsnära innovationer, men avstyrker förslaget att ge Myndigheten för 

delaktighet i uppdrag att utveckla en nationell strategi för detta och i övrigt ha 

en samordnande roll för kommunerna. SKL vill istället se en flerårig överens-

kommelse mellan regeringen och SKL om en kraftfull satsning på socialtjäns-

tens digitalisering. Utformning och genomförande bör ske i nära samverkan 

mellan SKL, kommuner, enskilda utförare, de statliga myndigheterna på vård- 

och omsorgsområdet samt företrädare för näringsliv och akademi. (Remissytt-

rande, 2017b, s. 4. Min kursivering.) 

 

I ovanstående utsaga ser vi att SKR föreslog att ”utformning och genomfö-

rande” av policy inom politikområdet välfärdsteknik borde ske med SKR som 

deltagande part och att ”en kraftfull satsning på socialtjänstens digitalisering” 

skulle ta avstamp från en överenskommelse med Socialdepartementet. Vi kan 

tolka denna utsaga som att SKR:s ledning föreslog användning av ett verktyg 

som skulle innebära att organisationen fick en roll som en kvasi-myndighet 
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och förmedlare av regeringens policy. Överenskommelser mellan SKR och 

Socialdepartementet är ett verktyg som vi kommer att ägna mer utförligt in-

tresse i avhandlingens övriga delstudier. 

För att det ska vara motiverat att betrakta SKR som förmedlare av statens 

policy är det nödvändigt att det empiriska materialet innehåller uttalanden el-

ler formuleringar som visar på en koppling till statens politik. Vi väljer således 

i denna analys att enbart intressera oss för det explicit uttryckta, med vetskap 

om att det i policyforskning finns de som argumenterar för att policy även kan 

uttryckas implicit (H. Bäck m. fl., 2015).  

Hur kopplingen till statens policy manifesteras i de olika verktygen skiljer 

sig åt. Tydligast framträder kopplingen mellan SKR och regeringen när den 

har formaliserats som en överenskommelse mellan SKR och Socialdeparte-

mentet. Som visades i föregående avsnitt är öppna jämförelser ett verktyg med 

explicit koppling till Socialstyrelsen, så utöver att kategoriseras som ett verk-

tyg för regelstyrning så kan öppna jämförelser i viss mening också ses som ett 

verktyg för förmedling av statlig policy.  

I det följande riktas blicken mot rekommendationer och handlingsplaner. 

Det är nämligen möjligt att hävda att dessa två verktyg används av SKR:s 

ledning på ett sätt som innebär att den tar på sig uppdrag som innebär att till 

medlemmarna förmedla och förankra statens socialtjänstpolicy.  

När det gäller Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision 

e-hälsa 2025 (Handlingsplan, 2017) visade det sig att denna ramades in i och 

tog avstamp från en överenskommelse mellan SKR:s ledning och Socialde-

partementet. I texten där handlingsplanen presenteras framgår det att det är 

fråga om en överenskommelse, och dokumentets avslutande del rymmer en 

passage som gällde godkännande av överenskommelse om handlingsplan 

(Handlingsplan, 2017, s. 15) Denna handlingsplan har således en nära kopp-

ling till verktyget överenskommelser. Den tjänsteperson på SKR:s kansli som 

stod namngiven som ansvarig för ärendet var tillhörande avdelningen för di-

gitalisering och den policy som med hjälp av handlingsplanen skulle imple-

menteras gällde frågan om ”ett långsiktigt och gemensamt arbete med digita-

lisering i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården.” (Meddelande 

från styrelsen nr 4/2017)93 Handlingsplanen/överenskommelsen är således ett 

exempel på ett verktyg som för sin användning förutsatte deltagande från både 

SKR och Socialdepartementet; verktyget illustrerar således en nära samverkan 

mellan dessa två aktörer. Till yttermera visso är det värt att återigen påpeka 

att det rör sig om två verktyg: handlingsplan/överenskommelse. Innehålls-

mässigt framstår handlingsplanen/överenskommelsen som ett policy-doku-

ment som genom formuleringarna i texten binder ihop flernivåsystemets olika 

                                                      
93 Dokumentet består av dels ett ”Meddelande från styrelsen” (nr 4/2017) i vilket styrelsen in-

formerade medlemmarna om ärendet, dels en bilaga vilken innehöll överenskommelsen om 

handlingsplanen. Styrelsemeddelandet från vilket citatet är hämtat saknar sidnumrering. Citatet 

är hämtat från första sidan. 
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aktörer för att styra dessa mot framtiden. Dokumentet kännetecknas av en av-

saknad av konkretion och det innehåller inte några uppgifter om fördelning av 

ekonomiska resurser. Det sägs att en organisationsstruktur med representanter 

från SKR, staten, kommuner och landsting ska inrättas: ”Staten och SKL bil-

dar genom denna handlingsplan en gemensam nationell styr- och samverkans-

organisation.” (Handlingsplan, 2017. Bilaga 1, s. 11) SKR:s roll som policy-

instrument består här av att ledningen har ingått denna överenskommelse och 

därmed åtagit sig uppgiften att till sina medlemmar förmedla handlingspla-

nens intentioner. 

Ovanstående handlingsplan, presenterad i form av en överenskommelse 

mellan SKR och Socialdepartementet, utgör ett exempel på hur ett formali-

serat samarbete mellan regeringen och SKR kan gestalta sig. Eftersom denna 

handlingsplan paketerades inom ramen för en överenskommelse har den både 

SKR och regeringen som avsändare. 

Till skillnad från Handlingsplanen för samverkan vid genomförande av 

Vision e-hälsa 2025 (Handlingsplan, 2017) utgick däremot inte de två andra 

handlingsplanerna från några överenskommelser med Socialdepartementet. 

Dessa båda handlingsplaner framstår istället som internt framtagna SKR-pro-

dukter; vi får veta att de har författats av tjänstepersoner vid SKR:s kansli och 

det framgår också att de är förankrade i SKR:s styrelse, med SKR:s ledning 

som enda avsändare.94 I handlingsplanen mot missbruk och beroende (Hand-

lingsplan, 2018, s. 6) återfanns en explicit hänvisning till vissa delar av rege-

ringens nationella ANDT-strategi, medan någon sådan motsvarande explicit 

koppling till regeringen inte gjordes i handlingsplanen för den sociala barn – 

och ungdomsvården (Handlingsplan, 2015) 

Handlingsplanen mot missbruk och beroende (Handlingsplan, 2018) inne-

höll SKR:s problemformuleringar och åtgärdsförslag på området. Utifrån den 

bakgrundsbeskrivning som ges i textens förord framstår handlingsplanen vara 

ett resultat av ett förankringsarbete på subnationell nivå. Betraktat ur detta 

perspektiv kan verktyget ses som ett dokument som redovisar synpunkter från 

SKR:s medlemmar och som sedan ligger till grund för handlingsplanens ut-

fästelser. Handlingsplanen kan tolkas som SKR-ledningens verktyg för att 

föra dessa synpunkter vidare till regeringen, men också tillbaka till de egna 

medlemmarna. Handlingsplanen illustrerar således på ett intressant sätt hur 

SKR kan använda denna typ av verktyg för att nå ut till flernivåsystemets 

samtliga aktörer, något som framgår av följande citat: 

Åtgärdsförslagen i denna beslutsdel riktar sig till huvudmännen, SKL samt till 

staten och redovisas i fyra grupperingar: kommuner, landsting och regioner, 

                                                      
94 Vi bortser här alltså från en eventuell yttre påverkan som kan ha föregått SKR-ledningens 

beslut att ta fram dessa handlingsplaner, och vi uppehåller oss endast vid det som explicit ut-

trycks i de respektive dokumenten. 
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Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS), SKL samt staten. (Hand-

lingsplan, 2018, s. 7) 

 

På hemsidan får vi under rubriken ”Dialog med län och regioner kring 

handlingsplanen” veta att ”SKR tillsammans med representanter i kommuner 

och regioner arrangerat dialogmöten. Mötena har varit i seminarieform och 

oftast i kombination med en workshop i syfte att initiera implementering och 

utvecklingsarbete på lokal och regional nivå.” (SKR, 2020g) På sidan redovi-

sades datum för  genomförda och inplanerade så kallade ”länsdialoger”. No-

terbart är att det var till den regionala nivån som SKR:s ledning vände sig. 

Detta illustrerar hur SKR arbetar med spridning och förankring av policy. 

Handlingsplanens budskap materialiseras och sprids via de personer i SKR:s 

ledning som möter medlemmarna i seminarier och workshops på länsnivå. 

Under rubriken ”Implementering av handlingsplanen” sägs i dokumentet att:  

Handlingsplanen kommer att göras känd i kommuner, landsting och regioner 

genom att SKL bjuder in till länsvisa dialoger. Vid dessa regionalt organiserade 

möten erbjuds en genomgång av handlingsplanen och workshop med verksam-

heter inom socialtjänst, beroendevård och skola. (Handlingsplan, 2018, s. 11) 

 

 

I den så kallade ”Beslutsdelen” redovisar SKR:s ledning sina ställningsta-

ganden i olika frågor inom ämnet. Varje fråga inleds med en presentation av 

SKR:s förslag. När det till exempel gäller frågan ”Förändrat synsätt på miss-

bruk och beroende” presenteras vad ”SKL anser”, vilket var att … 

”… SKL ska  

• utreda om begreppet missbruk kan ersättas med skadligt bruk i 

styrande dokument och bestämmelser. I denna översyn ska för- 

och nackdelar ur olika perspektiv som berör juridiken samt ar-

betsrättsliga och verksamhetsmässiga konsekvenser ur ett or-

ganisations- respektive individperspektiv belysas.  

 

Staten bör  

 

• utvärdera narkotikastrafflagen 1§6 i relation till syftet som 

fanns för 30 år sedan när bruk av narkotika kriminaliserades.”  

 

(Handlingsplan, 2018, s. 15. Kursivering i original.) 

 

Vi har alltså att göra med en text i vilken SKR:s ledning redovisar vad det 

egna kansliet ska göra i frågan, men även vad ledningen anser att staten ”bör” 

göra. Att SKR vid användning av handlingsplanen inte har någon möjlighet 

att rikta ”skall”-krav till sina egna medlemmar är något vi kan se gällande 

förslag som presenterades under rubriken ”Utveckling av stöd och behandling 

som är lättillgänglig”. Texten ger vid handen att SKR anser att: 
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”Kommuner, landsting och regioner bör  

 

• fortsätta utveckla tillgängligheten till sina verksamheter för 

råd, stöd och behandling. Det handlar om tillgänglighet ur flera 

perspektiv, exempelvis efterfrågan och behov, svårnådda mål-

grupper, närhet, fysiska hinder, öppettider och digitala möjlig-

heter.” (Handlingsplan, 2018, s. 20. Min kursivering.) 

 

SKR:s ledning använder Handlingsplanen som verktyg för att påverka 

medlemmarna genom att signalera vad ledningen anser att kommuner, lands-

ting och regioner bör göra. Handlingsplanens icke-bindande karaktär visavi 

medlemmarna framstår här tydligt, vi har här att göra med en regelstyrning av 

normativ karaktär som till viss del påminner om den som vi kunde se att SKR:s 

ledning använde i rollen som regel-makare. 

Handlingsplanen avslutas med en uppräkning av de sammanlagt 43 åt-

gärdsförslag som SKR:s ledning hade tagit ställning för. Förslagen som var 

riktade till staten, kommuner, landsting och regioner och, som vi har sett, även 

inåt (dvs till SKR:s ledning), ryms under sådana rubriker som exempelvis 

”Förändrat synsätt på missbruk och beroende”, ”Utveckling av stöd och be-

handling som är lättillgänglig”, ”Vikten av samverkan, samordning och del-

aktighet”, ”Arbeta med tidig upptäckt och fånga riskbeteenden” och ”Kun-

skapsutveckling är en förutsättning för bättre insatser” (Handlingsplan, 2018). 

På SKR:s hemsida där information inom ämnet social omsorg/barn och 

unga/kompetensutveckling presenteras återfanns vid söktillfället en länk till 

en handlingsplan för den sociala barn – och ungdomsvården (Handlingsplan, 

2015). I förordet till denna publikation sades att SKR hade tagit initiativ till 

handlingsplanen som innehöll olika åtgärdsförslag riktade mot den sociala 

barn- och ungdomsvården.  

Att handlingsplanen rymde inslag som gör att den går att betecknas som ett 

flernivåpolitiskt verktyg framgår av följande textstycke som återfanns under 

rubriken ”Lokalt anpassad spridningsstrategi”: 

Handlingsplanens förslag riktar sig till olika nivåer: till den lokala och regionala 

nivån men också till staten. Förslagen som riktar sig till staten kommer SKL att 

intressebevaka och opinionsbilda kring. När det gäller förslagen som riktar sig 

till den lokala nivån kommer SKL att ha en dialog med kommunerna, gällande 

fortsatt stöd och hur det bäst kan utformas efter de lokala behoven. Den region-

ala och lokala nivån och deras engagemang är mycket viktigt när handlingspla-

nen sprids. En central ingång blir socialchefsnätverket med sin förankring i so-

cialtjänsten och sina förgreningar ut i landets kommuner. (Handlingsplan, 2015, 

s. 8) 

 

Här syns det tydligt hur denna form av verktyg för styrning kan användas: 

intressebevakning och opinionsbildning riktat mot staten, samt ”dialog” med 

medlemmarna. Handlingsplanen fyller en funktion som ett flernivåpolitiskt 
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verktyg för styrning. Noterbart är att det som i citatet ovan omtalas som ”dia-

log” och ”fortsatt stöd” synliggör att Handlingsplanen bildade utgångspunkt 

för ett spridnings- och förankringsarbete från ledningens sida. Något som kal-

las ”implementeringsteam” skulle enligt ett av förslagen från SKR:s ledning 

bildas:  

”SKL:s förslag (…) är att varje län bildar implementeringsteam med olika 

nyckelpersoner av tjänstemän och förtroendevalda från kommunerna, lands-

tingsföreträdare, regionala utvecklingsledare, BBIC-samordnare med flera.” 

(Handlingsplan, 2015, s. 9) 

 

Av texten att döma var det främst på den regionala nivån som samordning 

av resurser skulle äga rum, till exempel i det som kallades regionala samver-

kans- och stödstrukturer (Handlingsplan, 2015, s. 9). Även om denna hand-

lingsplan till viss del kan betraktas som ett verktyg för intressebevakning så 

indikerar ovanstående citat att handlingsplanen också innehöll förslag som tog 

sikte på att från nationell nivå sprida och till subnationell nivå förankra en viss 

policy. Dock görs i handlingsplanen ingen explicit koppling till regeringens 

policy på området, på det sätt som var fallet gällande handlingsplanen mot 

missbruk och beroende. Därmed skulle det leda fel att påstå att denna hand-

lingsplan framstod som ett verktyg för implementering av statlig policy. 

I avsnittet om regel-makaren framgick det att användningen av de tre ”sty-

relse-rekommendationerna” kunde tolkas som att SKR:s ledning valde att 

agera när regeringen hade valt att inte göra agera. Formulerat på annat sätt 

skulle dessa rekommendationer, utöver att fungera som verktyg för regelstyr-

ning, således också kunna ses som ett uttryck för att SKR:s ledning tog på sig 

uppgiften att genomföra regeringens policy. I Rekommendationen om att re-

sultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till 

socialtjänsten kostnadsfritt (Rekommendation, 2017a) återfanns, som vi har 

sett, formuleringar som kan tolkas som att frågan reglerades av SKR, i stället 

för av staten.  Av formuleringarna framgick också att rekommendationen, en-

ligt SKR:s bedömning, låg i linje med regeringens policy på området. SKR:s 

ledning menade nämligen att det var ”mycket tydligt att regeringen avser att 

informationen från hälsoundersökningarna ska komma socialtjänsten till del, 

men man har inte explicit reglerat detta.”(Rekommendation, 2017a. Bilaga 1, 

s. 2.) Här kan vi alltså se att ledningen gjorde en tolkning av vad som var 

regeringens uppfattning i frågan (”mycket tydligt att regeringen avser”), och 

rekommendationens innehåll låg också i linje med denna tolkning. Det fram-

står också som att denna överenstämmelse mellan innehåll och tolkning var 

något som SKR:s ledning använde som argument för att motivera använd-

ningen av denna rekommendation. Därmed är det rimligt att beskriva den som 

ett verktyg med vilket SKR förmedlade regerings-policy.  
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Enligt vad som har kunnat konstateras beträffande Rekommendationen för 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre (Rekommendat-

ion, 2017b) framstår det som att denna Rekommendation användes i stället för 

en föreskrift utfärdad av Socialstyrelsen. Rekommendationen till kommunerna 

om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter (Rekommendation, 2018) kan även den sägas 

vara ett verktyg med koppling till regeringens policy. Med hjälp av statliga 

utredningsbetänkanden och överenskommelser mellan regeringen och SKR 

hade frågan om kunskapsstyrning av socialtjänsten förts upp på den socialpo-

litiska agendan på nationell nivå samt implementerats på regional nivå.  

Med utgångspunkt från Rekommendationen för arbete med ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre iscensattes ett till synes omfattande arbete 

vilket kan betraktas som SKR:s sätt att använda sitt handlingsutrymme till att 

ta hand om och omformulera ett statligt påbud.95  

På liknande sätt som var fallet med rekommendationen gällande hälsoun-

dersökningar av placerade barn och unga så kan användningen av rekommen-

dationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre besk-

rivas som att SKR:s ledning agerade i statens ställe och tog på sig uppdrag 

riktade mot den subnationella nivåns aktörer.   Vi har i de två föregående av-

snitten sett att rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i sär-

skilt boende för äldre fungerade dels som ett verktyg i ledningens utövande av 

väktar-rollen, dels som ett verktyg i rollen som regel-makare. I det följande 

visas att rekommendationen också kan tolkas som ett verktyg för utövande av 

rollen som statligt styrinstrument. 

Utifrån en helhetsbedömning av material som på olika sätt har visat sig vara 

kopplat till denna rekommendation (Rekommendation, 2017b) ska SKR:s an-

vändning av detta verktyg ses mot bakgrund av Socialstyrelsens förslag om 

att införa en bindande föreskrift som hade syftat till att reglera bemanningen 

på natten på särskilda boenden för äldre (se Rekommendation, 2017b. Bilaga 

1, s. 5). 96  Vi får veta att ”[m]ålgrupp för rekommendationen är kommunerna 

i rollen som uppdragsgivare och arbetsgivare samt alternativa utförare i till-

lämpliga delar.” (Rekommendation, 2017b. Bilaga 1, s. 3)  Utifrån en insikt 

om SKR:s roll som arbetsgivarorganisation kan rekommendationen tolkas 

                                                      
95 Enligt en ledande tjänsteman på SKR var detta arbete inget som finansierades av staten utan 

något som SKR och dess medlemmar bekostade. Med dessa pengar som grund hade SKR åtagit 

sig att ”anställa personal på SKL som dels tar fram en Rekommendation, dels bedriva ett ut-

vecklingsarbete utifrån evidens och beprövad erfarenhet. (…) Vi fick ju inga pengar för det här, 

utan det har vi gjort helt med egna medel.” (Intervju 2018-02-13) 
96 I Rekommendationen återfinns regeringens kommentarer till ändringen av Socialtjänstför-

ordningen. I en passage i rekommendationen återges en dylik kommentar. En trovärdig tolkning 

utifrån en helhetsbedömning av det empiriska materialet är att SKR:s ingång i detta ärende var  

att undvika en reglering av bindande karaktär (i detta fall en statlig myndighetsföreskrift) som 

hade inneburit att ”alla de särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång 

till personal dygnet runt med en viss personalstyrka.” (Rekommendation, 2017b. Bilaga 1, s. 5. 

Kursiv i original.)  
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som ledningens sätt att å sina medlemmars vägnar fungera som en ”stötdäm-

pare”; ett statligt påbud ”tas om hand” och ompaketeras.  

Rekommendationen som ett verktyg för spridning och förankring kan uti-

från ett beaktande av detta arbetsgivarperspektiv ses som liktydigt med att 

SKR som arbetsgivarorganisation intervenerar i mellanrummet mellan stat 

och kommun och tar på sig uppgiften att, med användning av egna kanaler, 

till sina medlemmar föra ut en policy formulerad av en statlig förvaltnings-

myndighet.  Utifrån ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv framstår det som rat-

ionellt att agera på detta sätt; allt för att undvika en bindande reglering som 

skulle ställa krav på, till exempel, att kommunerna på sina äldreboenden, nat-

tetid, skulle vara tvingade att ha ett visst antal personal.  

Det spridnings- och förankringsarbete som ägde rum beskrevs som ett ”stöd 

till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen” (Re-

kommendation, 2017b)97, och rekommendationen presenterades som ett 

”verktyg för kvalitetsarbete” (Rekommendation, 2017b, Bilaga 1, s. 3).  Detta 

stöd var tänkt att bland annat ske genom ”Länsgemensamma dialoger”, 

”Workshops” och ”Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer”. 

(Rekommendation, 2017b)98 Skriften ”Sätt ljus på natten” som SKR produce-

rade kan ses som en redovisning av spridnings- och förankringsarbetet. 

Spridningen och förankringen var också tänkt att ske genom upplysningar 

om goda exempel, vilket kan ses som ett förfarande som bär en standardise-

rande prägel, inte helt olikt den standardisering genom bench-marking som 

verktyget öppna jämförelser innebär. Verktyget upphandlingsstöd verkade till 

viss del ta plats inom ramen för hur SKR:s ledning planerade att spridningen 

och förankringen av rekommendationen skulle gå till;  SKR skulle hursom-

helst ta ”fram underlag för upphandling av välfärdsteknik” (Rekommendation, 

2017b).99 

Slutdiskussion 

Denna delstudie har tecknat en bild över de verktyg som används av SKR: s 

ledning för att föra fram organisationens ståndpunkter och bevaka organisat-

ionsmedlemmarnas intressen. Utifrån en kartläggning av ett antal verktyg för 

styrning som SKR använder har det varit möjligt att beskriva och analysera de 

perspektiv och ställningstaganden som organisationen har uttryckt i frågor av 

                                                      
97 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 3/2017) saknar sidnumrerimg. Citatet är 

hämtat från andra sidan i meddelandet. 
98 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 3/2017) saknar sidnumrering. Citaten är 

hämtade från andra sidan i meddelandet. 
99 Styrelsemeddelandet (Meddelande från styrelsen nr 3/2017) saknar sidnumrering. Citatet är 

från andra sidan i meddelandet. 
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betydelse för socialtjänsten. I delstudien har SKR:s flernivåpolitiska roller på 

socialtjänstområdet utmejslats. 

Några av de verktyg som har diskuterats i denna studie är kanske mer be-

kanta än andra, så har till exempel öppna jämförelser behandlats i tidigare 

forskning om utvärdering och granskning (Carlstedt, 2015; Lindgren, 2015; 

Lindgren m. fl., 2012; Trygged, 2016). I denna studie har vi dock kunnat iden-

tifiera ett antal verktyg som tidigare ägnats ringa intresse i forskningen, till 

exempel rekommendationer och handlingsplaner. I det följande diskuteras stu-

diens resultat.  

Genom en beskrivning av hur dessa verktyg har använts har det framgått 

att SKR:s roll som socialtjänst-aktör är mångfacetterad; till synes motstridiga 

intressen blandas och jämkas samman och SKR fyller olika roller inom ett och 

samma politikområde. Det finns tillfällen då förbundsledningen tydligt har be-

vakat det kommunala perspektivet visavi det statliga perspektivet, men vi har 

också sett att SKR:s ledning utövar påverkan på sina medlemmar på ett sätt 

som mer ligger i linje med en strävan mot ökad nationell likvärdighet och en-

hetlighet. I vissa fall agerar SKR:s ledning som förmedlare av regeringens po-

licy och tar på sig uppdrag som innebär att till sina medlemmar sprida och 

förankra denna policy. Denna roll utövas ibland med hjälp av statlig finansie-

ring, vilket är fallet då ledningen förmedlar regeringens policy utifrån vad som 

har stadgats i de olika överenskommelserna med Socialdepartementet. En 

tänkbar förklaring till att SKR:s ledning tar på sig en dylik roll (som mot bak-

grund av vad som sägs i organisationens stadgar framstår som paradoxal) kan 

vara att ledningen anser att det är bättre att statliga påbud förmedlas via SKR 

än att de implementeras via statens centrala eller regionala förvaltningsmyn-

digheter. Detta innebär att SKR:s ledning i dylika fall i praktiken fungerar som 

en kvasi-myndighet gentemot de egna medlemmarna. 

Att ett och samma verktyg kan rymma alla tre flernivåpolitiska roller visade 

sig i analysen av hur SKR:s ledning använde rekommendationen för arbete 

med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre (Rekommendation, 

2017b). Rekommendationen kan tolkas som ett (i) sätt att värna det kommu-

nala självstyret, som ett  (ii) verktyg för regelstyrning (likriktning) samt som 

ett (iii) sätt att sprida och förankra statens policy på området.  

Remiss-yttranden är det verktyg som SKR:s ledning framförallt använder 

för att bevaka  gränsen mellan staten och kommunerna. Rollen som väktare 

utövas framförallt genom hänvisningar till finansieringsprincipen där SKR:s 

ledning uppmärksammar regeringen på de statliga förslagens ekonomiska 

konsekvenser för kommunerna (socialnämnderna). Intressebevakningen sker 

bland annat genom att förbundets företrädare fäster uppmärksamhet på sådana 

statliga förslag som enligt SKR:s tolkning skulle innebära nya åtaganden för 

sina medlemmar. Om staten önskar införa nya och obligatoriska uppgifter för 

kommunerna ska staten, enligt finansieringsprincipen stå för finansieringen av 

dessa uppgifter. Genom att hänvisa till denna princip försöker SKR:s ledning 

”freda” kommuner och landsting/regioner från att behöva ta på sig nya och 
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ofinansierade uppgifter. I ett par remissyttranden framträdde också en arbets-

givarpolitiskt impregnerad diskurs som ledningen begagnar i bevakningen av 

det kommunala självstyret.  I denna diskurs sammankopplas på ett intressant 

sätt principen om arbetsgivarnas rätt till ”självstyre”, d.v.s. arbetsgivarens rätt 

att ”leda och fördela arbetet”, med principen om kommunernas rätt till själv-

styre.  

Genomgången av det empiriska materialet har visat att frågan om placerade 

barn och unga (både frivilliga placeringar och tvångsplaceringar) är ett soci-

altjänstområde inom vilket SKR:s ledning agerade på ett sätt som mer stod i 

överensstämmelse med principen om värdet av nationell likvärdighet.  Vi 

kunde se detta komma till uttryck såväl i ett remiss-yttrande som i en rekom-

mendation. När det gällde tvångsvården av barn och unga gav SKR:s ledning 

i ett remiss-yttrande uttryck för ståndpunkten att det på detta socialpolitiska 

område av synnerligen ingripande karaktär kunde vara motiverat att låta en 

viss detaljreglering vara något som prioriterades framför det kommunala 

självstyret. På liknande sätt agerade SKR:s ledning när det gällde frågan om 

hur landstingen/regionerna skulle göra med återkopplingen till socialtjänsten 

av placerade barn och ungas hälsoundersökningar. Med användning av rekom-

mendations-verktyget förespråkade SKR värdet av enhetlighet medlemmarna 

emellan framför värdet av medlemmarnas (i detta fall landstingen/regionerna) 

rätt till självstyre. Här har vi alltså ett exempel på hur SKR:s ledning använde 

sitt handlingsutrymme på ett hittills oreglerat fält för att åstadkomma en högre 

grad av nationell likvärdighet. Detta illustrerar på ett intressant sätt vad som 

skulle kunna sägas vara den kommunala självstyrelsens gräns på socialtjänst-

området. Här har vi en sådan socialtjänstfråga där SKR:s ledning bedömde det 

som nödvändigt att låta intresset av detaljreglering väga tyngre än det kom-

munala självstyrelseintresset.  

Utförandet av rollerna som regel-makare respektive policyinstrument ut-

spelar sig till stor del inom ramen för den arena för kunskapsstyrning som har 

etablerats i den svenska samhällsorganisationen. SKR:s ledning motiverar inte 

sällan användningen av de olika verktygen med att dessa bidrar till den på-

gående kunskapsstyrningen av socialtjänsten. Antingen emanerar dessa ”kun-

skapsstyrnings-verktyg” direkt från den kunskapsstyrnings-struktur som har 

formats på nationell nivå (något som framförallt gäller för överenskommelser 

med Socialdepartementet) eller så kan de relateras indirekt till denna struktur 

genom att de tar avstamp i vad som har formulerats i överenskommelserna 

med Socialdepartementet (något som till exempel visade sig gälla för hand-

lingsplanen ”Vision e-hälsa”). Mot bakgrund av SKR:s uppdrag utifrån vad 

som har fastslagits i förbundets stadgar och med tanke på vad som ovan har 

konstaterats gällande ledningens argumentation om vikten av att värna finan-

sieringsprincipen och självstyrelseprincipen framstår SKR:s roller som regel-

makare och policyinstrument som anmärkningsvärda. Här är det principen om 

nationell likvärdighet som är vägledande för de mått och steg som SKR:s led-

ning vidtar. Därmed uppfattas det som icke önskvärt att vara en medlem som 
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i någon mening ”avviker” från övriga medlemmar, och ur den aspekten blir 

principen om kommunalt självstyre problematisk. Samtliga reglerings-verk-

tyg utgör exempel på påverkan genom uppmuntran till isomorft agerande. Ge-

nom denna styrning ikläder sig SKR:s ledning rollen som en förespråkare för 

nationell samordning och centralisering snarare än som en förespråkare för 

kommunernas rätt att styra sig själva. Genom öppna jämförelser görs skillna-

der mellan medlemmarna synliga, vilket i sin tur antas uppmuntra ”avvi-

kande” medlemmar till självrättelser. Vad rekommendationerna beträffar im-

plicerar dess användning medlemmarnas följsamhet gentemot styrelsens be-

slut. Vi kan i denna styrning också urskilja ett underliggande effektivitets-tän-

kande. I SKR:s information om rekommendationer anförs som skäl för dess 

användning att det ”minskar behovet av egna tolkningar”. Vi har också sett att 

den typ av rekommendationer som behandlar nivåer på olika ersättningar 

(”cirkulär-rekommendationer”) kan beskrivas som exempel på en medlems-

service som innebär en standardisering och styrning av ganska detaljerad ka-

raktär. Genom att dessa verktyg innehåller hänvisningar till exempelvis tabel-

ler om belopp för arvode eller information om olika parametrar i upphandlade 

ramavtal blir det för medlemmarna tydligt vad de har att förhålla sig till. Med 

användning av dessa två verktyg sker en standardisering som också kan sägas 

innebära att vissa marknadsmekanismer sätts ur spel. Öppna jämförelser samt 

rekommendationer är verktyg med vars hjälp SKR:s ledning skapar ett tryck 

på medlemmarna att följa i varandras spår. Genom att medlemmarna blir fö-

remål för dels regler och propåer utfärdade av ledningen, dels ständiga jämfö-

relser och rekommendationer som tydligt signalerar vad som är önskvärt och 

eftersträvansvärt går det att urskilja att det är fråga om likriktande processer 

som innehåller såväl tvingande som mimetiska dimensioner.  

Överenskommelser med Socialdepartementet innebär att SKR:s ledning 

tilldelas statsbidrag och får en roll som förmedlare av regeringens socialtjänst-

policy. Det har också visat sig att det vid användning av andra verktyg äger 

rum ett slags gränsfall av policyförmedling. Det har konstaterats att SKR:s 

ledning utifrån rekommendationer arbetat med att till medlemmarna sprida 

och förankra regeringens policy. Spridningen och förankringen av regeringens 

policy kunde till exempel äga rum vid ”Länsgemensamma dialoger”, ”Works-

hops” samt genom presentation av  ”goda exempel”. Här syns att SKR funge-

rar som en travers i det svenska flernivåsystemet och att SKR:s ledning genom 

olika aktiviteter transporterar budskap från nationell nivå till regional nivå. 

Även öppna jämförelser skulle kunna räknas in i denna skara av verktyg som 

ger SKR en roll som policyinstrument eftersom öppna jämförelser utformas ”i 

samverkan” med Socialstyrelsen. Noterbart är att SKR:s ledning vid använd-

ning av handlingsplaner riktade åtgärdsförslag till staten, till sina medlemmar 

samt även till den egna ledningen (SKR:s kansli). Dessa handlingsplaner är en 

god illustration över hur SKR:s ledning kan utnyttja sin position i det svenska 

flernivåsystemet. Handlingsplanerna framstår som ett verktyg anpassat till 

flernivåsystemet.  
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Delstudiens huvudsakliga resultat är att flernivåpolitikens olika dimens-

ioner ryms i de verktyg som SKR använder. Det har varit möjligt att konstatera 

att SKR:s ledning i rollen som regel-makare och policinystrument i vissa fall 

utövade en kraftfull diskursiv styrning av medlemskollektivet. Av särskild 

vikt att uppmärksamma är att rollerna som regel-makare och policyinstrument 

innebär att SKR:s ledning fungerar som en kvasi-myndighet gentemot med-

lemmarna, kommuner och regioner. 
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Delstudie 2. ”Från Dagmar till EBP”.  Hur 

överenskommelse-institutionen blev ett medel 

i (kunskaps-)styrningen av socialtjänsten. 

Inledning 

Vid en internationell jämförelse fungerar svensk hälso- och sjukvård väl. […] 

Samtidigt finns problem […] För att bidra till en lösning av dessa problem avser 

regeringen att fördela ett resurstillskott till hälso – och sjukvården i landsting 

och kommuner samt till nationellt stöd […] (Prop. 1999/2000:149, s. 6). 

 

 

Sverige har en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. […] Samtidigt som hälso- 

och sjukvården i Sverige uppvisar ett gott resultat överlag finns det behov av 

att fortsätta utveckla verksamheterna. (Kortare väntetider i cancervården. Över-

enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015, s. 3) 

 

I denna avhandling är intresset riktat mot att beskriva och analysera vissa 

aspekter av styrningen av socialtjänsten, så varför då inleda denna delstudie 

med två citat som behandlar hälso- och sjukvårdspolitik? Anledningen stavas 

överenskommelser. Båda citaten är nämligen hämtade från överenskommelse-

texter undertecknade av företrädare för den svenska offentliga förvaltningens 

samtliga nivåer; stat, regioner (landsting) och kommuner. De parter som stod 

bakom de båda överenskommelserna var företrädare för staten å den ena sidan 

och landstingens och kommunernas arbetsgivar- och intresseorganisationer å 

den andra sidan. I den överenskommelse som återfanns i proposition 

1999/2000:149 (en propositon med titeln ”Nationell handlingsplan för ut-

veckling av hälso- och sjukvården”) företräddes landstingens och kommuner-

nas intressen av två organisationer, Landstingsförbundet respektive Svenska 

Kommunförbundet. I överenskommelsen från år 2015 om kortare väntetider i 

cancervården representerades samma intressen nu av en organisation, SKR.  

I denna delstudie beskrivs hur överenskommelser mellan staten och kom-

munförbunden har använts i styrningen av hälso- och sjukvården och social-

tjänsten. Intresset för att kartlägga användningen av detta styrinstrument väck-

tes när det visade sig att överenskommelser mellan staten och SKR hade ut-

vecklats till ett alltmer frekvent använt instrument för styrning. I delstudien 

ställs överenskommelser-som-styrinstrument i förgrunden i syfte att fånga in 
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förändringar över tid beträffande hur detta styrinstrument har använts (jmf. 

Lascoumes & Le Galés, 2007; Lascoumes m.fl., 2011). En redogörelse över 

användningen av överenskommelser mellan staten och kommunförbunden bi-

drar till att lägga grunden för en ökad förståelse och insikt om de (kunskaps-

)styrningsförsök som under det senaste decenniet riktats mot socialtjänsten.  

Delstudien bidrar även med kunskap om den arena på nationell nivå som in-

volverar företrädare för staten och företrädare för kommunförbunden och som 

utspelar sig vid sidan av den offentliga förvaltningspolitiken (jmf. Riksrevis-

ionen, 2017).  

I delstudien beskrivs vägen från Dagmaröverenskommelsen mellan staten 

och Landstingsförbundet till ”EBP-överenskommelsen” mellan staten och 

SKR. I denna historieskrivning ryms också det organisatoriska närmandet 

mellan Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, vilket år 2007 

mynnade ut i det formella bildandet av SKR.  

Bakgrund 

Det kan konstateras att SKR har träffat ett flertal överenskommelser med sta-

ten i vilka hälso- och sjukvårdspolitiska frågor adresseras (Riksrevisionen, 

2014). Som exempel kan nämnas att det enligt Statskontoret under år 2014 

pågick 14 olika överenskommelser mellan staten och SKR inom vård-och om-

sorgsområdet till ett sammanlagt värde av 5, 7 miljarder kronor (Statskontoret, 

2014a, s. 17-18). När det kommer till andra politikområden verkar använd-

ningen av detta instrument inte vara lika vanligt förekommande. Riksrevis-

ionen har exempelvis konstaterat att regeringen inte har ”slutit några överens-

kommelser med SKL på skolområdet.” (Riksrevisionen, 2017, s. 21) Noter-

bart är dock att den kommunala socialtjänsten över tid har utvecklats till att 

bli ett objekt för styrning med överenskommelser, något som till exempel 

framgick av Statskontorets (2014a) sammanställning över de överenskommel-

ser som 2014 pågick inom vård- omsorgsområdet, där några av överenskom-

melserna hade uttrycklig bäring på socialtjänstens område.100 Det är detta in-

strument för att styra socialtjänsten som ur olika perspektiv beskrivs och ana-

lyseras i denna delstudie, d.v.s. avhandlingens delstudie 2, samt även i delstu-

dierna 3 och 4.101 Härigenom syftar avhandlingen till att bidra med ett 

                                                      
100 De överenskommelser som av namnen att döma hade tydligast kopplingar till socialtjänstens 

område var överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 

överenskommelsen om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 

samt överenskommelsen om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i 

missbruks- och beroendevården (se Statskontoret, 2014a, s. 17). 
101 Enligt Statskontoret (2014a) framgick det av budgetpropositionerna för 2014 och 2015 att 

det utöver överenskommelserna inom vård- och omsorgsområdet också fanns överenskommel-

ser mellan regeringen och SKR inom följande politikområden: integration och arbetsmarknad 
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synliggörande av SKR:s position i det flernivåsystem som den svenska sam-

hällsorganisationen är ett exempel på (D. Karlsson & Gilljam, 2014; jmf. Sel-

lers & Lidström, 2007).  

Att överenskommelser mellan staten och företrädare för kommuner och 

landsting är intressanta att närmare undersöka finner sin huvudsakliga moti-

vering i den konstaterade ökningen gällande användningen av detta styrinstru-

ment under senare år (Riksrevisionen, 2014, 2017; Statskontoret, 2014a). 

Både ökningen i antalet överenskommelser, men också användandet i sig av 

överenskommelser är något som utmanar den traditionella bilden av hur staten 

styr den offentliga förvaltningen. I en samhällsordning där ”samverkan” och 

”partnerskap” är honnörsord är det av intresse att analysera styrinstrument 

som syftar till att synliggöra att olika aktörer är ense, m. a. o. har kommit 

överens (Denvall & K. Johansson, 2012). Överenskommelser är, per definit-

ion, ett sådant styrinstrument. 

Utifrån upplysningar och information på regeringens hemsida är det möj-

ligt att hävda att styrinstrumentet överenskommelser i det närmaste kan ses 

som liktydigt med ”överenskommelser med SKR”.  Denna tolkning bygger på 

dels av vad som framkom som resultat av en sökning som genomfördes på 

regeringens hemsida i juli 2020 (se diagram 1), dels av den information som 

mötte den som besökte hemsidan.102 

En genomgång av regeringens hemsida visade att överenskommelser fanns 

under en egen sökbar kategori benämnd ”Överenskommelser och avtal”. Vid 

tidpunkten för sökningen på regeringens hemsida (2020-07-02 - 2020-07-04) 

var det totala antalet träffar under kategorin ”Överenskommelser och avtal” 

138 stycken. Socialdepartementet var det helt klart dominerande departemen-

tet i detta sammanhang; när sökning gjordes på ”Överenskommelser och av-

tal” kombinerat med ”Socialdepartementet” visade det sig att av de 138 träf-

farna hade 130 stycken  Socialdepartementet som avsändare.103 Inledningsvis 

gjordes en genomgång av överenskommelserna för 2020 och 2019. Det visade 

                                                      
(2 stycken), infrastruktur (1), utbildning (2) och mänskliga rättigheter (1) (Statskontoret, 2014a, 

s. 12).  
102 Här gavs upplysning om att ”Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår 

årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden” (www.regeringen.se/overens-

kommelser-och-avtal/). Det fanns också en länk till SKR:s hemsida.  
103 Beträffande de övriga åtta (8) träffarna fördelade sig dessa som följer: En (1) av dessa hade 

Arbetsmarknadsdepartementet som en av parterna. En (1) hade Försvarsdepartementet som av-

sändare. Tre (3) hade Kulturdepartementet som en av parterna. En (1) hade Näringsdeparte-

mentet som avsändare. (Vid läsning av dokumentet visade det sig dock att det var Socialdepar-

tementet som hade träffat denna överenskommelse (med SKR)).  En (1) hade Statsrådsbered-

ningen som avsändare. Två (2) hade markerats som att de hade ”Regeringen” som avsändare. 

(Båda visade sig ha Socialdepartementet som avsändare och i båda fallen var SKR den andra 

parten.) Om vi bortser från de två beslutsdokument som hade Statsrådsberedningen respektive 

Försvarsdepartementet som avsändare och som båda snarast kan kategoriseras som ”gemensam 

deklaration med annat land” så var det en av dessa åtta (8) överenskommelser där SKR inte 

tillhörde någon av parterna. 

http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/
http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/
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sig att det för 2020 fanns sex (6) beslut om överenskommelser med Socialde-

partementet som en av parterna, och i samtliga dessa fall var detta överens-

kommelser där SKR utgjorde den andra parten. Även gällande de överens-

kommelser som publicerades under 2019 med Socialdepartementet som av-

sändare var samtliga överenskommelser sådana som departementet hade träf-

fat med SKR (13 av 13).  Vid den fortsatta genomgången visade det sig att 

träffbilden omfattade en period som sträckte sig tillbaka till år 2006.  

I det följande presenteras utifrån de upplysningar som genererades under 

sökprocessen ett diagram över antalet överenskommelser som Socialdeparte-

mentet ingått perioden 2006 till 2019.104 Av diagrammet framgår hur många 

av Socialdepartementets överenskommelser som hade träffats med SKR.105  

 

                                                      
104 Diagrammet innehåller alltså inte de 6 (sex) överenskommelser från 2020 som också påträf-

fades vid sökningen (samtliga var överenskommelser med SKR). Dessa exkluderades med mo-

tiveringen att diagrammet endast skulle innehålla uppgifter om antal överenskommelser per 

helår. Under arbetet med sammanställningen bestämdes också att 4 (fyra) beslutsdokument som 

ingick i den initiala träffbilden skulle exkluderas eftersom det visade sig att dessa beslutsdoku-

ment inte kunde betraktas som överenskommelsedokument. Det kunde handla om dokument 

som fastslog att Kammarkollegiet skulle utbetala medel till SKR eller landstingen och som var 

kopplade till tidigare överenskommelser. 
105 Genomgången utfördes på så sätt att jag letade efter datum för beslut samt upplysningar och 

information om att SKR var en part. Den kronologiskt grundade sorteringen bygger på datum 

för regeringsbeslut som finns angivet i beslutsdokumenten. Om inget sådant datum finns angi-

vet har sorteringen gjorts utifrån datum för godkännande och/eller undertecknande av överens-

kommelsen. 

 



147 

 

Diagram 1. Socialdepartementets överenskommelser år 2006 – 2019. Antal. 

 
 

Källa: www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/. Egen bearbetning. Uppgif-

ter hämtade juli 2020. 

 

I diagrammet redovisas de uppgifter som sammanställningen av informat-

ionen från regeringens hemsida gav upphov till. Sammanställningen gör inte 

anspråk på att vara fullständig, det har till exempel kunnat konstateras att vissa 

överenskommelser saknas. Detta konstaterande bygger på en jämförelse mel-

lan vad som framkommer i föreliggande sammanställning och vad som har 
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påträffats i tidigare sökningar som genomförts under arbetet med denna av-

handling.106 Till exempel så saknas av någon anledning uppgifter om de be-

slutade överenskommelserna för 2008.107 Dock ger sammanställningen en god 

överblick över hur användningen av överenskommelser utvecklades över tid 

samt det faktum att det nästan uteslutande är SKR som är den part med vilken 

Socialdepartementet träffar överenskommelser. Till yttermera visso är en 

styrka med denna sammanställning att den ger en helhetsbild som sträcker sig 

från 2006 och fram till och med 2019, och den illustrerar också med all önsk-

värd tydlighet att 2011 var en brytpunkt vad gäller användningen av överens-

kommelser med SKR som styrmedel inom Socialdepartementets område (19 

stycken överenskommelser med SKR).  

Det ska påpekas att det inte har gjorts någon sortering avseende innehållet 

i de olika överenskommelserna, något som innebär att sammanställningen 

rymmer både sådana överenskommelser genom vilka avsevärda ekonomiska 

medel fördelas och sådana överenskommelser som mer är av karaktären po-

licyöverenskommelser som snarare ”fördelar” text och/eller är av sorten till-

äggsöverenskommelser till sedan tidigare beslutade överenskommelser. Det 

finns med andra ord en stor variation bland kategorin överenskommelser. Det 

avgörande har varit att det har gått att urskilja att det är en fråga om en över-

enskommelse mellan två eller flera parter och/eller att det finns uppgifter om 

vilka som undertecknat och godkänt beslutsdokumenten.  

Av diagrammet är det möjligt att utläsa att av 120 överenskommelser som 

Socialdepartementet ingick under den undersökta perioden var 114 stycken 

överenskommelser med SKR (dvs 95 %). Av de övriga sex (6) överenskom-

melserna (i diagrammet kategoriserad som ”Annan”) var två (2) stycken mel-

lan Socialdepartementet och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp-

lysning (CAN) och en (1) mellan Socialdepartementet och Läkemedelsindu-

striföreningen. Resterande tre (3) beslutsdokument gällde dels en överens-

kommelse kopplad till den så kallade ”Pensionsgruppen”, dels två 

beslutsdokument som var deklarationer om överenskommelser med annat 

land.  

                                                      
106 I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet genomfördes en sökning i syfte att få en bild över 

antal överenskommelser. Sökningen gjordes på regeringens hemsida och kompletterades också 

med sökningar på SKR:s hemsida. Vid ett annat tillfälle erhölls en sammanställning över antal 

överenskommelser byggd på uppgifter hämtade från SKR:s arkiv. Denna sammanställning ge-

nomfördes av arkivpersonal på SKR:s kansli.  
107 Åtminstone en (1) överenskommelse träffades år 2008 mellan Socialdepartementet och SKR 

(Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om implementering 

av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården för 2008). 
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Överenskommelser - konceptuell bestämning. 

Några klargöranden av definitionsmässig karaktär är på sin plats. Med över-

enskommelser avses i denna avhandling ett sådant styrmedel där en av par-

terna är en organisation som företräder det samlade kommun- och/eller lands-

tingskollektivet (d.v.s. Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet el-

ler SKR), vi kan således använda beteckningen kollektiva överenskommelser 

(jmf. SOU 2005:82). Därigenom görs en distinktion gentemot sådana över-

enskommelser som staten träffar med enstaka kommuner och/eller landsting 

och som därmed inte i formellt hänseende involverar något av kommunför-

bunden108 (jmf. A. Gustafsson, 1996, s. 24). Vidare är det nödvändigt att påtala 

att vi heller inte är intresserade av den typ av kollektiva överenskommelser 

som har använts för att sätta vissa ramar för den kommunala sektorns ekono-

miska förutsättningar, så som till exempel överenskommelser om tak för den 

kommunala utdebiteringen och andra liknande överenskommelser mellan sta-

ten och kommunförbunden om den kommunala ekonomin (se till exempel 

Svenska Kommunförbundet, cirkulär 1996:55).  

Eftersom fokus i avhandlingen är riktat mot den nationella nivån innebär 

detta att även sådana överenskommelser som en kommun i enlighet med SoL 

har möjlighet att träffa med regioner, Arbetsförmedlingen eller Försäkrings-

kassan i syfte att samverka i socialtjänstfrågor är exkluderade (se 2 kap. § 6 

SoL). 

Det handlar vidare om att tydliggöra skillnaden mellan formella och offent-

ligt presenterade överenskommelser och den typ av informella överenskom-

melser, överläggningar och underhandskontakter mellan parterna som inte kan 

härledas till någon form av publika dokument. För att göra det tydligt om vari 

skillnaden mellan en formell och en informell överenskommelse består kan vi 

ta hjälp av det resonemang som förs av Riksrevisionen (2014):  

I den här granskningen har vi studerat det regeringen benämner som överens-

kommelser med SKL, nämligen dokument med rubriken ’överenskommelse 

mellan regeringen och SKL’. Överenskommelserna är i regel ett beslutsdoku-

ment på allt mellan 4 och 32 sidor undertecknade av statssekreterare vid Soci-

aldepartementet och SKL:s verkställande direktör.” (Riksrevisionen, 2014, s 

22) 

 

Och i en fotnot görs ytterligare ett förtydligande: 

Det betyder att vi inte har studerat eventuella informella överenskommelser 

som också skulle kunna finnas mellan staten och SKL. (Riksrevisionen, 2014, 

s 22. Fotnot 24) 

 

                                                      
108 Det finns dock exempel där representanter för Landstingsförbundet ratificerat en överens-

kommelse med staten trots att inte samtliga landsting berördes av överenskommelsen i fråga 

(se Prop. 1986/87:144). 
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En adekvat definition på en formell överenskommelse är att den ska vara 

protokollförd och offentliggjord. I enlighet med Riksrevisionens argumentat-

ion är det rimliga att utgå ifrån parternas uppfattningar, och för att något ska 

betraktas som en ”överenskommelse” så ska den därför ha presenterats och 

lanserats som en ”överenskommelse”, det är på detta sätt som offentliggöran-

det fyller en funktion i den begreppsmässiga bestämningen.  

Överenskommelser är ett styrinstrument som innebär att resultaten av för-

handlingar mellan staten och kommunförbunden (jmf. Montin, 2008) forma-

liserats, materialiserats och gjorts publika. En överenskommelse innebär så-

ledes inte bara att två parter efter överläggningar i en särskild fråga kommit 

överens och nått fram till en uppgörelse, överenskommelsen ska också till all-

mänheten ha presenterats och paketerats som just en ”Överenskommelse”.  

Överenskommelserna innebär för kommunförbundens del att de tar på sig 

uppdraget att verka för att medlemmarna följer vad som överenskommits, 

men några juridiska sanktionsmöjligheter står alltså inte till buds (Statskon-

toret, 2005, s. 36). Eftersom kommuner och landsting/regioner inte är parter i 

överenskommelserna är det som stadgas i desamma inte offentligrättsligt bin-

dande för kommuner och landsting. Samtidigt medför dock det faktum att 

kommuner och landsting är medlemmar i kommunförbunden att medlem-

marna enligt kommunförbundens stadgar ska följa det som organisationens 

företrädare har fattat beslut om. Medlemmarna måste således följa det som 

organisationsföreträdarna har beslutat. Häri ligger således överenskommelser-

nas styrningsfunktion gentemot kommuner och landsting, en på privaträttsliga 

grunder härledd styrning. 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion blir således definitionen av den 

typ av överenskommelse som vi här är intresserade av följande:  

 

- en protokollförd och offentliggjord uppgörelse som parterna (sta-

ten och kommunförbund) slutit i samförstånd (jmf. Statskontoret, 

2005, s. 36-37).  

- Överenskommelsernas styrande funktion beror på det faktum att 

kommunförbunden, gentemot staten, har åtagit sig att verka för att 

medlemmarna visar följsamhet mot det som parterna är överens 

om. 

 

Den typ av överenskommelser som vi enligt definitionen ovan är intresse-

rade av har under lång tid använts för att styra utvecklingen av hälso- och 

sjukvården. När vi nu i det följande avsnittet tar oss an att beskriva hur dessa 

så kallade ”Dagmaröverenskommelser” mellan staten och Landstingsförbun-

det har använts för att styra hälso- och sjukvården så innebär det att beskriv-

ningen fångar in en form av styrning av ett politikområde som ryms inom So-

cialdepartementets hägn. Det är den samtidshistoriska utvecklingen av detta 

styrinstrumet som står i fokus för den följande framställningen. 
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Kontexten 

En diskussion som tar sikte på att behandla överenskommelser mellan Social-

departementet och kommunförbunden under 1980-talet bör beakta de beskriv-

ningar i vilka det har gjorts gällande att det under denna tid ägde rum en ”de-

centraliserings- och kommunaliseringsprocess” (M. Bäck & Möller, 1997, s. 

188) inom den offentliga förvaltningen (jmf. Bladh, 1987; Å. Bergmark, 

2001), något som borde kunna ha gett kommunförbunden ökade möjligheter 

att flytta fram sina positioner (M. Bäck & Möller, 1997; Feltenius, 2016). SoL 

och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763), vilka båda tillkom vid 

början på 1980-talet, kan ses i ljuset av denna decentraliseringsprocess (Bladh, 

1987, s. 47). Till sin konstruktion var dessa lagar lika varandra i så måtto att 

de medgav relativt stort utrymme till kommuner och landsting att efter eget 

skön organisera sina verksamheter. Såväl SoL som HSL var ramlagar vilket 

innebar att de öppnade upp för kommunernas och landstingens handlingsut-

rymme, något som inte är en oviktig aspekt att beakta för den som vill förstå 

förekomsten av överenskommelser mellan staten och kommunförbunden 

(jmf. Feltenius, 2016). 

Om Landstingsförbundet och ”Dagmar-

överenskommelsen”. 

Från och med mitten av 1980-talet utvecklades överenskommelsen mellan So-

cialdepartementet och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till sjuk-

vårdshuvudmännen till att bli ett årligt återkommande inslag i styrningen av 

hälso- och sjukvården; denna överenskommelse betecknades Dagmaröver-

enskommelsen (Anell & Svarvar, 1999; Feltenius, 2016, s. 387; Garpenby & 

Carlsson, 1999; SOU 1999:66, s. 112-117).109 Bakgrunden till överenskom-

melsen står att finna i de diskussioner som hade förts mellan företrädare för 

sjukvårdshuvudmännen och staten under 1970-talet och som hade behandlat 

frågor om sjukvårdens huvudsakliga inriktning (Garpenby & Carlsson, 1999, 

s 231).110 Enligt Garpenby och Carlsson (1999, s. 231) hade syftet med dessa 

samtal varit ”att skapa en konsensus mellan de statliga aktörerna och sjuk-

vårdshuvudmännen om sjukvårdens utveckling.” 

Genom Dagmaröverenskommelsen kom dessa samtal från och med mitten 

av 1980- talet att formaliseras, och med tanke på att överenskommelsen blev 

                                                      
109 Vilka överenskommelser som ska kallas för ”Dagmaröverenskommelser” är inte helt tydligt.  

Min uppfattning är att överenskommelser om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården eller 

överenskommelser om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården är liktydigt med 

Dagmaröverenskommelsen (se Riksrevisionen, 2014, s. 24; Statskontoret, 2005, s. 129, 132; 

Dagmaröverenskommelse, 2012).  
110 Se SOU 1979:78 (s. 159) om Socialdepartementets sjukvårdsdelegation i vilken Landstings-

förbundet fanns representerad. 
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ett återkommande inslag i styrningen av hälso- och sjukvården kan den också 

sägas ha institutionaliserats.  

Dagmaröverenskommelsen har innehållit olika specialdestinerade statsbi-

drag som staten efter att ha kommit överens med Landstingsförbundet riktat 

till landstingen i syfte att styra inriktningen av hälso- och sjukvården och den 

första överenskommelsen gällde för år 1985 och 1986 (Anell & Svarvar, 1999; 

Prop. 1983/84:190). Den största posten i de första årens Dagmaröverenskom-

melser utgjordes av det som gick under namnet ”allmän sjukvårdsersättning”.  

Denna ersättning var en nyordning i så måtto att ersättningen till landstingen 

skulle bygga på ett fast belopp per invånare och år, till skillnad från det tidi-

gare systemet där ersättningen till landstingen hade varit baserat på hur 

mycket vård som varje landsting ”presterade” (Anell & Svarvar, 1999). Ett 

motiv till införandet av denna allmänna sjukvårdsersättning var att det tidigare 

prestationsbaserade systemet inte hade ansetts vara förenligt med de målsätt-

ningar om vård efter behov och vård på lika villkor som den då nyligen an-

tagna hälso- och sjukvårdslagen stadgade (Anell & Svarvar, 1999, s. 168). 

Dagmaröverenskommelsen infördes således som instrument i syfte att omre-

glera vissa delar gällande statsbidragen till landstingen; ersättningarna till 

sjukvårdshuvudmännen utformades så att de bättre stämde överens med det 

som den nya lagen föreskrev.  

Dagmaröverenskommelsen - från ekonomisk till diskursiv 

styrning. 

Mot bakgrund av de över tid successiva ändringarna och kompletteringarna 

gällande innehållet i Dagmaröverenskommelsen har det hävdats att det i stort 

sett endast var själva formen för samverkan och förhandlingar mellan staten 

och Landstingsförbundet som har hållits intakt (Anell & Svarvar, 1999). De 

personer som intervjuades i studien av Anell och Svarvar (1999) var nämligen 

i stort sett samstämmiga i sin uppfattning om att Dagmaröverenskommelsen 

så som den var utformad vid slutet av 1990-talet … 

… inte har mycket gemensamt med överenskommelsen som den såg ut under 

1980-talet. Samtidigt poängteras att dagens överenskommelse till viss del är en 

återspegling av historiska förhandlingsresultat och förhållanden. (Anell & Svar-

var, 1999, s. 175).  

 

De innehållsliga aspekterna i överenskommelsen uppfattades således ha 

förändrats väsentligt, medan själva formen för samverkan i stort sett var intakt 

och kan beskrivas som institutionaliserad. Vad var det då som innehållsligt 

förändrades i Dagmaröverenskommelsen under 1990-talet? 

Koncist uttryckt handlade förändringen om att överenskommelsen tömdes 

på pengar men fylldes med text, eller för att tala med Anell och Svarvar (1999, 

s. 172): ”mindre pengar men mer text.” Före 1993 hade ersättningsnivåerna i 
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Dagmaröverenskommelserna pendlat mellan som högst 15, 4 miljarder kronor 

(1991) och som lägst 11, 2 miljarder kronor (1985-86). Som en följd av om-

läggningen av statsbidragssystemet vid början av 1990-talet kom nu nivån på 

de totala ersättningarna i 1993 års Dagmaröverenskommelse att reduceras till 

6, 9 miljarder kronor, vilket var nära på en halvering i jämförelse med nivån 

året innan. Ersättningsnivån fortsatte att sjunka även efter 1993 för att 1997 

var nere på 1, 1 miljarder kronor (se Anell & Svarvar, 1999, s. 170). En viktig 

anledning till att den ekonomiska omfattningen av Dagmaröverenskommelsen 

minskade var således att staten successivt valde att i högre grad låta pengarna 

till landstingen gå vi generella statsbidrag istället för via den typ av riktade 

statsbidrag som Dagmaröverenskommelsen innehöll (Riksrevisionen, 2005, s. 

10). Trots att överenskommelsen blev mindre av ett ekonomiskt styrinstru-

ment var dock ”överenskommelseinstitutionen” intakt. Nu fylldes den istället 

med mer ord som bar fram textens alltmer policyartade budskap. Här skönjer 

Anell och Svarvar (1999) en förändring avseende hur överenskommelsernas 

budskap förmedlades och kopplingen mellan uttalanden och ekonomiska er-

sättningar framstod som allt mindre tydlig. När det fanns mindre pengar att 

fördela så verkade det ha fått till följd att arbetet kring överenskommelsen 

kom att få en mer konsensusinriktad utformning (Anell & Svarvar, 1999).  

Den ovan beskrivna utvecklingen med att Dagmaröverenskommelsen in-

nehöll allt mindre pengar fortsatte även in på 2000-talet. Överenskommelsen 

för år 2003 innehöll 195 miljoner kronor (Riksrevisionen, 2005, s. 10) och året 

därefter innehöll överenskommelsen 179,5 miljoner (Statskontoret, 2005, s. 

131). Omkring denna nivå låg också de efterföljande Dagmaröverenskommel-

serna fram till år 2014 (Riksrevisionen 2014, s 35).  

Det går alltså att konstatera att överenskommelsen förändrades från att ha 

varit ett i ekonomiskt hänseende betydande instrument i styrningen av hälso- 

och sjukvården där tio-talet miljarder kronor fördelades till att successivt istäl-

let bli mer av ett styrinstrument innehållande målformuleringar och policy-

uttalanden (Anell & Svarvar, 1999; Riksrevisionen, 2005, s. 10). Trots för-

ändringar gällande överenskommelsens innehåll och form fanns institutionen 

kvar intakt.   

Uppsummering. 

- Landstingsförbundet och staten träffade överenskommelser som 

gällde fördelningen av specialdestinerade statsbidrag till landstingen, 

Dagmaröverenskommelsen. Genom överenskommelseinstitutionen 

utvecklades en arena på nationell nivå där företrädare för stat och 

landsting kunde samtala och komma överens. 

 

- Dagmaröverenskommelsen kom successivt att förändras från att ha 

varit ett ekonomiskt instrument i styrningen av hälso- och sjukvården 

där tio-tals miljarder kronor fördelades till landstingen till att i högre 
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grad bli ett policyinstrument. Även om den ekonomiska omfattningen 

av Dagmaröverenskommelsen minskade och överenskommelsen på 

viktiga punkter förändrades till sitt innehåll så har formen för samver-

kan och samtal hållits intakt; förhandlingar mellan staten och Lands-

tingsförbundet (och sedermera SKR) har återkommande förekommit 

om villkoren för Dagmarmedlen.  

 

Svenska Kommunförbundet inkorporeras i 

överenskommelse-styrningen. 

Under rubriken ”Ny struktur för det nationella stödet till vårdens och omsor-

gens utvecklingsarbete” (Prop. 1999/2000:1. Utgiftsområde 9, s. 45) föreslog 

regeringen i sin budgetproposition för år 2000 att det skulle inrättas ett nation-

ellt råd för vård-politik som enligt förslaget skulle bestå av ”företrädare för 

regeringen och ledningarna i Landstingsförbundet och Svenska kommunför-

bundet.” (Prop. 1999/2000:1. Utgiftsområde 9, s. 46). I propositionen anför-

des: 

Ansvarsområdet bör omfatta landstingens hälso- och sjukvård samt kommuner-

nas vård och omsorg. Rådet kommer således att ha ett brett ansvarsområde och 

gripa över hela vårdkedjan – hälso- och sjukvården inom landstingen samt 

äldrevård, barn-och ungdomsvård, missbrukarvård och vården av vissa funkt-

ionshindrade inom kommunerna. (Prop. 1999/2000:1. Utgiftsområde 9, s. 46) 

 

Som en följd av reformer under 1990-talet hade kommunerna blivit allt 

viktigare som huvudmän för hälso-och sjukvården och i regeringens argumen-

tation för att föreslå bildandet av det nationella rådet för vård-politik angavs 

detta faktum som ett viktigt skäl (Prop. 1999/2000:1. Utgiftsområde 9, s. 46). 

Vi kan således betrakta förslaget som ett uttryck för uppfattningen att det an-

sågs som angeläget med någon form av forum på nationell nivå gällande vård- 

och omsorgsfrågor i vilket även företrädare för den lokala nivåns sjukvårds-

huvudmän ingick. Denna uppfattning uttrycktes också i annat sammanhang 

och då även kompletterat med ståndpunkten att överenskommelser mellan re-

geringen och representanter för landsting och kommuner borde etableras som 

ett regelbundet återkommade inslag i styrningen av vården (SOU 1999:66, s. 

117). 

Rådets inriktning gällde frågor kring vårdens utveckling. Som citatet ovan 

antyder föreslog regeringen att rådets ansvarsområde skulle omfatta även barn 

-och ungdomsvård samt missbrukarvård, verksamheter som räknas till social-

tjänstens individ- och familjeomsorg. Regeringen meddelade vidare att den 

skulle inleda överläggningar med Landstingsförbundet och Svenska Kom-
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munförbundet om hur rådets verksamhet skulle vara utformad och hur finan-

sieringen av detsamma skulle se ut. Detta är ett exempel på hur Svenska Kom-

munförbundet gradvis inkorporerades i den ”styrnings-struktur” som sedan ti-

digare fanns etablerad mellan staten och Landstingsförbundet. Dagmaröver-

enskommelsen hade som vi har sett förändrats till att mer få karaktären av 

policydokument. För att tala med Eva Bejerot och Hans Hasselbladh (2003, s. 

116) kan bildandet av det nationella rådet för vård-politik ”ses i ljuset av denna 

förändring av Dagmaravtalets innehåll och funktion.” Dagmaröverenskom-

melsen löpte samtidigt vidare som ett instrument för staten och Landstingför-

bundet i styrningen av landstingens hälso- och sjukvård och Svenska Kom-

munförbundet hade ingen formell roll som part,111 men organisationen om-

nämndes i överenskommelsetexterna, till exempel i redogörelser kring olika 

samverkansprojekt som drevs tillsammans med Landstingförbundet.  

Med utgångspunkt från en handlingsplan - ”Nationell handlingsplan för ut-

veckling av hälso- och sjukvården” (Prop. 1999/2000:149) - involverades 

Svenska Kommunförbundet som en av parterna när överenskommelseinstru-

mentet riktades mot vård- och omsorgsområdet; det gällde en överenskom-

melse (benämnt som ”utvecklingsavtal”) mellan staten och Landstingsförbun-

det/Svenska Kommunförbundet (se även Bejerot & Hasselbladh, 2003). Syftet 

med överenskommelsen var att ”stimulera utvecklingsinsatser inom vården 

och omsorgen; primärvård, vård och omsorg om äldre, psykiatri samt tillgäng-

lighet och mångfald” (Prop. 1999/2000:149. Bilaga 1, s. 59.) och under peri-

oden 2002 till 2004 riktades ett särskilt resurstillskott till kommuner och 

landsting. Överenskommelsen fungerade som ett instrument för att sprida den 

nationella handlingsplanens budskap till subnationell nivå och instrumentets 

styrfunktion bestod i att Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet 

åtog sig att …  

… verka för att landstingen och kommunerna under perioden genomför insatser 

i enlighet med intentionerna i detta utvecklingsavtal. (Prop. 1999/2000:149. Bi-

laga 1, s. 59) 

 

De två förbunden fick under perioden 2002 till 2004 årligen 7 miljoner kro-

nor - att dela lika - för något som kallades ”nationellt utvecklingsarbete”, vil-

ket kan beskrivas som ett ekonomiskt stöd från staten till förbunden för att 

dessa i sin tur skulle stödja sina medlemmars arbete med att genomföra det 

som stadgades i överenskommelsen.  

Utifrån en bedömning av överenskommelsetexten är det rimligt att påstå att 

överenskommelsen tilldelade landstingen huvudrollen på subnationell nivå. 

Överenskommelsen innehöll bland annat insatser riktade mot området vård 

                                                      
111 Eva Bejerot och Hans Hasselbladh (2003, s. 116) inbegriper visserligen Svenska Kommun-

förbundet i Dagmaröverenskommelsen när de talar om ”de årliga Dagmaravtalen mellan staten, 

Landstingsförbund och Kommunförbund” (2003, s. 116), men det tolkar jag som en smärre 

lapsus. 
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och omsorg om äldre och i överenskommelsetexten fanns det några allmänt 

hållna skrivningar som behandlade vad kommunerna skulle åta sig ansvaret 

för, till exempel skulle kommunerna svara för att det skedde en förstärkning 

av ”den medicinska kvaliteten i särskilt boende och i hemsjukvård” (Prop. 

1999/2000:149, Bilaga 1, s.  65). Samverkan mellan landsting och kommuner 

när det gällde vård och omsorg om äldre var också något som överenskom-

melsen innehöll en del skrivningar om. När det gällde områdena psykiatri och 

primärvård riktades skrivningarna i överenskommelsen endast till landstingen 

(se även Svenska Kommunförbundet, cirkulär 2000:67). Vad som är noterbart 

är att det var landstingen som tilldelades uppgiften att svara för den ”lokala 

uppföljningen” av överenskommelsen. Landstingen skulle ta fram lokala 

handlingsplaner som skulle innehålla beskrivningar av hur överenskommel-

sens mål skulle uppnås och landstingen ansvarade också för att följa upp dessa 

handlingsplaner och till Socialstyrelsen redovisa resultat och bedömningar av 

måluppfyllelse (Prop. 1999/2000:149, Bilaga 1). Det framstår därmed som att 

det var landstingen som var den subnationella aktör som staten (Socialstyrel-

sen) kommunicerade med. Kommunernas roll är i texten undanskymd. Detta 

är intressant att notera med tanke på att detta var en överenskommelse som 

också omfattade kommunerna.  

När denna överenskommelse löpte ut 2004 ersattes den det efterföljande 

året med nya överenskommelser som även de involverade Svenska Kommun-

förbundet. Dessa överenskommelser från 2005 med Svenska Kommunförbun-

det/Landstingsförbundet och staten som parter hette Överenskommelse om en 

fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården samt Över-

enskommelse om en fortsatt satsning för utveckling av psykiatri (Cirkulär 

2005:34).  

Den händelseutveckling som här har skisserats bör ses i ljuset av det vid 

denna tid successiva närmandet mellan Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet. Cirkuläret som informerade medlemmarna om de två 

överenskommelserna var undertecknat av både Landstingsförbundets ordfö-

rande och Svenska Kommunförbundets ordförande (Cirkulär 2005:34). När 

det gällde själva överenskommelse-dokumenten var det en person som stod 

som representant för de båda förbunden. Denne person företrädde således 

både ”Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet” (Cirkulär 

2005:34, bilaga 1; Cirkulär 2005:34, bilaga 2.) 

Socialtjänsten och ”problemet” med kommunal självstyrelse.  

När vård och omsorg om äldre från och med slutet av 1990-talet lyftes fram 

som ett område avsett för kunskapsstyrning blev det viktigt att på nationell 

nivå adressera kommunangelägna frågor. Som tidigare har konstaterats har 

socialtjänstens koppling till den kommunala nivån en lång historisk tradition 

(Lundström & Sunesson, 2006) och det verkar också just vara inom social-

tjänstområdet som ”problemet” med kommunal självstyrelse har gjort sig mest 
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påmint; det har exempelvis hävdats att ”[v]arje kommun utgör ett slags soci-

alpolitisk stat i staten” (Stenius, 1999, s. 230). Socialtjänstens koppling till 

kommunerna är en realitet som de statliga företrädarna i sin styrning av soci-

altjänsten således har att hantera och förhålla sig till. När det gäller ett av so-

cialtjänstens områden, den sociala barnavården, har följande kommentarer 

gjorts beträffande statens begränsade möjligheter att styra detta område:  

Den höga graden av decentralisering skapar […] svårigheter när det gäller att 

implementera olika typer av beslut, nya arbetsmodeller etc. Det kommunala 

självbestämmandet gör att kommunerna snarast i mån av intresse deltar i de 

olika projekt som initieras från centralt håll. I själva verket kan detta komma att 

bli ett av de största problemen om man från statens sida – och som Socialsty-

relsen deklarerat – vill verka för ett kunskapsbaserat socialt arbete. Staten har 

helt enkelt numera mycket få maktmedel, om inte kommunerna är intresserade 

av förändringar. (Lundström, 2000, s. 46. Min kursivering.) 

 

Utifrån en samlad bedömning av vad som hittills har presenterats i förelig-

gande delstudie är det möjligt att driva tesen att det förelåg skillnader i förut-

sättningar när det gällde statens möjligheter att styra socialtjänsten jämfört 

med hälso- och sjukvården.  För att knyta an till vad som anfördes i ovanstå-

ende citat om statens möjlighet att styra den sociala barnavården så bör statens 

begränsade styrningsförmåga på socialtjänstens område ses i ljuset av den 

”höga graden av decentralisering” kombinerat med statens ringa tillgång till 

”maktmedel”. Ett nationellt råd för vård-politik hade visserligen inrättats där 

Svenska Kommunförbundet ingick som deltagare och överenskommelser 

(”utvecklingsavtal”) mellan Socialdepartementet och de båda kommunför-

bunden användes för att styra vissa aspekter av  den kommunala vården och 

omsorgen. Det framstår dock som att överenskommelser med enbart Svenska 

Kommunförbundet inte var ett instrument som användes av Socialdeparte-

mentet för att styra socialtjänsten. Hur ska detta förstås?  En viss vägledning 

ges vid läsning av ett betänkande från en utredning som hade i uppdrag att 

utforma ett riktat statsbidrag till missbrukarvården. I kommittédirektivet En 

vårdöverenskommelse om missbrukarvården (Dir. 2004:164, se SOU 

2005:82, bilaga 1) aktualiserades nämligen frågan om användning av överens-

kommelser mellan staten och kommunerna som instrument för att föra ut stats-

bidraget till kommunerna. Enligt direktivet skulle den särskilde utredaren … 

… i nära samråd med Svenska Kommunförbundet och företrädare för enskilda 

kommuner föreslå en modell för fördelning till kommunerna av det riktade 

statsbidraget som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 2005. Mo-

dellen skall innebära att staten och kommunerna träffar en överenskommelse 

för missbrukarvården, där kommunens åtaganden för att få del av det riktade 

statsbidraget preciseras. (SOU 2005:82, bilaga 1, s. 83) 
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Statsbidraget var alltså tänkt att riktas till kommunerna i deras roll som hu-

vudmän för missbrukarvård och syftade till ”att framför allt fler tunga miss-

brukare skall få sina vårdbehov tillgodosedda.  Bidraget  skall  fördelas  till  

kommunerna  med  utgångspunkt i lokala behov av missbrukarvård.” (SOU 

2005: 82, bilaga 1, s. 83). Det riktade statsbidraget uppgick till ”sammanlagt 

350 miljoner kronor för år 2006 och 2007.” (SOU 2005:82, s.11) Det var så-

ledes fråga om en ekonomisk styrning av kommunernas missbrukarvård ge-

nom någon form av överenskommelse med kommunerna. Landstingen omfat-

tades inte av denna riktade ekonomiska satsning.112  

Under rubriken ”Avtal mellan staten och kommunerna som kollektiv eller 

mellan staten och enskilda kommuner?” diskuterade utredaren för- respektive 

nackdelar med att å ena sidan besluta att statsbidraget till missbrukarvården 

skulle styras till kommunerna som kollektiv via en överenskommelse med 

kommunernas intresseorganisation (d v s ”avtal mellan staten och kommu-

nerna som kollektiv”)113 och å andra sidan besluta att staten skulle träffa en-

skilda överenskommelser med intresserade kommuner (dvs ”avtal mellan sta-

ten och enskilda kommuner”). Utredaren ansåg att en fördel med en kollektiv 

överenskommelse (d.v.s. en överenskommelse mellan staten och Svenska 

Kommunförbundet/SKR) kunde vara att detaljstyrningen från statens sida av 

missbrukarvården minskade något, men just denna minskade styrbarhet kunde 

samtidigt bli till en nackdel då staten inte kunde vara helt säker på att kommu-

nerna använde pengarna på det avsedda sättet. Utredaren kom slutligen fram 

till att detta statsbidrag inte skulle hanteras inom ramen för en kollektiv över-

enskommelse. Det avgörande skälet till detta ställningstagande var att …  

… detta statsbidrag inte räcker till för en kollektiv överenskommelse som om-

fattar samtliga 290 kommuner. Om statsbidraget relateras till kommunstorlek 

eller till vårdtyngd blir det bara mycket marginella belopp över till ett stort antal 

främst små och medelstora kommuner. Min slutsats är därför att staten, för att 

överenskommelsen ska kunna få effekter och upplevas som meningsfull, bör 

träffa avtal med enskilda kommuner var för sig. (SOU 2005:82, s. 49-50) 

 

Mot bakgrund av ovanstående argumentation blev utredarens förslag att 

kommunerna skulle söka statsbidrag enskilt hos Länsstyrelserna, vilka fick till 

uppgift att inom respektive län fördela dessa pengar. Utredarens rekommen-

dation till Länstyrelserna var att dessa i den länsvisa fördelningen skulle ” pri-

oritera kommuner där statsbidraget kan göra mest nytta” (SOU 2005: 82, s. 

                                                      
112 Enligt direktiven skulle dock utredaren under arbetet samråda med bland annat Landstings-

förbundet och enskilda landsting (SOU 2005:82, bilaga 1, s. 84) 
113 Vid tiden för utfärdandet av kommittédirektivet (november 2004) hade ännu inte Lands-

tingsförbundets och Svenska Kommunförbundets förbundskanslier slagits ihop, något som där-

emot var fallet då utredningen överlämnade sitt betänkande (september 2005). I kommittédi-

rektivet var det också ”Svenska Kommunförbundet” som omtalades, medan utredaren i betän-

kandet ett år senare hänvisade till ”Sveriges Kommuner och Landsting”.  
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65).114 Svenska Kommunförbundet/SKR verkade inte ha blivit tilldelad någon 

formell roll inom ramen för detta, och sådant som nationell samordning samt 

utvärdering av satsningen skulle enligt utredarens förslag skötas av Socialsty-

relsen (SOU 2005:82, s. 65-69).   

Utifrån utredarens argumentation framstår det således som att ”problemet” 

med missbrukarvårdsatsningen var att kommittédirektivet stadgade att sats-

ningen skulle riktas endast till kommunerna, utan inblandning från lands-

tingen och att detta också var den avgörande anledningen till att utredaren inte 

fann det meningsfullt att besluta om att använda en kollektiv överenskom-

melse i styrningen av missbrukarvården. Detta exempel illustrerar att frågan 

om antalet medlemmar i det kollektiv av organisationer som omfattas av en 

överenskommelse har betydelse när det gäller bedömningen av huruvida detta 

styrinstrument ska användas eller inte (Anell, 2012, s. 377; se även Riksrevis-

ionen 2017, s. 25).115 Kommunerna var helt enkelt för många till antalet för 

att det för statens företrädare skulle uppfattas som meningsfullt att använda 

överenskommelser med Svenska Kommunförbundet/SKR för att styra den lo-

kala nivån. Anders Anell (2012) har i en diskussion om statens möjligheter att 

styra hälso- och sjukvården pekat på att styrning genom dialog och överens-

kommelser kan vara medel för staten att använda om staten relativt skyndsamt 

vill kunna genomdriva förändringar som påverkar regioner och kommuner. 

Utöver att denna form av konsensus-baserade styrning har större chanser att 

röna framgång då samtliga inblandade aktörer är ense om nödvändigheten av 

de förändringar som stipuleras (Anell, 2012) så framhåller Anell ytterligare en 

aspekt av betydelse i dessa sammanhang; denna aspekt visar att den territori-

ella dimensionen är av vikt och den kan bidra till att förklara de mönster som 

har kunnat iakttagas beträffande förekomsten av kollektiva överenskommelser 

som instrument i styrningen av den subnationella nivån: 

Det är också lättare att genomföra förändringar som baseras på dialog bland de 

21 landstingen än de 290 kommunerna. Bland kommunerna finns betydande 

variation i förutsättningarna och det är dessutom svårare för Sveriges Kommu-

ner och Landsting (SKL) att agera som trovärdig dialog- och avtalspart gente-

mot staten. (Anell, 2012, s. 377) 

 

                                                      
114 Nödvändigheten av att en dylik prioritering gjordes hade att göra med utredarens bedömning 

att statsbidraget inte räckte till samtliga 290 kommuner. Under rubriken ”Prioritera kommuner 

där statsbidraget kan göra mest nytta” sade utredaren: ”Jag bedömer, som framgått, att pengarna 

omöjligt kan räcka till alla kommuner om de ska kunna utveckla missbrukarvården på ett me-

ningsfullt sätt.” (SOU 2005: 82, s. 65) 
115 Riksrevisionen (2017, s. 25) diskuterar skilda förutsättningar beträffande styrning av vården 

jämfört med skolan. 
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Betraktat ur ett vidare perspektiv kan ovanstående resonemang bidra till att 

förklara varför kollektiva överenskommelser som styrinstrument inte har an-

vänts på socialtjänstens område i samma utsträckning som på hälso- och sjuk-

vårdens område. 

 

Kunskapsstyrning - styrning av den subnationella nivån 

grundad i överenskommelser.  

Bakgrund 

Den ovanstående redogörelsen gällande hur styrningen av missbrukarvård-

satsningen bäst skulle utformas bör kompletteras med en beskrivning av de 

samtida diskussioner som på nationell nivå fördes i syfte att finna styrmedel 

för att utveckla en ”kunskapsbaserad” socialtjänst. Precis som var fallet be-

träffande missbrukarvårdsatsningen så kretsade även denna diskussion kring 

användningen av överenskommelser mellan staten och Svenska Kommunför-

bundet som möjligt styrinstrument. De som förde denna diskussion var bland 

andra företrädare för Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet som ut-

tryckte enighet om att detta styrinstrument borde användas i kunskapsstyr-

ningen av socialtjänsten. Inom ramen för denna argumentation målades Dag-

maröverenskommelsen såsom varande ett policyinriktat instrument upp som 

förebild.  

År 1999 hade Socialstyrelsen inlett arbetet med regeringsuppdraget ”Nat-

ionellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten”; ett uppdrag vars 

övergripande syfte var att se till att socialtjänstens beslut och insatser i större 

utsträckning än tidigare stödde sig på vetenskaplig forskning (Svanevie, 

2011). När detta regeringsuppdrag upphörde 2004 inkom Socialstyrelsen och 

Svenska Kommunförbundet med ett gemensamt yttrande ställt till Socialde-

partementet som gällde ett ”fortsatt långsiktigt finansiellt stöd till kunskaps-

utvecklingen inom socialtjänsten” (Socialstyrelsen och Svenska Kommunför-

bundet, 2004, s. 1).116 Det betonades i yttrandet att denna kunskapsutveckling 

krävde långsiktiga åtaganden och initiativtagarna sökte efter ”en modell” som 

skulle kunna fungera för detta ändamål:   

Erfarenheter kan hämtas från de s.k. Dagmaröverenskommelserna mellan rege-

ringen och Landstingsförbundet. Inledningsvis handlade dessa i huvudsak om 

att få kontroll över statens utgifter inom vissa områden samt att trygga läkar-

                                                      
116 Dokumentet saknar sidnumrering. Dokumentet är på tre sidor. 
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försörjningen i landet. Idag är de snarast verktyg för stöd till strategiska utveckl-

ingsstrukturer samt insatser på den nationella nivån i syfte att driva policyfrågor 

och stimulera en önskvärd utveckling av vården. De erbjuder samtidigt en nat-

ionell arena för samtal om viktiga utvecklingsfrågor mellan regeringen och hu-

vudmännen (Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, 2004, s. 2). 

 

Tanken från företrädarna från Socialstyrelsen och Svenska Kommunför-

bundet var således att kommande insatser riktade mot socialtjänsten med för-

del kunde utgå från den arena för styrning som hade formats genom Dagmar-

överenskommelserna mellan staten och Landstingsförbundet. Innebörden i 

detta yttrande kan tolkas som att det sågs som önskvärt att staten fick det 

”maktmedel” som tidigare saknats gentemot hela socialtjänsten, men som un-

der lång tid använts gentemot hälso- och sjukvården. Det ”paraply-begrepp” 

som användes för att motivera nyttan av dessa förvaltningspolitiska föränd-

ringar var kunskapsbasering. Tanken var att socialtjänsten skulle göras till ob-

jekt för en styrning med målet att utveckla en kunskapsbaserad verksamhet, 

och denna styrning föreslogs ta avstamp från årligt återkommande överens-

kommelser mellan Socialdepartementet och Svenska Kommunförbundet.  

Förändringen av Dagmaröverenskommelsen hade, som vi tidigare har sett, 

inneburit att policyfrågor fått ett allt större utrymme samtidigt som den eko-

nomiska omfattningen av överenskommelsen reducerats. Från och med slutet 

av 1990-talet skulle överenskommelsen kunna beskrivas som marknadsorien-

terad (till exempel ett ökat fokus på valfrihet för patienter) med tydliga stan-

dardiserande inslag (till exempel ett ökat fokus på utveckling av informat-

ionssystem och inrättande av nationella utvärderingsinstitut samt införandet 

av sådant som nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister) och över-

enskommelsen hade blivit ett viktigt instrument i statens kunskapsstyrning av 

hälso- och sjukvården (Anell & Svarvar, 1999; Bejerot, 2008b; Bejerot & Has-

selbladh, 2003; Garpenby & Carlsson, 1999).  

Det var alltså denna utveckling av Dagmaröverenskommelsen som företrä-

darna för Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet betonade då en mo-

dell för samverkan på socialtjänstområdet diskuterades (Socialstyrelsen och 

Svenska Kommunförbundet, 2004). 

I yttrandet från år 2004 föreslog Socialstyrelsen och Svenska Kommunför-

bundet att 45 miljoner kronor årligen skulle avsättas till arbetet med att ut-

veckla en kunskapsbaserad socialtjänst och att användningen av dessa medel 

skulle bestämmas ”genom årliga avtal mellan staten (socialdepartementet) och 

Svenska kommunförbundet” (Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbun-

det, 2004, s. 2).  Den föreslagna summan var alltså betydligt lägre än vad som 

var fallet gällande den samtida missbrukarvårdssatsningen. Med tanke på att 

det i yttrandet gjordes hänvisningar såväl till den lokala nivån som till den 

regionala nivån framstår det inte som självklart varför avsändarna av yttrandet 

föreslog att överenskommelserna endast skulle involvera den lokala nivåns 

intresseorganisation, Svenska Kommunförbundet, och inte involvera även den 
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regionala nivåns intresseorganisation, Landstingsförbundet. Yttrandet kan tol-

kas som ett exempel på en text där en regionalisering av vissa delar av det 

socialtjänstbaserade sociala arbetet sågs som önskvärd, och vidare går det att 

tolka yttrandet som ett uttryck för en ansats att etablera en styrningsmodell 

vars värde inte främst var av ekonomisk art utan snarare av symbolisk och 

policymässig art.  

Detta yttrande föranledde dock inte någon omedelbar åtgärd från statens 

sida. Det skulle dröja ytterligare tre år och krävas ännu ett yttrande innan mo-

dellen för (kunskaps-)styrning av socialtjänsten, med Dagmaröverenskom-

melsen som förebild, möttes med gillande. Detta yttrande från år 2007 var 

undertecknat av företrädare för Socialstyrelsen och SKR och byggde vidare 

på 2004 års yttrande.117 Även denna gång var det Socialdepartementet som 

yttrandet ställdes till.118 

 Ett av syftena med den modell som hade föreslagits av Socialstyrelsen och 

Svenska Kommunförbundet/SKR var att härigenom kunna ”få till stånd en 

mekanism för utveckling” (Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, 

2004, s. 3) som var … 

… anpassad till en struktur med många små kommuner och en relativt svag 

forskningstradition (Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, 2004, s. 

3; Socialstyrelsen och SKL, 2007, s. 3).  

 

Ovanstående formulering visar vad de styrande ansåg vara utmärkande för 

styrningsobjektet ifråga (vad som skulle kunna kallas ”socialtjänst-struk-

turen”). Det är tydligt att socialtjänstorganisationernas koppling till den lokala 

nivån var något som de (kunskaps-)styrande aktörerna på nationell nivå fann 

vara angeläget att adressera och hantera. 

Nya förutsättningar för (kunskaps-)styrning av 

socialtjänsten. Två kommunförbund blir ett och antalet 

överenskommelser ökar. 

Vid tiden omkring millennieskiftet skedde ett gradvis närmande mellan 

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (Feltenius, 2008; 

Wångmar, 2010) och organisationerna samverkade i flera frågor (Wångmar, 

2010). Till exempel kan nämnas det så kallade Ansvarsprojektet som syftade 

till att förbereda de båda förbundens gemensamma ståndpunkter inför Grund-

lagsutredningen och Ansvarskommittén (Feltenius, 2010). Andra exempel på 

                                                      
117 Till skillnad från det första yttrandet från 2004 så innehöll detta yttrande inte något förslag 

på att en specifik summa årligen skulle satsas. Nu föreslogs istället endast att ”särskilda medel 

årligen avsätts” (Socialstyrelsen och SKL, 2007, s. 3). 
118 Dokumentet saknar sidnumrering. Dokumentet är på tre sidor. 
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gemensamma projekt gällde sådana frågor som medicinskt färdigbehandlade 

patienter (Prop. 1999/2000:149, s. 39 - 40), satsningar på att förbättra läkar-

medverkan i äldrevården (Regeringens skrivelse 2000/01:46, s. 5) och de dis-

kussioner som de båda organisationerna från 2004 förde med regeringen om 

anhörigvårdens roll inom äldreomsorgen (Prop. 2004/05:1, utgiftsområde 9, 

s. 148). På de två organisationernas respektive kongresser 2003 hade beslut 

tagits om att sammanslagning skulle ske (Hayen, 2008). Från årsskiftet 

2004/2005 samverkade förbunden under gemensamt namn och det fanns nu 

en gemensam kansliorganisation. Två år senare var ”Sveriges Kommuner och 

Landsting” bildat (Hayen, 2008; Prop. 2006/07:113). 

Dagmaröverenskommelsens parter hade beslutat att de under 2006 skulle 

”se över inriktningen på och användningen av Dagmarmedlen” (Dagmaröver-

enskommelse, 2007, s. 3), och i överenskommelsen för år 2007 meddelades 

att företrädare för Socialdepartementet, SKR, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen arbetat med denna översyn av styrin-

strumentet (Dagmaröverenskommelse, 2007, s. 3).  

I olika texter framfördes nu liknande synpunkter och i denna intertextuella 

kommunikation påtalades vikten av den pågående utvecklingen mot det över-

gripande målet om en kunskapsbaserad socialtjänst (se Svanevie, 2011). Vid 

denna tid arbetade exempelvis Utredningen för en kunskapsbaserad social-

tjänst med att ta fram förslag på hur socialtjänstens verksamhet skulle bli mer 

evidensbaserad. I direktivet till utredningen (Kommittédirektiv, dir. 2007:91) 

redogjordes i bakgrunden till ärendet bland annat för de två yttranden som 

Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet/SKR hade inkommit med till 

Socialdepartementet. Regeringens beslut att tillsätta en utredning kan ses som 

att budskapet i de båda yttrandena hade fått fäste i regeringen. Utredningen 

redovisade sina slutsatser i betänkandet Evidensbaserad praktik inom social-

tjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18). I ett kapitel som behandlade 

frågan om ”kunskapsstyrning i socialtjänsten” hänvisade utredaren till den på-

gående översynen av Dagmaröverenskommelsen. Vi får i utredningsbetän-

kandet veta att denna översyn hade lett fram till lanseringen av ”ett förslag till 

en mer långsiktig nationell strategi för god vård.” (SOU 2008:18, s. 67) Vad 

som menades med ”god vård” beskrevs såväl i betänkandet som i de samtida 

Dagmaröverenskommelserna. Den nationella strategin för ”god vård” gällde 

hälso- och sjukvårdens verksamheter och det slogs fast att god kvalitet innebar 

att vården skulle vara: 

 

• säker 

• patientfokuserad 

• effektiv 

• jämlik 

• evidensbaserad och ändamålsenlig  

• ges inom rimlig tid 
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(Dagmaröverenskommelse, 2007, s. 3; Dagmaröverenskommelse, 2008, s. 3; SOU 

2008:18, s 67). 

 

Det var alltså mot hälso- och sjukvården som denna strategi var riktad. Av 

den anledningen är det intressant att notera det faktum att utredaren hänvisade 

till denna. Utredaren argumenterade enligt följande: 

Det principiella synsätt som ligger till grund för den nationella strategin för God 

vård är i långa stycken relevant också för socialtjänsten. Det innebär inte att 

strategin skulle vara direkt överförbar till socialtjänstens verksamhetsområde, 

men väl att det skulle vara möjligt att formulera en liknande strategi för social-

tjänsten. (SOU 2008:18, s. 67. Kursivering i original.) 

 

Den ”liknande strategi” som nu formulerades benämndes God kvalitet i so-

cialtjänsten. Hur skulle då denna strategi riktad mot socialtjänsten bäst imple-

menteras?  

Vi har sett hur Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet/SKR i ge-

mensamma yttranden till regeringen hade målat upp den institutionaliserade 

formen för samverkan mellan staten och Landstingsförbundet som förebildlig 

modell då det gällde hur kunskapsstyrningen av socialtjänsten skulle genom-

föras (Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet 2004; Socialstyrelsen 

och SKL 2007). Utredaren refererade till och tog avstamp från dessa båda ytt-

randen då denne skisserade hur kunskapsstyrningen av socialtjänsten borde 

organiseras. När det gällde hur styrningsinstrumenten skulle utformas för att 

göra socialtjänsten mer kunskaps-/evidensbaserad föreslog statens utredare 

följande: 

Huvudmännen och staten behöver utforma gemensamma långsiktiga strategier 

för att få till stånd en kunskapsbaserad socialtjänst. Förändringar i arbetsorga-

nisation och arbetssätt, investeringar i tid, pengar och utbildning samt ett aktivt 

förhållningssätt till kunskapsbildning behövs. Det är viktigt att insatserna sam-

ordnas och sker utifrån gemensamma prioriteringar på nationell och lokal nivå. 

Vi föreslår därför att Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i 

framtiden träffar överenskommelser om gemensamma mål och insatser för att 

stödja den långsiktiga kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. (SOU 

2008:18, s. 102) 

 

Här öppnades det alltså upp för att det var just överenskommelser-som-

styrinstrument som skulle användas i kunskapsstyrningen av socialtjänsten.  

Genom årliga avtal bör man komma överens om vilka insatser som i olika lägen 

bäst kan bidra till det långsiktiga målet. Avtalsmodellen innebär tillkomsten av 

en nationell arena för samtal mellan huvudmännen och Regeringen. (SOU 

2008:18, s. 103)  
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Inom kort hade utredningens förslag slagit rot i den förvaltningspolitiska 

jordmånen (Svanevie, 2011), och överenskommelser mellan Socialdeparte-

mentet och SKR infördes som ett flernivåpolitiskt styrinstrument i kunskaps-

styrningen av socialtjänsten.  Dagmaröverenskommelsen var fortfarande ett 

styrinstrument riktat mot hälso- och sjukvården, men via det övergripande ta-

let om God vård (som anpassat till socialtjänsten alltså formulerades som God 

kvalitet i socialtjänsten) är det möjligt att se hur gränserna mellan de två styr-

ningsbara objekten ”hälso- och sjukvård” respektive ”socialtjänst” suddades 

ut.  Genom att överenskommelser nu kunde användas för att samtidigt nå både 

landsting och kommuner blev det möjligt att försöka styra socialtjänstens 

verksamheter på ett kvalitativt och kvantitativt nytt sätt.  

Noterbart är att överenskommelsen om implementering av Nationella rikt-

linjer för missbruks- och beroendevården (2008) framstår som att ha varit tätt 

kopplad till utredningen om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (SOU 

2008:18). I denna överenskommelse gjordes hänvisningar dels till den på-

gående utredningen, dels till förslaget från SKR och Socialstyrelsen om att 

utarbeta en modell för årliga avtal för att uppnå en kunskapsbaserad social-

tjänst. I överenskommelsen får vi veta att den ”avtalsmodell” som diskuterats 

såväl i skrivelsen till regeringen som i utredningsbetänkandet nu skulle ”prö-

vas […] för att främja kunskapsutvecklingen inom missbruksområdet.” (Över-

enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om im-

plementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården för 

2008, s. 2) SKR och staten var här överens om att Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer gällande missbruks- och beroendevården skulle implementeras i 

kommunerna (jmf. Alm, 2015). Året därpå träffade parterna dels en överens-

kommelse om ett program för en god äldreomsorg, dels en överenskommelse 

om plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Överenskommelsen 

om plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten syftade till att under 

en ettårsperiod lägga grunden för kommande överenskommelser på samma 

tema.  

Med denna plattform som grund ska sedan framtida överenskommelser mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kunna träffas. […] Avsikten 

är att ett första avtal till stöd för evidensbaserad praktik ska träda i kraft under 

2010. (Överenskommelse för år 2009 mellan Regeringen och Sveriges Kom-

muner och Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten, 

s. 2) 

 

Det är tydligt att denna överenskommelse hämtade sin utgångspunkt från 

det som hade föreslagits i utredningsbetänkandet (SOU 2008:18), och i inled-

ningen av överenskommelsetexten gjordes hänvisningar till betänkandet, och 

dess huvudförslag utgjorde också grunden för överenskommelsens mål och 

inriktning. Under rubriken ”Viktigt arbete pågår redan” framhölls andra insat-

ser som ansågs vara kopplade till arbetet med att utveckla en evidensbaserad 
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socialtjänst, såsom till exempel den nyss nämnda överenskommelsen om im-

plementering av nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården 

samt visst arbete med Öppna Jämförelser. (Överenskommelse för år 2009 mel-

lan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om Plattform för evi-

densbaserad praktik i socialtjänsten, s. 2) 

I överenskommelsen om Program för en god äldreomsorg deklarerades att 

regeringen genom överenskommelsen skulle … 

… stödja huvudmännen i arbetet med att säkerställa en vård och omsorg för 

äldre som innebär valfrihet och god tillgänglighet, självbestämmande, trygghet 

och inflytande och som bygger på kunskapsbaserade insatser av hög kvalitet 

som följs upp och utvärderas. (Program för en god äldreomsorg - överenskom-

melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, s. 2) 

 

I denna text hänvisades till överenskommelsen om plattform för evidens-

baserad praktik i socialtjänsten och dessa båda överenskommelser var således 

nära kopplade till varandra.  

År 2010 träffades en överenskommelse som byggde vidare på de grunder 

som byggts upp under det föregående året. Överenskommelsen som träffades 

2010 hette Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i 

socialtjänsten. I denna text har utredningsbetänkandets (SOU 2008:18) för-

slag tagit tydlig form och begreppet ”God kvalitet i socialtjänsten” intar här 

en central plats. Frågan om ”Regionalt stöd till kunskapsutveckling” beskrivs 

vara av stor betydelse för att nå målet om en evidensbaserad praktik i social-

tjänsten. I texten görs kopplingar till de socialtjänstrelaterade överenskommel-

ser som innehöll satsningar inriktade på just denna fråga (överenskommelsen 

om implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevår-

den samt överenskommelsen om Program för en god äldreomsorg).  

Vad som hände år 2011 var att den överenskommelse som lanserades under 

namnet Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjäns-

tens område kom att ta form som en paraply-överenskommelse, där till exem-

pel såväl Program för en god äldreomsorg som utvecklingsarbetet ”Kunskap 

till praktik”119 på olika sätt inordnades under detta ”EBP-paraply” (Stöd till en 

evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område – över-

enskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting). 

Det ovan beskrivna förloppet har visat att SKR successivt kom att utvecklas 

till en central aktör i statens kunskapsstyrning av socialtjänsten (se även Sva-

nevie, 2011). Det är rimligt att hävda att SKR tog på sig en roll som innebar 

att organisationen blev ett språkrör för den statliga kunskapsstyrningen. Att 

vara överens med staten innebar de facto att ställa sig bakom statens problem-

formulering, något som på ett tydligt sätt syns i SKR:s inriktningsdokument 

                                                      
119 Detta projekt utgick från överenskommelsen om implementering av Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevården. 
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för kongressperioden 2012-2016 där skrivningarna under rubriken ”Evidens-

baserad praktik inom socialtjänsten” framstår som direkt hämtat från skriv-

ningarna i SOU- utredningens betänkande (2008:18). I utredningsbetänkandet 

återfanns följande formuleringar: 

Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet bed-

rivs i huvudsak på grundval av professionella erfarenheter i kombination med 

lagstiftning och riktlinjer för ärendehandläggning. I för liten utsträckning bed-

rivs socialtjänsten utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och 

metoder. Det finns därför ett behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskaps-

utveckling inom socialtjänsten. Det kräver ett målmedvetet och starkt engage-

mang hos huvudmännen, liksom ett strategiskt utformat stöd från statens sida. 

(SOU 2008:18, s. 9)  

 

I SKR:s inriktningsdokument konstaterades: 

Socialtjänstens utmaningar består framförallt av att dess kunskapsbas i alltför 

stor utsträckning utgörs av professionens erfarenheter i kombination med lag-

stiftning och riktlinjer för ärendehandläggning. Kunskapen om sociala insatsers 

och arbetsmetoders resultat och vad som ger effekt och god kvalitet är otillräck-

lig. Det finns ett stort behov av stöd till kunskapsutveckling för socialtjänsten 

såväl lokalt som nationellt. Det långsiktiga målet är att utveckla en evidensba-

serad praktik inom socialtjänsten. (SKR, 2011, s. 15) 

 

Som vi kommer att se i delstudie 3 innehåller ”EBP-överenskommelserna” 

försök att överföra hälso- och sjukvårdsmodellen till socialtjänsten. Två före-

teelser är utmärkande för denna modell; dels hälso- och sjukvårdens tradition 

av ett kunskapsbaserat arbetssätt, dels hälso- och sjukvårdens regionala indel-

ningsstruktur. Att standardisera blir i detta sammanhang en fråga om att så 

långt som möjligt skapa strukturer som minimerar avvikelser från det nation-

ella (statliga) intresset. Dessa strukturer kan finnas såväl på det idémässiga 

planet (ett standardiserat fackspråk, nationella riktlinjer, nationella kvalitets-

register m.m.) som på det rumsliga (territoriella) planet (regionen/länet är den 

territoriella enhet på subnationell nivå som betraktas som den optimala). När 

socialtjänstområdet blir föremål för statlig styrning via årligt återkommande 

överenskommelser har detta, enligt min tolkning, att göra med statens intresse 

av att, med hälso- och sjukvårdsmodellen som förebild, standardisera och reg-

ionalisera vissa delar av socialtjänsten. Den regionaliseringstendens som är 

tydlig i EBP-överenskommelserna går i första hand att förstå mot bakgrund 

av att regionerna/länen anses vara mer lämpliga som mottagare av ekonomiska 

resurser än kommunerna (jmf. Statskontoret, 2014c, s. 35). 



168 

Sammanfattande diskussion. 

Ambitionen med denna delstudie har varit att genom ett beaktande av ett sam-

tidshistoriskt perspektiv fånga in förekomsten av överenskommelser mellan 

staten och kommunförbunden och uppmärksamma överenskommelser som ett 

institutionaliserat medel i styrningen av landsting/regioner och kommuner. 

Härigenom skapas en bakgrund till, och en större förståelse för, den styrning 

som vid mitten av 2010-talet riktades mot socialtjänsten. Som vi har sett har 

staten under den aktuella undersökningsperioden återkommande använt sig av 

överenskommelser med kommunförbunden för att styra kommuner och lands-

ting i önskad riktning. I delstudien riktades särskilt fokus på hur den så kallade 

Dagmaröverenskommelsen hade använts för att styra hälso- och sjukvården. 

Det konstaterades att Dagmaröverenskommelsen genomgick vissa föränd-

ringar i den meningen att överenskommelsen utvecklades från att ha varit ett 

instrument för statens ekonomiska styrning av landstingen till att över tid mer 

få karaktären av ett policyinstrument i statens kunskapsstyrning; m.a.o. iden-

tifierades här en utveckling från ekonomisk styrning till mer av ”mjuk” och 

policybetonad styrning.  

Tack vare Dagmar-institutionen fanns det en tradition av att företrädare för 

staten och företrädare för den regionala nivån hanterade styrningen av den 

offentliga förvaltningen genom att ingå överenskommelser.  Betraktat från sta-

tens perspektiv kan Dagmaröverenskommelsen beskrivas som mycket viktig 

eftersom den möjliggjorde för staten att via Landstingsförbundet nå lands-

tingen i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor utan att fördenskull frångå prin-

cipen om landstingens självbestämmanderätt. Liknande resonemang har förts 

beträffande anledningen till varför staten valde att träffa överenskommelser 

med SKR på 2010-talet. Överenskommelser med kommunförbunden är ett 

styrinstrument som således kan vara fördelaktigt för statens vidkommande, 

men som också kan innebära en möjlig väg till inflytande för kommunförbun-

den och dess medlemmar (landsting/regioner och kommuner). Genom använ-

dandet av överenskommelser avhänder sig staten möjligheter till reglering och 

traditionell styrning. 

I och med att det var staten och Landstingsförbundet som var parter i Dag-

maröverenskommelsen så var det endast till landstingens verksamheter som 

satsningarna i dessa överenskommelser riktades. Gränsdragningen mot kom-

munala verksamhetsområden var tydlig, vilket exempelvis innebar att den 

kommunala hälso- och sjukvården inte berördes av dessa satsningar under 

1980- och 1990- talen (SOU 1999:66, s. 112-117).  

Vägen mot kunskapsstyrning av den offentliga förvaltningen kom i hög 

grad att gå via användandet av överenskommelser, och Svenska Kommunför-

bundet inkorporerades successivt alltmer i denna styrningsstruktur. Vid mil-

lennieskiftet var det tydligt att den policyartade struktur på nationell nivå för 

samtal och samverkan i syfte att (kunskaps-)styra hälso- och sjukvården i öns-
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kad riktning utvidgades till att också omfatta den kommunala sektorn och där-

med också de kommunala verksamhetsområdena. Just Dagmaröverenskom-

melsen fortsatte att under de inledande åren på 2000-talet ha karaktären av ett 

policydokument där olika styrinstrument ingick som delar i en större helhet. 

Samtidigt lanserades vid denna tid andra överenskommelser som involverade 

både Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (t. ex. ett ”utveckl-

ingsavtal”). Hur ska då användningen av överenskommelser förstås? Den nat-

ionella nivåns huvudaktörer inom vård- och omsorgsområdet etablerade en 

struktur för samtal och samverkan (policyskapande).  Eftersom SKR omfattar 

kommunerna blev det för statens företrädare möjligt att genom överenskom-

melserna med SKR såväl diskursivt som resursmässigt adressera även social-

tjänstfrågor. Detta hade inte varit möjligt när överenskommelse-instrumentet 

endast varit en uppgörelse mellan staten och Landstingsförbundet. 
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Delstudie 3. Hur används överenskommelser i 

styrningen av socialtjänsten? En analys av 

”EBP-överenskommelserna”.  

Inledning. 

I denna delstudie kommer de överenskommelse-dokument som behandlade 

frågan om en evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten att analyseras. 

Syftet är att utifrån en läsning av dessa texter dels beskriva vad som känne-

tecknade den styrning av socialtjänsten som ägde rum genom denna satsning, 

dels utmejsla vilka uppgifter SKR120 fick i och med att överenskommelser 

mellan staten och SKR användes som styrinstrument.  Delstudiens empiriska 

material utgörs av tio överenskommelser som ingicks under perioden 2008 till 

2016, vilka här kommer att ges den samlade beteckningen ”EBP-överenskom-

melserna”.  Följande frågor kommer att vägleda undersökningen: 

 

• Vilka uppgifter fick SKR enligt det som framkommer i överenskom-

melsetexterna? Hur kan detta aktörskap beskrivas i styrningstermer?  

• Hur kan EBP-överenskommelserna förstås som ett instrument för 

styrning i ett flernivåsystem?  

Bakgrund. 

Av relevans för den kommande framställningen är att ta avstamp från tidigare 

forskning som intresserat sig för statens olika ansträngningar att utveckla en 

evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten (Alm, 2015; Bergmark m. fl., 

2011; Denvall & K. Johansson, 2012; Jacobsson & Meeuwisse, 2020; Lund-

ström & Shanks, 2013). Dessa ansträngningar, som framförallt materialisera-

des i ett antal överenskommelser mellan staten (Socialdepartementet) och 

SKR, har till exempel beskrivits som en implementering av en ”intervention” 

och som en reforms ”resa” (Denvall & K Johansson, 2012; K. Johansson, 

2013; K. Johansson m.fl., 2015; K. Johansson & Fogelgren, 2016). Kerstin 

                                                      
120 Genomgående i delstudien används beteckningen ”Sveriges Kommuner och Reg-

ioner”/”SKR”. Undantaget är i citat.  
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Johansson och Mattias Fogelgren (2016) har till exempel visat att huvudaktö-

rerna på nationell nivå i definitionen av ”EBP” framhöll aspekter som syste-

matiskt lärande, kunskapsutveckling samt betonade ”vikten av en utvecklad 

samverkan och en kontinuerlig dialog mellan inblandade aktörer såväl region-

alt som nationellt.” (K. Johansson & Fogelgren, 2016, s. 37) Utifrån sina sam-

lade iakttagelser ifrågasätter K. Johansson och Fogelgren (2016) den bedöm-

ning som Statskontoret hade gjort i en utvärdering av överenskommelserna, i 

vilken det hade hävdats att EBP-satsningen hade förbättrat förutsättningarna 

för kunskapsutveckling i socialtjänsten. Mot bakgrund av den kritik som tidi-

gare forskning riktat mot EBP-satsningen så har denna framstått som huvud-

sakligen misslyckad (Bergmark m.fl., 2011; Denvall & K. Johansson, 2012; 

K. Johansson, 2013; K. Johansson m.fl., 2015; K. Johansson & Fogelgren, 

2016). Bergmark m.fl. (2011) har till exempel riktat kritik mot försöken från 

den nationella nivåns aktörer att implementera Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för missbruks- och beroendevård (en implementering som ägde rum 

i enlighet med vad som hade stadgats i en överenskommelse mellan Socialde-

partementet och SKR121).  Eftersom riktlinjerna enligt Bergmark m.fl. (2011) 

uppvisade stora kvalitetsbrister hävdades att detta fick ”SKL:s ansträngningar 

för att iscensätta desamma att framstå som mer eller mindre meningslösa.” 

(Bergmark m.fl., 2011, s.  160)   Det projekt som kallades Kunskap till praktik 

och som syftade till att implementera de nationella riktlinjerna hos den lokala 

praktiken visade sig också vara en satsning som innehållsmässigt befann sig 

på långt avstånd från Socialstyrelsens nationella riktlinjer; projektet hade en-

ligt Bergmark m.fl., (2011, s. 161) ”ingen som helst anknytning till de förhål-

landen som avhandlas i riktlinjerna.” Denvall och K. Johansson (2012, s. 40) 

har i sin kritik av överenskommelserna med pregnans hävdat att Socialdepar-

tementet och SKR var ”överens om i princip ingenting utöver ett principiellt 

ställningstagande.”   

I linje med Lundström och Shanks (2013) argumentation menar jag att det 

är fruktbart att se EBP som ett program som dels skulle förankras, dels skulle 

spridas. Om vi håller isär dessa två dimensioner kan vi också tydligare urskilja 

vad det är i EBP-satsningen som har implementerats. Förankringen av EBP 

kan förstås som en fråga om att på diskursiv väg vinna stöd för den underlig-

gande idén som satsningen vilade på; nödvändigheten av att socialtjänstens 

verksamhet i högre grad skulle fatta sina beslut utifrån vetenskaplig kunskap. 

Att socialtjänsten borde förändras i denna riktning motiverades med argument 

som gick ut på att satsningen var för klienternas bästa och att det vore oetiskt 

att tillhandahålla insatser som inte hade utvärderats vetenskapligt (Jacobsson 

& Meeuwisse, 2020; Lundström & Shanks, 2013).  

                                                      
121 Den överenskommelse som i denna delstudie kallas ”ÖK 1”. 
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Det programmatiska elementet handlar med andra ord om att få socialarbetare 

att omfatta idén om en evidensbaserad praktik. Argumentationen är framförallt 

normativ och värdegrundad. (Lundström & Shanks 2013, s. 111) 

 

Det finns indikationer på att det ”programmatiska elementet”, dvs idén om 

EBP, har förankrats hos socialarbetarprofessionen (A. Bergmark & Lund-

ström, 2006, 2011; K. Johansson & Fogelgren, 2016).122 

När det gällde den andra dimensionen i EBP-programmet, det som av 

Lundström och Shanks kallades spridningen av programmets ”teknologiska 

eller operationella delar” (Lundström & Shanks, 2013, s. 111) konstaterades 

att det i samband härmed ”uppstår en serie problem som har att göra dels med 

frånvaron av interventioner att sprida, dels med att det är svårt att ens i teorin 

toppstyra svenska kommuner.” (Lundström & Shanks, 2013, s. 111.)  Om vi 

tar fasta på påståendet att det är svårt (för staten) ”att ens i teorin toppstyra 

svenska kommuner” kan måhända förekomsten av överenskommelser mellan 

Socialdepartementet och SKR på socialtjänstens område göras mer begriplig.  

När det gäller svårigheten för statens vidkommande att styra kommunerna (so-

cialtjänsten) är två aspekter av särskild vikt att framhålla. Den ena aspekten 

har att göra med socialtjänstens koppling till den kommunala (lokala) nivån 

och de utmaningar som denna territoriella dimension innebär för staten när 

det gäller att styra socialtjänsten. Den andra aspekten som bidrar till att kom-

munerna (socialtjänsten) är svåra att styra har att göra med att styrningsobjek-

ten är människobehandlande organisationer, d.v.s det handlar om verksam-

heter som är av ytterst komplex och mångfacetterad karaktär. Att socialtjäns-

ten är av detta komplexa slag påverkar möjligheten för de styrande att veta 

huruvida den verksamhet som utförs är ändamålsenlig och effektiv. Till ytter-

mera visso är det så att uppfattningen om vad som ska betraktas vara ett ända-

målsenligt och effektivt socialt arbete förändras över tid och över konjunktu-

rer. Sammantaget framstår det således som att dessa båda aspekter bidrar till 

att det mellan de styrande och styrningsobjektet ifråga finns ett avsevärt av-

stånd. Vi kan säga att avståndet är av både territoriellt och idémässigt slag. 

Detta avstånd hanteras av de styrande genom användning av olika typer av 

styrinstrument, som t.e.x. överenskommelser mellan Socialdepartentet och 

SKR. 

En intressant formulering från tidigare forskning att både ta fasta på och 

utgå ifrån är den att ”evidensbaserad praktik innebär en sak för den lokala 

praktiken men att det innebär någonting annat i överenskommelsen mellan 

staten och SKL” (K. Johansson & Fogelgren, 2016, s. 37. Min kursivering). 

Kerstin Johansson och Mattias Fogelgren (2016) har nämligen framhållit att i 

de policydokument i vilka den nationella nivåns aktörer lanserade EBP-sats-

ningen, så som till exempel i överenskommelserna mellan Socialdepartemen-

tet och SKR, var det sådana aspekter som systematiskt lärande, dialog och 

                                                      
122 Se också delstudie 4 i denna avhandling. 
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samverkan som framstod som centrala. Mot bakgrund av dessa påpekanden 

tar denna studie sin utgångspunkt i syfte att göra en samlad genomlysning och 

fördjupad analys av de överenskommelse-texter som träffades mellan de två 

huvudaktörerna SKR och Socialdepartementet för att utveckla en evidensba-

serad praktik i socialtjänsten. Särskilt fokus är i studien riktat mot att utmejsla 

och begripliggöra de roller som SKR fick utifrån vad som stadgades i över-

enskommelse-texterna.  

I den föreliggande textanalysen kommer EBP-överenskommelserna att be-

traktas ur ett flernivåpolitiskt perspektiv. Överenskommelserna kommer med 

andra ord inte att betraktas som ett instrument som användes i syfte att imple-

mentera evidensbaserade interventioner i socialtjänsten utan istället som ett 

förvaltningspolitiskt svar på de utmaningar som styrning i ett flernivåsystem 

erbjuder. Med förvaltningspolitik avses ”de organisatoriska, ekonomiska och 

personella medlen som behövs för att genomföra politiska beslut.” (R. Å. Gus-

tafsson, 2016, s. 25. Kursivering i original.) Mot bakgrund av hur den svenska 

offentliga förvaltningen är organiserad måste dessa medel passera flera nivåer. 

Begrepp som flernivådemokrati och flernivåsystem används för att beskriva 

en samhällsorganisation där det politiska beslutsfattandet sker på olika hierar-

kiska nivåer (S. Johansson, 2015b; D. Karlsson & Gilljam, 2014). I enlighet 

med David Karlsson och Mikael Gilljam (2014) kan vi tala om flernivåpolitik 

som ett särskilt politikområde; detta politikområde utmärks av det är en terri-

toriell dimension som ligger till grund för intressemotsättningar mellan aktö-

rer (D. Karlsson & Gilljam, 2014, s. 257-259). Genom att utgå ifrån ett fler-

nivåperspektiv synliggörs stat, kommuner och regioner som aktörer samt de 

eventuella intressekonflikter som ryms mellan dessa. Den svenska samhälls-

organisationen är en enhetsstat vilket innebär att den centrala nivån (staten) 

överordnas kommuner och regioner. Samtidigt har den svenska välfärdspoli-

tiken byggts upp på sådant sätt att den har inneburit en jämförelsevis långtgå-

ende decentralisering till subnationell nivå (D. Karlsson & Gilljam, 2014; Sel-

lers & Lidström, 2007). Det är i denna kontext som statens styrning av social-

tjänsten äger rum, och det är med denna kontext som bakgrund som den föl-

jande analysen av EBP-överenskommelserna kommer att genomföras.  

Delstudiens empiriska material 

I nedanstående figur redovisas de tio textdokument som utgör delstudiens em-

piriska material: 
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Figur 5. Överenskommelsedokumenten 

1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Landsting om implementering av Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevården för 2008  (”ÖK 1”) 

 

2 Överenskommelse för år 2009 mellan Regeringen och Sve-

riges Kommuner och Landsting om Plattform för evidensba-

serad praktik i socialtjänsten (”ÖK 2”) 

 

3 Program för en god äldreomsorg – överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Landsting (”ÖK 3”) 

 

4 Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad 

praktik i socialtjänsten – en överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting (”ÖK 4”) 

 

5 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänstens område - överenskommelse för 2011 mellan sta-

ten och Sveriges Kommuner och Landsting  (”ÖK 5”) 

 

6 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänsten. Överenskommelse för år 2012 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (”ÖK 6”) 

 

7 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänsten. Överenskommelse för år 2013 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting  (ÖK 7”) 

 

8 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänsten. Överenskommelse för år 2014 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (”ÖK 8”) 

9 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänsten. Överenskommelse för år 2015 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (”ÖK 9”) 

 

10 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 

socialtjänsten. Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting 2016.  (”ÖK 10”) 

 

 

Sammanlagt omfattar de tio textdokumenten omkring 160 - 170 sidor. ÖK 

1 och ÖK 2 omfattar minst antal sidor, 5 respektive 4, medan ÖK 7 och ÖK 8 
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är de överenskommelser som har störst omfång, 29 respektive 33 sidor.123 I 

slutet av varje textdokument finns ett avsnitt där överenskommelserna god-

känns genom underskrift av representanter för staten och SKR. I en av över-

enskommelserna (ÖK 2) utgörs dessa representanter av ett statsråd (Äldre- 

och folkhälsoministern) samt SKR:s ordförande, medan det i de övriga över-

enskommelserna är en statssekreterare som står som representant för staten124 

och SKR:s verkställande direktör som representerar SKR. Det empiriska 

materialet omfattar perioden 2008-2016 och texterna har det gemensamt att 

de är riktade mot socialtjänsten; antingen mot en specifik del av socialtjänsten 

(ÖK 1 & ÖK 3) eller mot hela socialtjänsten (ÖK 2 & ÖK 4-10). Av de tio 

texterna har åtta stycken termen ”Evidensbaserad praktik” i titeln. De två över-

enskommelser som inte har denna term i titeln är ”ÖK 1” respektive ”ÖK 3”. 

125 Det framstår som relevant att låta ÖK 1 och ÖK 3 ingå i sammanställningen 

eftersom det i de övriga EBP-överenskommelserna återkommande görs hän-

visningar till dessa två överenskommelser.126 Det som startade som ”ÖK 1” 

kom också successivt att ”bakas in” i de överenskommelser som presenterades 

under ”EBP-paraplyet”.127  

De överenskommelser som presenterades som överenskommelser om att 

utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten var, som redan påpekats, 

åtta stycken till antalet. Den första av dessa träffades år 2009 (ÖK 2) och in-

nehöll satsningar på 4,5 miljoner kronor medan den sista, som gällde för år 

2016 (ÖK 10), omfattade 25 miljoner kronor. Sammanlagt omfattade de åtta 

överenskommelserna omkring 770 miljoner kronor. Redan år 2008 betalade 

dock staten ut pengar i syfte att utveckla socialtjänsten i enlighet med vad som 

hade stadgats i en överenskommelse mellan staten och SKR (ÖK 1). Denna 

överenskommelse om implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks- 

och beroendevården omfattade 28 miljoner kronor. Dessa medel kom SKR till 

del i olika steg. 

                                                      
123 I samtliga tio överenskommelsetexter återfinns på framsidan eller försättsbladet en symbol 

för ”Regeringen/Regeringskansliet (Socialdepartementet).  
124 ”För staten genom socialdepartementet”. 
125 Se Denvall och K. Johansson (2012, s. 31-32) som nämner båda dessa överenskommelser i 

sin granskning av hur EBP i socialt arbete implementerades. 
126 Vi kan, till exempel, se hur ÖK 1 och 3 diskursivt inordnades i ”EBP-paraplyet” genom hur 

dessa två överenskommelser lyftes in i det som i ett regeringsprotokoll beskrevs som ”ärendet” 

och som fungerade som en bakgrundsteckning till det som presenterades i ÖK 5 (S 

2011/986/FST). I ÖK 4 beskrivs under rubriken ”Bättre förutsättningar att utveckla en evidens-

baserad praktik ” olika områden som parterna ansåg behövde utvecklas. Ett sådant område var 

”Regionalt stöd till kunskapsutveckling”. I texten som beskriver tidigare insatser på området 

hänvisas till såväl ÖK 1 som ÖK 3. Se ÖK 2 där det i uppräkningen av arbeten ”med koppling 

till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten” bland annat hänvisas till ÖK 1 (ÖK 2, s 2). 
127 Att ÖK 3 finns med i urvalet motiveras också med att detta dokument var en av de överens-

kommelser som tillsändes mig av en tjänsteperson på SKR efter min förfrågan om att få ta del 

av ”EBP-överenskommelserna”. 
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I det följande sägs något om hur textanalysen av de tio överenskommelse-

dokumenten har genomförts. 

Systematiserande och klassificerande textanalys 

Läsningen av överenskommelse-texterna kan beskrivas som en teoretiskt 

styrd textanalys genom vilken det empiriska materialet sorterades utifrån på 

förhand bestämda kategorier (Braun & Clarke, 2006). Följer vi Esaiasson 

m.fl., (2012) kan detta tillvägagångssätt betecknas som en kvalitativ textana-

lys som syftar till att systematisera och klassificera det valda textinnehållet. 

En dylik textanalys syftar till att ”placera tankeinnehållet under en lämplig 

sammanfattande rubrik”. (Esaiasson m.fl., 2012, s. 211) Delstudiens fråge-

ställningar har varit styrande för genomförandet av textanalysen; fokus har 

varit riktat mot att ordna textinnehållet under kategorier som i sin tur har kom-

mit att utgöra grund för indelningen av studien i avsnitt. Utifrån studiens frå-

geställningar har det empiriska materialet sorterats utifrån följande samman-

fattande kategorier:  

 

• SKR:s roll 

• Flernivåperspektivet 

• Styrning  

 

Analys av EBP-överenskommelserna 

Vi kommer inledningsvis att intressera oss för vad texterna har att säga om 

vilken roll som SKR fick i kraft av att vara överenskommelse-part och de upp-

gifter som organisationen erhöll i samband härmed. Därefter följer en analys 

i syfte att beskriva dels EBP-överenskommelserna som styrinstrument i ett 

flernivåsystem, dels den styrning som ägde rum genom detta instrument.  

I: SKR som travers 

För det första kan det konstateras att användningen av överenskommelser-

som-styrinstrument innebar att SKR utvecklades till en de facto företrädare 

för den nationella nivåns intressen. Noterbart är att detta faktum inte är något 

som problematiseras i dessa texter. När till exempel SKR:s funktion som ar-

betsgivarorganisation för kommuner och landsting/regioner vid ett tillfälle 

omtalas i en av överenskommelserna (ÖK 1) sker detta utan någon ansats till 

problematisering, tvärtom kan formuleringen rimligen tas som intäkt för att 



177 

parterna såg denna arbetsgivarfunktion som ett medel som kunde underlätta 

styrningen av kommuner och landsting. I texten påtalades nämligen att: 

SKL:s roll som arbetsgivarorganisation med ett tydligt mandat att driva med-

lemmarnas intressen innebär att SKL har unika möjligheter att stödja och ut-

veckla den kunskapsförsörjning som medlemmarna behöver och har efterfrågat 

för att implementera riktlinjerna i sin verksamhet. (ÖK 1, s. 2) 

 

Detta är alltså den första i ordningen av de tio EBP-överenskommelserna 

och det är intressant att notera att det i denna text explicit fästs vikt vid rollen 

som arbetsgivar-organisation och det ”tydliga mandat” visavi kommuner och 

regioner som denna roll sägs ge SKR. Hur denna roll och detta mandat skulle 

omsättas i någon slags praktisk betydelse gällande implementeringen av de 

Nationella riktlinjerna är dock inget som sägs. 

Partsrollen gav SKR bland annat ett ansvar att tillsammans med staten 

”följa upp” överenskommelsens ”strategiska mål” och göra en översyn över 

formerna för överenskommelsearbetet (ÖK 7, s. 9). Utöver den symboliska 

betydelse som rollen förde med sig innebar SKR:s centrala position att orga-

nisationen tilldelades pengar och en stor mängd uppgifter kopplade till sats-

ningarna. I jämförelse med statens egna myndigheter framstår denna position 

som mer framskjuten. Detta är till exempel tydligt i den första överenskom-

melsen (ÖK 1, s. 3) som handlade om implementering av de nationella rikt-

linjerna för missbruks- och beroendevården. Här sägs att ”Socialstyrelsen ska 

stödja SKL i planering och genomförande av utvecklingsarbetet.” (jmf. K. Jo-

hansson, 2013).128   

Av överenskommelsetexterna framgår att SKR fyllde en funktion som en 

länk mellan regeringen och den regionala nivån. Denna funktion visade sig 

genom de olika uppgifter som organisationen tilldelades. SKR skulle leda och 

samordna de olika utvecklingsarbeten som ingick i satsningarna. Denna upp-

gift betecknades som ”nationell samordning” och i detta kunde ingå ansvar för 

nationell projektledning, samordning och kommunikation. En annan roll som 

organisationen tilldelades var den som utvärderare och uppföljare. I rollen 

ingick att till regeringen återrapportera om hur arbetet med olika satsningar 

knutna till överenskommelserna förlöpte. Denna roll som utvärderare å statens 

vägnar återkommer i samtliga överenskommelser. SKR var vidare mottagare 

av rapporter i vilka ”huvudmännen” (dvs kommuner och landsting/regioner) 

ålades att beskriva arbetet på regional nivå. Dessa rapporter sammanställdes 

av SKR i syfte att användas som redovisningar över huruvida olika målsätt-

ningar ansågs ha blivit uppfyllda eller inte. Om så var aktuellt skulle också 

orsaken till bristande måluppfyllelse anges. Som ställföreträdande statlig kon-

trollant hade SKR till uppgift att fungera som mottagare av respektive läns 

                                                      
128 Se även Riksrevisionen (2014) om uppfattningar som gjorde gällande att Socialstyrelsen 

sidsteppades till förmån för SKR. 
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planer för utvecklingsarbetet. Insändandet av dessa planer till SKR var ett vill-

kor för att länen skulle ”få del av de medel som är avsatta för fortsatt utveckl-

ingsarbete”. (ÖK 9, s. 14)  

Rollen som travers materialiserades i överenskommelser mellan nationell 

och regional nivå. Detta var överenskommelser som SKR fick till uppgift att 

träffa med aktörer på regional nivå, till exempel med FoU-enheter. Traverse-

ringen skedde också genom anordnandet av regionala konferenser där den nat-

ionella nivåns budskap presenterades. Till exempel ansvarade SKR tillsam-

mans med Socialdepartementet för en konferens som kallades ”Tillsammans 

bygger vi framtidens socialtjänst” (ÖK 6, s. 12). SKR kunde också få i uppgift 

att genomföra kartläggningar i syfte att ta reda på vilket ”utvecklingsbehov” 

som fanns hos kommuner och landsting/regioner. Utifrån en sådan kartlägg-

ning gällande området stöd till personer med funktionsnedsättning fick orga-

nisationen till uppgift att fördela pengar till sina medlemmar efter att dessa till 

SKR inkommit med en ansökan om detta (ÖK 7, s. 13). När det gällde just 

detta verksamhetsområde fick SKR också till uppgift att ”ansvara för ett arbete 

som ser över förutsättningarna för ett kvalitetsregister för utveckling av stöd 

till personer med funktionsnedsättning” (ÖK 7, s. 14) och utifrån detta arbete 

lämna en rapport. I överenskommelsen för år 2014 får vi också veta att SKR 

tillsammans med Socialdepartementet hade ”vidareutvecklat och förtydligat 

den gemensamma styrningen av överenskommelsen.” (ÖK 8, s. 7) SKR fram-

stod som en länk mellan staten och den subnationella nivån. Det var till SKR 

som kommuner och landsting/regioner skickade årliga rapporter om hur arbe-

tet utvecklades (ÖK 5, s. 9) och det var till SKR som kommuner och lands-

ting/regioner inkom med ”utfästelser om långsiktigt åtagande” om att ”man är 

beredda att fortsätta strukturarbetet.” (ÖK 8, s. 11). 

EBP-överenskommelserna användes också för att etablera och utveckla 

verktyget öppna jämförelser, och SKR fick flera uppdrag kopplat till detta 

arbete. I överenskommelsen för 2015 fastslogs att Socialstyrelsen hade ett 

”övergripande ansvar för att utveckla öppna jämförelser (ÖJ) inom social-

tjänsten” (ÖK 9, s. 12) och att SKR hade: 

ett särskilt ansvar för att stödja kommuner och landsting och verka för att öppna 

jämförelser används för analys och förbättringsarbetet i verksamheterna. […] 

SKL ska fortsatt stödja kommuner, landsting och verksamheter i deras arbete 

med jämförelserna. Det görs bl.a. genom nätverksträffar, föreläsningar, semi-

narier, utbildningar, analysverktyg, rapporter och annat material. (ÖK 9, s. 12)  

 

För att avslutningsvis ge en bild över de allehanda funktioner som SKR 

tilldelades genom partsbindningen med staten följer en sammanställning 

byggd på uppgifter hämtade från överenskommelsen för år 2012 (ÖK 6): 

 

- SKR innehade en lednings- och samordningsfunktion för de olika de-

lar som ingick i överenskommelsen 
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- SKR träffade överenskommelser med ett antal FoU-enheter (vi på-

minns om detta även i överenskommelsen för år 2013) 

- Inom området Nationell e-hälsa fick SKR i uppdrag att se till att kom-

munerna involverades i arbetet med att utveckla e-hälsa inom äldre-

omsorgen. En nationell samordnare tillsattes på SKR och denne 

skulle i sin tur utse kontaktpersoner på regional nivå.  

- Socialstyrelsen skulle samråda med bland annat SKR inom ramen för 

myndighetens uppdrag att ta fram kunskapsstöd gällande arbete med 

barn och unga placerade i heldygnsvård 

- SKR skulle samordna och stödja lokalt utvecklingsarbete gällande 

systematisk uppföljning 

- SKR ansvarade tillsammans med Socialdepartementet för regionala 

konferenser under rubriken: ”Tillsammans bygger vi framtidens soci-

altjänst”. 

- SKR samarbetade med Forum för frivilligt socialt arbete för projekt 

gällande ”Ideella organisationers roll för en evidensbaserad praktik” 

(ÖK 6, s. 13). 

- SKR skulle skriftligt redovisa huruvida uppställda mål inom olika 

satsningar har uppfyllts eller inte, och i förekommande fall ange or-

saker till bristande måluppfyllelse. 

 

Vad som kanske tydligast framträder i det ovanstående är att SKR funge-

rade som statens förlängda arm för att EBP-satsningen skulle kunna ”nå ut” 

till den regionala nivån. Utifrån en insikt om den svenska samhällsorganisat-

ionens uppbyggnad presenteras i det följande avsnittet en analys som syftar 

till att visa att EBP-överenskommelserna bör betecknas som ett flernivåpoli-

tiskt styrinstrument.  

II: EBP-överenskommelserna som flernivåpolitiskt 

styrinstrument 

I detta avsnitt kommer vi att analysera EBP-överenskommelserna utifrån tolk-

ningen att detta styrinstrument fyller en för staten viktig funktion i den svenska 

flernivådemokratin. Hur kommer det som vi här har valt att kalla ”flernivå-

perspektivet” till uttryck i det empiriska materialet?  

Vi kan i ÖK 1 se att SKR i den genomförandeplan som organisationen fick 

i uppdrag att ta fram skulle ange ansvarsfördelningen mellan nationell, reg-

ional och lokal nivå. Detta är ett tydligt exempel på hur frågan om flernivå-

systemet hanterades. ÖK 1 handlade som bekant om att Socialstyrelsens nat-

ionella riktlinjer skulle implementeras i socialtjänsten, och vi kan därför, uti-

från ett flernivåperspektiv, förstå överenskommelsen som att den innebar att 
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den statliga myndighetens frivilliga riktlinjer ”flyttade in i” medlemsorgani-

sationen SKR och alltså blev en fråga som staten överlät till SKR:s ledning att 

hantera visavi organisationens medlemmar.  

Det är tydligt att den nationella nivåns aktörer genom EBP-överenskom-

melserna ville ”lyfta upp” frågan om EBP i socialtjänsten från den kommunala 

(lokala) till den regionala nivån. Huvuddelen av pengarna gällande de sats-

ningar som i EBP-överenskommelserna etiketterades med ”EBP” fördelades 

till utvecklingsinsatser kopplade till så kallade regionala samverkans- och 

stödstrukturerna (se ÖK 9; ÖK 10). Dessa strukturer skulle utgöra ”en arena 

för lokala och regionala politiska prioriteringar” (ÖK 7, s. 11) Att denna reg-

ionalisering av socialtjänsten var av högsta prioritet för hela satsningen kan 

förstås utifrån insikten om att socialtjänstens koppling till kommunerna förde 

med sig utmaningar av resursmässig karaktär. På vissa ställen i texterna åter-

finns formuleringar som visar att EBP-överenskommelserna kan ses som ett 

instrument som adresserade problemet med många relativt små kommuner. 

Det kunde till exempel uttryckas som en målsättning om en  ”utveckling av 

system för samutnyttjande av IT-resurser, t.ex. där mindre kommuner kan ut-

nyttja större kommuners kunskap och erfarenhet” (ÖK 3, s. 4), eller som be-

hovet av interkommunal samverkan gällande spridningen av utbildnings-

material riktat till familjehem. I det senare exemplet sågs kommunsamverkan 

som nödvändig ”eftersom de flesta kommuner är för små eller har för litet 

underlag för att hålla egna regelbundna utbildningar till sina familjehem.” 

(ÖK 8, s. 13)  Under rubriken ”Ett svar på socialtjänstens utmaningar” listas i 

överenskommelsen för år 2016 ett antal funktioner som det var tänkt att de så 

kallade regionala samverkans- och stödstrukturerna skulle fylla. Här blir det 

tydligt att det vi kan kalla för den territoriella dimensionen har varit viktig för 

policymakarna; det sägs nämligen: ”genom att samla den kommunala nivån 

och landstingen/regionerna ökar möjligheterna till en mer jämlik vård och om-

sorg. Det ger mindre kommuner och landsting realistiska möjligheter att leve-

rera insatser med samma kvalitet.” (ÖK 10, s. 6)  

I ÖK 3 framhålls regionala strukturer för samverkan som viktiga och det 

talas om betydelsen av ”regional kommunsamverkan” (ÖK 3, s. 4) när det 

gäller arbetet kring något som kallades nationell IT-strategi för vård och om-

sorg. I samma text sägs vidare att målet för dessa organisationer på regional 

nivå var att ”alla involverade parter dvs. staten, landsting, kommuner och pri-

vata och idéburna aktörer medverkar”. (ÖK 3, s. 4) Denna formulering är ett 

exempel på ett synsätt som jämställer staten med andra aktörer, staten fram-

ställs som en aktör bland de andra. Formuleringen skulle begreppsmässigt tol-

kas som ett uttryck för multi-level governance. Även ordet ”parter” signalerar 

att det skulle vara fråga om en utbytesrelation mellan sinsemellan jämbördiga 

aktörer. 

Något som är återkommande i texterna är formuleringar om vikten av att 

”samtliga” kommuner och landsting/regioner på olika sätt inordnas i denna 

statliga styrning via SKR. I ÖK 3 beskrivs det vid denna tid påbörjade arbetet 
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med att etablera de regionala samverkans- och stödstrukturerna, vilka inled-

ningsvis inriktades mot äldreomsorgsområdet. I texten föreslås att: 

 

huvudmännen [bör] avkrävas avsiktsförklaringar där det exempelvis anges  

[…] 

– att länets/regionens samtliga kommuner och landstinget är delaktiga  

[…] 

– hur de strukturer länen planerar för efterhand kan appliceras på hela social-

tjänsten, dvs. äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, funktionshinder 

samt gränssnittet till hälso- och sjukvård. (ÖK 3, s. 7) 

 

I ÖK 4 ser vi hur det talas om att de regionala nätverken skulle utgöra ”en 

viktig partner” mellan nationell och lokal nivå (ÖK 4, s. 4). De regionala nät-

verken för kunskapsutveckling blir ett slags interkommunal socialtjänstnivå. 

Det är också på regional nivå som konferenser äger rum som till exempel hade 

som syfte att visa ”en sammanhållen bild av utvecklingsarbeten på lokal, reg-

ional och nationell nivå.” (ÖK 6, s. 12) 

Överenskommelserna innebar att den nationella nivåns aktörer – genom 

partsbindningen – länkades samman och att den nationella nivåns huvudaktör 

gentemot den subnationella nivån – SKR– i sin tur, med olika medel, kopplade 

ihop huvudmännen på regional nivå. Det är en styrning där såväl diskursiva 

tekniker som ekonomiska medel används för att knyta ihop samhällsorgani-

sationens samtliga nivåer. Alla delar i (flernivå-)systemet framhålls som  ”lik-

värdigt beroende av varandra”. (ÖK 4, s. 3) Ord som  ”samspel”, ”dialog” och 

”samverkan” är återkommande inslag i överenskommelsetexterna och betrak-

tat utifrån ett flernivåperspektiv kan betoningen på vikten av samverkan ses 

som ett sätt för den nationella nivåns aktörer att hantera utmaningen med 

gränsdragningar mellan huvudmännen.  

De nationella riktlinjer som tagits fram […] visar att det fordras ökad samver-

kan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att insatserna ska ge ett 

evidensbaserat resultat. Samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjuk-

vården har på flera områden en central betydelse för att utveckla en evidensba-

serad praktik och insatser som stimulerar ökad samverkan ska stödjas. (ÖK 4, 

s. 7-8)  

 

I citatet ovan ser vi hur ”samverkan” som ett verktyg för att hantera huvud-

mannaskapsgränser bakas in i evidens-begreppet, d.v.s. det är en argumentat-

ion som transformerar en fråga om flernivåpolitik så att den kan lanseras under 

”EBP-paraplyet”. Tankegången är: Samverkan mellan hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten → EBP i socialtjänsten. Överhuvudtaget är texterna rika på 

formuleringar som innebär en koppling mellan EBP och styrning i ett flerni-

våsystem (flernivåpolitik). 
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En förutsättning för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det 

finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. De 

nätverk som finns på länsnivå blir i detta sammanhang en viktig partner mellan 

den nationella nivån och den lokala operativa verksamheten. Huvudmännen be-

höver ett regionalt utvecklingsstöd för implementering av nationella riktlinjer, 

ny kunskap och nya metoder. (ÖK 4, s. 4) 

 

Genom en dylik argumentation kopplas frågan om EBP i socialtjänsten 

ihop med frågan om behovet av samverkan över huvudmannaskapsgränser. 

Det ses som nödvändigt med ”ett samspel mellan den nationella, regionala och 

lokala nivån”(ÖK 9, s. 3) för att EBP ska kunna uppnås. 

EBP-överenskommelserna kan således tolkas som ett försök att från nat-

ionell nivå skapa en regional socialtjänststruktur. Därmed kan dessa överens-

kommelser ses som en fråga om flernivåpolitik (D. Karlsson & Gilljam, 2014) 

och som ett styrinstrument som adresserar denna fråga (Gegner m. fl., 2019). 

De så kallade regionala samverkans- och stödstrukturerna fungerade som mot-

tagare av nationella resurser under hela satsningen och fram till dess slut 2016. 

Noterbart är att de interkommunala socialtjänststrukturerna har fortsatt att leva 

vidare efter att EBP-överenskommelserna upphörde (Intervju 2018-01-10 

med tjänsteperson anställd vid SKR:s kansli). I en överenskommelse mellan 

staten och SKR från 2018 om att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och reg-

ional nivå fördelades 9 miljoner kronor till dessa regionala organisationer 

(Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 

att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020, s. 10).129 

Etableringen av denna regionala/interkommunala socialtjänstnivå kan tolkas 

som ett resultat av EBP-överenskommelserna. Om det är något som går som 

en röd tråd från den allra första EBP-överenskommelsen 2008 fram till över-

enskommelsen 2018 är det fördelningen av resurser från nationell nivå till reg-

ional nivå i syfte att skapa och bibehålla en form av interkommunal 

arena/knutpunkt/nod för frågor gällande kunskapsutveckling av socialtjäns-

ten. 

III: EBP-överenskommelserna: styrning med diskursiva och 

ekonomiska medel 

Avslutningsvis är det av vikt att säga något om vad för sorts styrning som 

EBP-överenskommelserna utgör exempel på. Vilken typ av styrning möjlig-

gjordes genom användningen av överenskommelser som styrinstrument? Det 

är tydligt att överenskommelsetexterna såväl till form som till innehåll utgör 

exempel på en diskursiv styrning, med vilket här avses en styrning som sker 

med diskursiva tekniker. Texterna innehåller en argumentation som går  att 

                                                      
129 Se även delstudie 1. 
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tolka som att den syftar till att hos mottagaren förankra idén om EBP (Lund-

ström & Shanks, 2013), något som illustreras av följande citat: 

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. So-

cialtjänsten ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för personer i utsatta situationer. 

[…] Målet med arbetet för en evidensbaserad praktik är att de mest utsatta grup-

perna i samhället ska ha insatser som är av god kvalitet och som bygger på den 

bästa tillgängliga kunskapen. (ÖK 5, s. 2) 

 

Överenskommelseinstrumentet är en diskursiv konstruktion som förmedlar 

ett flertal ”självklarheter”. Det framstår som självklart att EBP-satsningen är 

nödvändig och det framstår som lika självklart att intresse- och arbetsgivaror-

ganisationen SKR ges en framträdande position. Det är en styrningsteknologi 

som i kraft av sina auktoritativa anspråk utestänger, bland annat genom att 

olika texter ideligen refererar till varandra, vilket gör det svårt att värja sig 

emot och ifrågasätta det budskap som presenteras.  

Som exempel på hur den diskursiva styrningen kommer till uttryck kan 

nämnas när texterna innehåller en uppräkning av pågående insatser och arbe-

ten som på olika sätt anses vara kopplade till den ifrågavarande överenskom-

melsen. Genom denna slags intertextualitet med hänvisning till andra över-

enskommelser förmedlas ett intryck av en pågående och irreversibel utveckl-

ing. Att det diskursiva elementet av parterna sågs som en viktig del av sats-

ningen framgår till exempel av följande formulering hämtad från en av 

texterna: ”I all kommunikation ska det framgå att det är en gemensam satsning 

mellan regeringen (Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Lands-

ting och att parterna har ett gemensamt ansvar.” (ÖK 5, s. 8) I denna formule-

ring framträder tydligt att en viktig poäng med att använda överenskommelser 

som styrinstrument var att det gav parterna en möjlighet att till omgivningen 

signalera enighet och gemensamt ansvarstagande. Användningen av ordet 

”part” förmedlar en bild av att det råder ett kontraktsliknande förhållande mel-

lan staten och SKR. Denna bild stämmer väl in i den anda som tydligt fram-

träder i överenskommelse-texterna; det är en anda som vill signalera enighet, 

samförstånd och konsensus. I linje med denna anda av endräkt ligger också 

användningen av ord som ”överenskommelse”/”dialog”/”parter”/”samver-

kan” och ”samsyn”, för att nämna några. Dessa ord kan förstås som flernivå-

politiska medel och ett slags ”magic concepts” (Pollitt & Hupe, 2011) som 

syftar till att signalera enighet och konsensus. Som exempel kan nämnas att 

”samverkan” inte endast betraktas som eftersträvansvärt mellan förvaltnings-

nivåer och mellan huvudmän utan också framhålls som angeläget mellan över-

enskommelser, mellan satsningar i olika överenskommelser samt mellan ut-

vecklingsledare.  ”Samverkan” är ett exempel på ett ord som således fyller 

flera funktioner, dels som ett organisatoriskt redskap, dels som en diskursiv 

teknik. 
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Överenskommelseformatet erbjuder en arena som låter sig fyllas med ord, 

begrepp och formuleringar. Men det vore fel att endast beskriva överenskom-

melserna som ett diskursivt styrinstrument. Styrningen av socialtjänsten ägde 

rum även med ekonomiska medel. Till orden, begreppen och formuleringarna 

var knutet ekonomiska resurser som innebar en tydlig styrning i riktning mot 

den av parterna önskade utvecklingen bestående av en ökad samverkan mellan 

huvudmännen samt etableringen av en regional socialtjänstnivå. Med hjälp av 

den diskursiva styrningen fördelades pengar från (i) staten till SKR, och från 

(ii) staten via SKR till regional nivå. Att EBP-överenskommelserna bör förstås 

som ett flernivåpolitiskt styrinstrument visar sig i att såväl den diskursiva som 

den ekonomiska styrningen adresserade frågor som hade att göra med social-

tjänstens koppling till den kommunala (lokala) nivån och nödvändigheten av 

att regionalisera delar av det kommunala sociala arbetet.  

Slutdiskussion. 

EBP-överenskommelserna innebär en styrning av socialtjänsten med SKR 

som tydlig länk mellan nationell och regional nivå. SKR fungerar både som 

part i överenskommelsen med staten på nationell och som part i överenskom-

melser med aktörer på regional nivå. Flernivåsystemet hanteras på detta sätt 

genom ett slags ”katten-på-råttan-råttan-på-repet”-förfarande. Det faktum att 

SKR är en medlemsorganisation för kommuner och regioner gör att överens-

kommelserna är ett verktyg som kan användas för att binda samman den sub-

nationella nivån. Sammanbindningen sker dels genom att regioner och kom-

muner tilldelas ekonomiska resurser, dels genom att mottagarna av överens-

kommelse-texterna med diskursiva tekniker övertygas om det normativt rik-

tiga i att arbeta i enlighet med det som stadgats av huvudaktörerna på nationell 

nivå,  EBP-överenskommelserna innebär att SKR fungerar som mottagare av 

den regionala nivåns återrapporteringar gällande olika utvecklingsarbeten och 

på så sätt uppstår en sorts kontrollmekanism i förhållandet mellan medlems-

organisationen och dess medlemmar. På nationell nivå får SKR till uppgift att 

leda och samordna de olika utvecklingsarbeten som ingår i överenskommel-

serna. Det som vi kan urskilja som den röda tråden i de satsningar som vi här 

har studerat är ansträngningarna att etablera någon form av regional social-

tjänst-arena som över tid kan fungera som interkommunal knutpunkt i vissa 

socialtjänstrelaterade frågor.  

I denna delstudie har vi sett att EBP-överenskommelserna var ett styrin-

strument som i hög grad innehöll diskursiva element med vilka den nationella 

nivåns aktörer försökte övertyga omgivningen om EBP-programmets nödvän-

dighet och politiska rationalitet (Lundström & Shanks, 2013). Det som spreds 

via överenskommelserna var dock inte några evidensbaserade interventioner 

men däremot ekonomiska medel, som fördelades dels till regional nivå för 
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uppbyggnad och etablering av så kallade regionala samverkans- och stöd-

strukturer, dels till SKR för ”nationell samordning” av EBP-överenskommel-

serna. I tidigare forskning har EBP-överenskommelserna i huvudsak betrak-

tats utifrån ett ”evidens-teknologiskt perspektiv”, d.v.s. satsningen har setts 

som en fråga om att implementera evidensbaserade interventioner.  När vi 

istället analyserar EBP-satsningen utifrån ett flernivåpolitiskt perspektiv kan 

vi förstå varför SKR var en central aktör och varför det var till SKR och till 

regional nivå som resurser fördelades. I ljuset av insikten om den svenska 

samhällsorganisationen som en flernivådemokrati blir det också tydligare var-

för ”EBP” av staten och SKR definierades som en fråga om flernivåpolitik, 

där framförallt ökad samverkan mellan förvaltningsnivåer och mellan huvud-

män stod i fokus (jmf. K. Johansson & Fogelgren, 2016). Vi kan se att EBP-

överenskommelserna innehöll satsningar som tydligt adresserade flernivåpo-

litiska frågor, där målsättningar ofta formulerades som att det handlade om att 

överbrygga gränsdragningar mellan vertikala och horisontella nivåer (D. 

Karlsson & Gilljam, 2014). Att satsningen inleddes med att riktas mot den 

huvudmannaskapsöverskridande missbruks- och beroendevården kan ur den 

aspekten ses som logiskt (se Alm, 2015, s. 30-33). 

Den röda tråden i denna satsning som pågick i nästan ett decennium var 

fördelningen av pengar till projekt som syftade till att reorganisera och reg-

ionalisera vissa delar av socialtjänstorganisationen. Själva ”evidens-frågan” 

fanns med som ett ”paraply” som gav legitimitet åt de satsningar som rymdes 

i överenskommelserna; det fanns ingen satsning som inte kunde motiveras 

med att den gjordes för att utveckla en evidensbaserad praktik.  Ett resultat av 

EBP-överenskommelsernas var att det skedde en förstärkning av den region-

ala nivån som socialtjänst-arena tack vare det faktum att det etablerades reg-

ionala strukturer som fungerade som mottagare av statliga medel; strukturer 

som även har kommit till användning efter att EBP-satsningen avslutats (se 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 

att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020).  

Texterna är genomsyrade av ett konsensus-orienterat perspektiv vilket gör 

det svårt att nå fram till andra tolkningar än de som skrivs fram i överenskom-

melse-texterna. Det förekommer kontinuerligt hänvisningar till andra texter 

utanför den aktuella texten; dessa andra texter bär på samma budskap som 

överenskommelse-texten. Detta bidrar till att förmedla ett intryck av en tydlig 

utvecklingslinje som alla inblandade aktörer verkar vara överens om. På detta 

sätt reducerar det konsensus-orienterade perspektivet de intressekonflikter 

som flernivåpolitiken härbärgerar. Såväl användningen av som innehållet i 

överenskommelserna ska också ses i ljuset av att styrningsobjekten är kom-

plexa och mångdimensionella verksamheter som inte låter sig styras med pre-

cisa medel. Begrepp och formuleringar förmedlar budskap som är allmänt 

hållna och som i hög grad saknar konkretion, och som är svåra att ha invänd-

ningar emot. Att överenskommelserna har denna konsensus-orienterade och 
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diskursiva prägel kan således förstås mot bakgrund av att instrumentet an-

vänds i styrningen av människobehandlande organisationer. 

I en studie av hur begreppet Hållbar utveckling infördes av den svenska 

staten och dess myndigheter på det regionalpolitiska området noterades att ord 

som ”dialogue, cooperation and collaboration emerge as central in the policy 

documents.” (Hilding-Rydevik, m. fl. 2011, s. 179. Kursivering i original.). 

På samma sätt som var fallet i EBP-överenskommelserna fungerade dessa ord 

som ett slags förgivettagna principer som aldrig ifrågasattes eller problemati-

serades i de studerade texterna (Hilding-Rydevik, m. fl. 2011, s. 180). På detta 

sätt förmedlas intrycket att samtliga inblandade aktörer har samma intressen 

och att de alla är överens om målsättningar och problemformuleringar. Det 

handlar vidare om att politiska frågor avideologiseras och istället förväntas 

lösas på teknisk-administrativ väg. Det sker en således en likriktning avseende 

vad som ses som lämpligt, rimligt, förnuftigt och realistiskt (jmf. Garsten & 

Jacobsson, 2013, s. 428).  Genom hänvisning till positivt laddade begrepp som 

aktörer kan samlas kring attraheras resurser vilket i sin tur skapar förutsätt-

ningar för tillskapandet av administrativa teknologier (Garsten & Jacobsson, 

2013). Vi kan peka på begrepp som ”Hållbar utveckling”, ”Partnerskap”, 

”EBP” och ”Samverkan” som exempel på det slags signalmarkörer som i lik-

het med andra ”magic concepts” (Pollitt & Hupe, 2011) är positivt laddade 

och därmed svåra att ha invändningar emot.  ”Överenskommelse” är också ett 

ord som kan fogas till denna skara eftersom det till omgivningen signalerar 

enighet och samsyn.  
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Delstudie 4. Från den regionala horisonten. En 

studie av ”Länsorganisationen” och dess 

arbete kopplat till EBP-överenskommelserna. 

Inledning och bakgrund. 

I denna delstudie riktas blicken mot den regionala nivåns aktörer som har varit 

mottagare av den nationella nivåns styrning av socialtjänsten via överenskom-

melser. Genom intervjuer med personer kopplade till en regional organisation 

analyseras i studien hur den nationella nivåns överenskommelse-styrning upp-

levs av de som har haft i uppgift att ”ta emot” dessa styrningsförsök. Fokus är 

i huvudsak riktat mot intervjupersonernas uppfattningar av dessa satsningar 

och deras beskrivningar om denna typ av styrning via SKR. Genom att företa 

en fördjupad undersökning av ett specifikt fall är ambitionen med studien att 

nå fram till en mer allmängiltig insikt om hur styrning av socialtjänsten via 

SKR och överenskommelser uppfattas. Till yttermera visso kommer resultaten 

från delstudien att kopplas till vad andra närliggande studier har kunnat visa 

och utifrån detta öppna för möjligheteten att diskutera huruvida det kan anses 

vara rimligt att vad som gäller i detta fall överensstämmer med iakttagelser 

från tidigare forskning på området.  

”Fallet” utgörs av en regional service- och intresseorganisation, hädanefter 

kallad Länsorganisationen, som vid tiden för datainsamlingen130 var en ideell 

förening och medlemsorganisation. Allra först ges en kort historisk bakgrund 

i syfte att placera in delstudien i ett sammanhang. 

Som tidigare har beskrivits inlämnade Socialstyrelsen och Svenska Kom-

munförbundet år 2004 ett yttrande till Socialdepartementet. Yttrandet innehöll 

bland annat förslag om att utarbeta ett riktat stöd till ”lokala/regionala struk-

turer för integrering av forskning, utbildning och praktik” (Socialstyrelsen och 

Svenska Kommunförbundet, 2004, s. 1). Förslaget upprepades både i ytterli-

gare ett yttrande till Socialdepartementet år 2007 (denna gång med Socialsty-

relsen och SKR som avsändare) och i ett utredningsbetänkande från år 2008 

(SOU 2008:18).  

Samtliga dessa texter (yttrandena och utredningen) formulerades inom en 

tidsmässig ram som av allt att döma bör ses som en övergångsfas vad gäller 

formerna för vissa delar av den nationella nivåns styrning av socialtjänsten. 

                                                      
130 Hösten 2016. 
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Det som skedde under denna övergångsfas var att Svenska Kommunförbun-

det/SKR, i jämförelse med tidigare, framstod som en allt viktigare nationell 

aktör inom socialtjänstområdet.131 År 2004 då det första yttrandet från 

Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen inlämnades till Socialdepar-

tementet med önskemål om stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer 

var också det sista året för Socialstyrelsens fleråriga satsning på ekonomiskt 

stöd till kommuner och regioner för att etablera FoU-verksamheter med in-

riktning mot socialtjänstens individ- och familjeomsorg (Å. Bergmark, Lund-

ström & Stranz, 2015; Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, 2004, 

s. 3132). Som vi tidigare har sett (delstudie 2) föll yttrandet från Socialstyrelsen 

och SKR år 2007 i god jord och utredningsbetänkandets (SOU 2008:18) för-

slag kom att omvandlas till praktisk politik. I och med överenskommelsen 

mellan regeringen och SKR år 2008 om implementering av nationella riktlin-

jer inom missbruks- och beroendevården inleddes nu en satsning på att eta-

blera vad som kan ses som FoU-liknande verksamheter. Denna utveckling 

skiljde sig på viktiga punkter från de tidigare satsningarna som hade inriktats 

på att etablera FoU-verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Det 

som utmärkte satsningen som inleddes år 2008 var att: 

 

- SKR fick en i många avseenden viktig roll samtidigt som Socialsty-

relsen fick en mer marginaliserad roll (K. Johansson, 2013; Riksre-

visionen 2014; Statskontoret, 2014a). 

- SKR:s roll grundades på det som hade slagits fast i överenskommelser 

mellan staten och SKR.  

- Den regionala (interkommunala) och inte den lokala (kommunala) ni-

vån var i fokus (Å. Bergmark, m. fl. 2015).  

- Satsningen inriktades på hela socialtjänsten och inte endast på indi-

vid- och familjeomsorgen. 

- Uppbyggnad av regionala stödstrukturer sågs som en mycket viktig 

del i arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom social-

tjänstens verksamheter 

 

En viktig del av ”EBP-överenskommelserna” handlade alltså om statligt 

stöd till den subnationella nivåns aktörer för utveckling av regionala struk-

turer. Det ansågs också som angeläget att länen fick till stånd ett formaliserat 

samarbete mellan kommuner och landsting/regioner. Hur allt detta skulle 

                                                      
131 Såväl de konkreta förslag som presenterades i texterna (yttrandena och utredningen), som 

det faktum att Svenska Kommunförbundet/SKR var en av avsändarna av de två yttrandena il-

lustrerar organisationens position som betydelsefull nationell socialtjänst-aktör. 
132 Dokumentet saknar sidnumrering. Dokumentet omfattar tre sidor. 
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åstadkommas fick SKR:s medlemmar till uppgift att redogöra för i avsiktsför-

klaringar (jmf. Sandberg, 2012).133 I en av överenskommelserna från år 2009 

fanns en skrivning som klargjorde vad avsiktsförklaringarna förväntades in-

nehålla:  

Förslagvis bör huvudmännen avkrävas avsiktsförklaringar där det exempelvis 

anges 

– på vilket sätt satsningarna på stödstrukturer förväntas leda till bättre kvalitet 

i äldreomsorgen samt hur detta ska följas upp och redovisas, 

– att länets/regionens samtliga kommuner och landstinget är delaktiga, 

– på vilket sätt FoU-kompetens, universitet/högskola eller motsvarande förvän-

tas bidra till högre kvalitet, 

– hur de strukturer länen planerar för efterhand kan appliceras på hela social-

tjänsten, dvs. äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, funktionshinder 

samt gränssnittet till hälso- och sjukvård. De erfarenheter som finns från pro-

jektet Kunskap till Praktik bör i många fall vara relevanta att bygga vidare på. 

– hur arbetet är koordinerat med bildandet av regionala IT-plattformar, 

– på vilket sätt stödstrukturerna kan bidra till att olika data såsom Öppna Jäm-

förelser, kvalitetsindikatorer etc. kan utgöra konkreta redskap för verksamhets-

analyser och – utveckling inom äldreomsorgen. (Program för en god äldre-

omsorg - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting, s. 7) 

 

Listan ovan kan sägas representera ett top-down perspektiv och som en un-

derliggande tankefigur finns idén om att, med den regionala nivån som grund, 

sträva mot en standardisering av socialtjänsten. Det frivilliga anslaget i for-

muleringarna bör betraktas med viss skepsis och det framskymtar i texten en 

ambition att göra socialtjänstens verksamheter granskningsbara och mer syn-

liga för den nationella nivåns aktörer.   

I det inledande skedet var satsningarna riktade mot missbruks- och beroen-

devården samt äldreomsorgen, för att sedan komma att omfatta hela social-

tjänsten. Överenskommelsen om att utveckla en evidensbaserad praktik kom 

att bli en slags paraplyöverenskommelse som bland annat tog över satsningen 

på en uppbyggnad av de regionala stödstrukturerna. Dessa regionala stöd-

strukturer har beskrivits som ”learning networks, social networks and includes 

the involvement of local champions and change agents” (Nyström m fl., 2014, 

s. 12) och ”en slags infrastruktur för kunskapsstöd och kunskapsutveckling” 

(Statskontoret 2016, s. 80).  

                                                      
133 Utifrån de avsiktsförklaringar som länen fick till uppgift att ta fram skulle årliga lägesrap-

porter lämnas in till SKR i vilka länens arbete med uppbyggnaden av de regionala stödstruk-

turerna beskrevs. Publikationen ”Regionala strukturer för kunskapsutveckling. Delrapport om 

arbetet i län/regioner 2013. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten” (SKR, 2014) är ett 

exempel på en sammanställning av dessa lägesrapporter publicerad av SKR.  
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”… ganska spretig organisation på den regionala nivån” 134 

Noterbart är att satsningen på att etablera de regionala stödstrukturerna inne-

bar att olika former av länsorganisationer fick en viktig betydelse; det var 

nämligen dessa på regional nivå verkande organisationer som fungerade som 

mottagare av den nationella nivåns överenskommelser och det var dessa orga-

nisationer som också kom att härbärgera stödstrukturerna. Vilken organisat-

ionsform som härbärgerade respektive läns stödstruktur och som var arbetsgi-

vare åt de som fungerade som länets kontaktpersoner för respektive stödstruk-

tur var dock något som skiljde sig åt mellan länen. I en sammanställning pro-

ducerad av SKR135 från 2013 återfanns upplysningar som åskådliggjorde att 

de flesta av de personer som arbetade med de regionala stödstrukturerna var 

kopplade till ett regionförbund eller en regionkommun.136 I andra län var den 

regionala stödstrukturen förankrad hos kommunförbund137 eller kommunal-

förbund.138 Det fanns också några län som hade valt att koppla stödstrukturen 

till landstinget eller till någon form av FoU-miljö (SKR, 2013, s. 6). Organi-

sationsstrukturen på regional nivå var således något spretig och olikartad (se 

även SKR, 2014, s. 37-38). Noterbart är att flera av de aktörer på regional nivå 

som fungerade som ”värdar” för de regionala stödstrukturerna således var or-

ganisationer som inte var medlemmar i SKR (jmf. H. Bäck m. fl., 2015).  

I det följande riktas intresset mot en av de de länsorganisationer som under 

flera års tid hade fungerat som ”värd-organisation” för det regionala arbetet 

med överenskommelserna. I fokus för undersökningen står personer med er-

farenhet av länets mottagande av överenskommelse-satsningarna och det ar-

bete som har bedrivits i den regionala organisationen med koppling till dessa 

satsningar. 

 

 

 

 

                                                      
134 IP 1, anställd vid Länsorganisationen. 
135 Sammanställningarna åberopas i detta avsnitt som källor för att få fram upplysningar om 

vissa förhållanden. Viktigt att understryka är att dessa sammanställningar är produkter till-

komna som en följd av SKR:s roll som travers inom ramen för dessa satsningar, och de kan 

därmed också sägas fungera som ett slags representationer av denna roll. Sammanställningarna 

skulle alltså även kunna används som empiri för att bekräfta riktigheten i påståendet om SKR 

som travers. 
136 Ett regionförbund har både kommunerna och landstinget i ett län som medlemmar, och or-

ganisationen är en offentligrättslig juridisk person som är fristående från medlemmarna. I An-

svarskommittén föreslogs bildandet av regionkommuner som en ny regional nivå som helt 

skulle ersätta landstingen. Kommittén föreslog att regionkommunens uppgifter skulle vara fo-

kuserade på hälso- och sjukvård och regional utveckling. Regionkommunen definieras som ”ett 

kommunalt organ på regional nivå.” (SOU 2007:10, s. 188) 
137 Ett kommunförbund är en ideell förening med kommuner som medlemmar. 
138 Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som tar över särskilda uppgifter 

från två eller flera kommuner. 
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Intervjupersoner: 

 

 

 

IP 1, anställd vid Länsorganisationen. Deltar i regionala, 

av Länsorganisationen administrerade, formella nätverk. 

Deltar i två nationella, av SKR administrerade, formella 

nätverk. 

 

IP 2, anställd vid Länsorganisationen. Deltar i regionala, 

av Länsorganisationen administrerade, formella nätverk. 

Deltar i ett nationellt, av SKR administrerat, formellt nät-

verk. 

 

IP 3, anställd vid Länsorganisationen. Deltar i regionala, 

av Länsorganisationen administrerade, formella nätverk. 

Deltar i ett nationellt, av SKR administrerat, formellt nät-

verk. 

 

IP 4, socialchef. Deltar i regionala, av Länsorganisationen 

administrerade, formella nätverk. 

 

IP 5, socialchef. Deltar i regionala, av Länsorganisationen 

administrerade, formella nätverk. 

 

IP 6, socialchef. Deltar i regionala, av Länsorganisationen 

administrerade, formella nätverk. Deltar i ett nationellt, av 

SKR administrerat, formellt nätverk. 

 

IP 7, socialchef. Deltar i regionala, av Länsorganisationen 

administrerade, formella nätverk. Deltar i ett nationellt, av 

SKR administrerat, formellt nätverk. 

 

 

Fall-karakteristik 

Länsorganisationen var en ideell förening som verkade på uppdrag av sina 

medlemmar, vilka utgjordes av länets samtliga kommuner samt landstinget.139 

Det var medlemmarna som till största del finansierade Länsorganisationens 

                                                      
139 Länsorganisationen avvecklades under 2017 och delar av verksamheten överfördes till en 

annan organisation. 
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verksamhet. I dokument som redogjorde för organisationens verksamhet be-

skrevs Länsorganisationen som ”en plattform för politisk dialog” och som ”en 

naturlig arena för samverkansfrågor och projekt som berör både kommuner 

och landsting”. Högsta beslutande organ i Länsorganisationen var årsmötet 

där verksamhetens inriktning och resultat diskuterades och årsmötet utsåg sty-

relse för varje mandatperiod. Styrelsen var partipolitiskt sammansatt och 

kopplad till denna fanns en handfull partipolitiskt sammansatta beredningar 

inom olika sakområden, däribland en vård – och omsorgsberedning. Flera for-

mella nätverk administrerades av Länsorganisationen, som exempel kan näm-

nas ett nätverk för länets socialchefer, ett nätverk för chefer inom individ- och 

familjeomsorg och ett nätverk för länets äldreomsorgschefer. Vid tillfället för 

datainsamlingen var omkring 25 personer anställda vid Länsorganisationens 

kansli. Länsorganisationen rymde en särskild FoU-liknande enhet där utveckl-

ingsstrateger och utvecklingsledare arbetade med kunskapsutveckling inom 

vård- och omsorgsområdet. Det var arbetet inom detta område som var i fokus 

då jag närmade mig Länsorganisationen och dess verksamhet.  

Om styrningens aktörer, former och resultat.  

De intervjuutsagor som ligger till grund för detta kapitel förmedlar upplevel-

ser av händelser, relationer och aktörer med koppling till statens styrning av 

socialtjänsten via överenskommelser med SKR. Genom att lyfta fram beskriv-

ningar från personer med erfarenheter av den regionala nivåns arbete inom 

ramen för denna statliga styrning tas ett steg bort från den nationella nivåns 

problembeskrivningar. I undersökningen synliggörs intervjupersonernas upp-

fattningar dels om SKR och organisationens roll i styrningen, dels om länets 

arbete relaterat till de överenskommelsebaserade satsningarna.  

 

Styrningens aktörer 

Tankar om SKR och det ökade intresset för länet som socialtjänst-arena. 

Oavsett om vi pratar om ett ”stort samverkansprojekt” (IP 1) eller ”överens-

kommelser när det gäller kunskap” (IP 6) så är den bild som framträder i fall-

studien att den nationella nivåns styrning av socialtjänsten genom överens-

kommelser mellan staten och SKR är något som går att i tidsmässigt hänse-

ende avgränsa. En av intervjupersonerna är särskilt noga med att markera just 

detta: 

I: Varför tror du att staten använder sig av överenskommelser med SKL för att 

styra socialtjänsten? 
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Ja, fast det har varit tillfälligt, kom ihåg det. Det har varit en tillfällig … så har 

det inte varit historiskt, tidigare så har ju pengarna gått direkt ut till kommu-

nerna och landstingen, alternativt att SKL ibland kan ha fått en liten summa för 

att göra någonting; oftast har det varit Socialstyrelsen som har fått pengar. (IP 

7) 

 

Upplevelsen är att staten tidigare i högre grad styrde socialtjänsten via sina 

egna myndigheter och att statsbidrag gick ut mer direkt till kommunerna. 

Startskottet för den förändrade styrning som skulle komma att ge SKR en roll 

som nationell socialtjänst-aktör140 förläggs enligt intervjupersonerna till om-

kring år 2008 och överenskommelsen om implementering av nationella rikt-

linjer inom missbruks- och beroendevården. Därefter har det, enligt en av de 

anställda vid Länsorganisationen, ”bara rullat på, fram till nu när det är en 

nedtrappning igen.” (IP 2) Detta sätt att från statens sida styra socialtjänsten 

uppfattades som något nytt, det markerade en förändring gentemot tidigare, i 

flera avseenden. Intresset var på ett uttalat sätt riktat mot regional nivå och 

som en följd av detta uppstod en ekonomisk länk mellan Länsorganisationen 

och den nationella nivån; överenskommelserna innebar att Länsorganisat-

ionen tillfördes statsbidrag. Den bild som förmedlas är att det före år 2008 inte 

fanns ”någon naturlig koppling” (IP 2) med stimulansmedel till Länsorgani-

sationen från staten. Även detta med att överenskommelser användes som 

styrmedel var något nytt: 

… jag har funderat på det där, för det dök upp som någonting […] lite obekant 

i den här världen, socialtjänstvärlden … [det här] med överenskommelserna. 

(IP 2)  

 

Det är ju en ganska - som jag har förstått det - unik lösning, att man kommer 

överens om att: det här är så viktiga frågor så det här bör vi så att säga samverka 

kring och göra en överenskommelse kring. (IP 3) 

 

Vilka uppfattningar kan då urskiljas om SKR? I flera av de intervjuades 

inledande beskrivningar av organisationen återfinns formuleringar som till 

stor del påminner om skrivningarna i SKR:s stadgar. Det är således den for-

mella rollen såsom varande en intresseorganisation för kommuner och lands-

ting som framhålls i dessa utsagor.  

Jag tänker på det [SKR] som en intresseorganisation för kommuner och lands-

ting. Alltså kortfattat, så är det. (IP 1)  

 

                                                      
140 Se också K. Johansson (2013). Som en följd av att denna överenskommelse-baserade struk-

tur etablerades på nationell blev enligt K. Johansson (2013, s. 93) SKR ”tillsammans med So-

cialdepartementet huvudman för utvecklingen i socialt arbete.”  
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Det är ju kommunernas och landstingens […] intresseorganisation som sysslar 

väldigt mycket med intressebevakning [genom att] ta tillvara kommunernas och 

landstingens intressen gentemot staten. Det är ju huvuduppgiften. (IP 2)  

 

I linje med dylika beskrivningar ligger också uppfattningen att SKR är en 

hjälp och ett stöd för kommunerna, och organisationen ses som ”närmaste 

länk” från regeringen och som en remissinstans för kommuner och landsting. 

(IP 5) 

I och med att staten och SKR träffade överenskommelser om styrningen av 

socialtjänsten åtog sig organisationen ett utvecklingsansvar för sina medlem-

mars räkning å statens vägnar. I ett av intervjusvaren åskådliggörs hur denna 

faktiska roll som språkrör för den nationella nivåns (statens) kunskapsstyr-

ningsintresse komplicerar beskrivningen av organisationens uppdrag:   

I: Hur skulle du beskriva SKL:s uppdrag? 

 

Övergripande så tänker jag ju på intresseorganisations-spåret, alltså intresseor-

ganisation för att driva nationella … eller … för att driva […] medlemmarnas 

intressen, och samordning kring det. Alltså den formella bilden stämmer nog 

rätt så väl med hur jag uppfattar att det fungerar. (IP 3)  

 

Flera av intervjupersonerna kommenterar det som de upplever vara en 

tyngdpunktsförskjutning över tid avseende SKR:s roll, där det för organisat-

ionen i allt högre grad har kommit att handla om att företräda statens intresse 

i socialtjänstfrågor.   

Jag tycker […] att de [SKL] har blivit mer extroverta, de var mer introverta 

innan. Det var mycket så här att man satt på rummet och gjorde utredningar 

liksom och så skickade man ut till kommunerna och; här kan ni läsa, ungefär 

så. Nu är det ju mycket mer … det bygger mer på möten och samverkan och att 

man sätter sig ned och diskuterar olika kunskaps … hur ska vi kunna … ut-

veckla äldreomsorgen där ute, så att det blir bra. (IP 1)  

 

I linje med dessa iakttagelser ligger också den reflektion som görs över hur 

dagens SKR – i och med överenskommelserna med staten – skiljer sig i jäm-

förelse med dåvarande Svenska Kommunförbundet.  

Förr så var det väldigt mycket så, när jag började jobba här […] 2002, att det 

var bevakande: ’nej, nej, nej, det här säger vi nej till!’, lite militant [på Svenska 

Kommunförbundets tid, min anmärkning]. […] Så det var mer konfliktoriente-

rat och bevakande. […] Min förhistoria i det här, eller [det som är] hörsägen, 

det är ju att Landstingsförbundet hade jobbat mycket med utveckling, men inte 

Svenska Kommunförbundet, som var […] mer intressebevakande. Sen gjorde 

man ju SKL. (IP 2) 

 

Det som synliggörs i dessa citat är upplevelser av en förändring över tid, 

en förändring som enligt de intervjuade handlar om att det idag är ett större 
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fokus på utvecklingsfrågor och samverkan i jämförelse med tidigare. Genom 

de intervjuades användning av tydliga värdemarkörer framstår förändringen 

som positiv; det markeras en skillnad mellan ett ”då” och ett ”nu”: från intro-

vert till extrovert, från intressebevakande och konfliktorienterad till mer ut-

vecklingsorienterad; eller med andra ord: från Svenska Kommunförbundet till 

SKR (jmf. Jacobsson & Martinell Barfoed 2016).   

Några intervjupersoner förknippar SKR i första hand med frågor som på 

olika sätt går att relatera till det pågående utvecklingsarbetet kopplat till soci-

altjänsten. En av socialcheferna kopplar ihop SKR med ”överenskommelser 

när det gäller kunskap, […] och utbildning, såna saker, sånt stöd.” (IP 6) Or-

ganisationen framstår i detta ljus huvudsakligen som en aktör som arbetar med 

att utveckla en evidensbaserad praktik, något som nedanstående citat också 

illustrerar. 

I: Om du skulle beskriva, enligt din definition, SKL:s uppdrag; som du tänker. 

Vad har de för uppdrag? 

 

Jag tycker ju att de har flera uppdrag. Dels så ska de ju stötta uppbyggnaden av 

den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling. Jag 

tycker också att de ska vara, och är, en dialogpart gentemot den nationella nivån 

i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Och jag tycker 

också att SKL är ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till ex-

empel nya riktlinjer, nya metoder och så vidare. Men framförallt att skapa för-

utsättningar för en evidensbaserad praktik inom hela socialtjänsten men också 

inom hälso- och sjukvården. (IP 4) 

 

Det finns ett stort antal begrepp och metaforer som intervjupersonerna an-

vänder för att beskriva SKR inom ramen för den utveckling som vi här har 

diskuterat. Flera av intervjupersonerna använder ordet ”dialogpart” när de be-

tecknar SKR:s relation till staten i dessa frågor som gäller kunskapsstyrning. 

Det talas också om SKR som ”buffert”, ”praktisk samordnare”, ”arena”, ”mö-

tesplats”, ”möjliggörare för utvecklingsfrågor” och organisationen beskrivs 

också som ”bryggan mellan staten och regionerna och den lokala nivån.”  SKR 

ses som en nödvändig part i denna kunskapsstyrning och organisationen sägs 

ha haft en nyckelroll vad gäller att för statliga företrädare förklara den kom-

munala verkligheten. I detta ligger också en indirekt kritik mot staten och dess 

myndigheter. Det hävdas att SKR har en annan kompetens när det gäller kom-

munala frågor och utvecklingsarbete än exempelvis Länsstyrelserna. I och 

med att SKR åtog sig att föra statens politik verkar det dock ha blivit nödvän-

digt för organisationen att inte bara stödja medlemmarna i deras arbete utan 

att också driva på dem. En av intervjupersonerna menar att SKR i och med 

överenskommelserna 
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har känt ett stort ansvar gentemot staten för att ro det här i land, utifrån vad de 

har lovat staten. Och då har ju de både fått ta piskan och morot till oss, för att 

få oss med (IP 2).  

 

Att styrningens utformning har gjort att SKR har fått till uppgift att före-

träda statens intressen och driva på den regionala nivåns aktörer för att dessa 

ska arbeta i enlighet med de krav som ställs i överenskommelserna är något 

som intervjupersonerna kan sägas ha en pragmatisk inställning till. I några av 

intervjuerna finns det exempel på resonemang som kommer in på frågan om 

huruvida SKR:s roll som part till staten är förenlig med organisationens roll 

som kommunernas intresseorganisation. Men överlag är denna fråga inte nå-

got som intervjupersonerna fäster någon större vikt vid. Det pragmatiska för-

hållningssättet hos intervjupersonerna kan förklaras av ett antal aspekter, vilka 

kommer till uttryck mer eller mindre tydligt i intervju-utsagorna. För det 

första innebar satsningarna att den regionala nivån tillfördes resurser avsedda 

att användas för att utveckla socialtjänsten. För det andra: intervjupersonerna 

ser positivt på den roll som SKR har tilldelats inom ramen för denna styrning; 

det ses som mer fördelaktigt för kommunerna att det är SKR som får i uppdrag 

att driva utvecklingsfrågor istället för att statens myndigheter skulle göra 

detta.  

Traverseringens olika praktiker 

Det handlingsutrymme som denna form av styrning medger SKR är liktydigt 

med definitionen av SKR som travers. Användningen av travers-begreppet 

syftar till att synliggöra SKR:s roll som aktör mellan staten och den lokala 

nivån. Utifrån det som framkommer i denna fallstudie är det möjligt att se att 

den överföring som äger rum är komplex. Det kanske därför är riktigare att 

definiera SKR som tillhandahållare av traversmöjligheter. Ibland är det näm-

ligen företrädare för SKR som kan ses som aktörer i överföringen av bud-

skapen, ibland är det personer från den regionala nivån som tar med sig bud-

skapen från nationell nivå till länet. Traverseringen sker också med hjälp av 

dokument av olika slag som skickas fram och tillbaka.  

Det berättas i intervjuerna om en så kallad länsdialogdag där SKR:s ”an-

svariga chefer för de här olika överenskommelserna” (IP 1) informerade om 

de pågående statliga satsningarna. Länsdialogdagen framstår som ett tillfälle 

då traverseringen av överenskommelserna förkroppsligades. Som ”chefer” 

över de respektive överenskommelserna hade dessa personer till uppgift att 

presentera och förankra den pågående kunskapsstyrningen (jmf. Sjöblom, 

Löfgren & Godenhjelm, 2013). Personal från Länsorganisationen lyfter fram 

mötets symboliska betydelse: 

De här personerna från SKL presenterade överenskommelserna, vilket ju också 

visade väldigt tydligt att: här kommer man från SKL och pratar om de här olika 
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… alltså det blir ju väldigt tydligt, och peka med hela handen: det här är viktigt, 

det här jobbas det med. (IP 3)  

 

Traverseringen sker också med hjälp av personer från regional nivå som 

rör sig mellan Länsorganisationen och SKR. Viktiga noder är i detta samman-

hang ett par formella, av SKR administrerade, nationella nätverk i vilka per-

soner från nationell och regional nivå träffas för att utbyta erfarenheter och 

information.141 De nätverk som återkommande omnämns av intervjuperso-

nerna är dels ett socialchefsnätverk142, dels ett nätverk för den regionala sam-

verkans - och stödstrukturen. Utöver dessa nätverk nämns i intervjuerna också 

några andra formella socialtjänstrelaterade nationella nätverk i vilka företrä-

dare för SKR spelar en framträdande roll. Här kan nämnas ett nätverk som 

kretsar kring funktionshinderfrågor samt något som kallas för NSK-s (nation-

ell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten). I flera av redogö-

relserna ges en bild av att SKR i dessa olika sammanhang fungerar som prak-

tisk samordnare och administratör. En av intervjupersonerna som deltar i det 

nationella socialchefsnätverket berättar exempelvis att nätverksmötena äger 

rum på SKR och att  

SKL håller i själva programmet. Vi är ett arbetsutskott, som har telefonmöten 

och planerar dagordningen: […] vilka vill komma? […] vilka frågor ser vi är 

viktiga att lyfta?[…]. Sen gör SKL det praktiska jobbet åt oss och sköter admi-

nistrationen. Och vi har tagit fram en liten struktur för nätverkets ramar och 

funktion om vad som förväntas av oss och vad de kan förvänta sig av SKL. Och 

det tror jag att man har gjort med alla de här nätverken som finns. (IP 7)  

 

Liknande erfarenheter har den person som är länets representant i NSK-s. 

Denne beskriver att det praktiska arbetet i samband med ett av nätverkets mö-

ten sköttes av SKR, såsom dokumentation, administration och information.  

SKR ansvarade för att mötesdeltagarna fick ”alla papper och handlingar; mat, 

fika, lokal. […] [SKL] ser till så att allt runt snurrar, rullar”. (IP 6)  Dessa 

berättelser ger en bild av att organisationen fungerar både som en tillhanda-

hållare av fysiska rum i vilka överföringen av den nationella nivåns budskap 

får möjlighet att fästa, och som ett slags smörjmedel som underlättar kommu-

nikationen mellan personer från olika nivåer.  

När personerna som är länets representanter i de nationella socialtjänstnät-

verken rör sig mellan den nationella nivån och den regionala nivån kan även 

de, på samma sätt som var fallet med SKR:s så kallade överenskommelse-

chefer, sägas förkroppsliga traverseringen.  Var gränserna går mellan olika 

                                                      
141 Länsorganisationen har till uppgift att utse länets representanter i dessa nätverk. 
142 Utifrån vad som framkommer i intervjun med den socialchef som deltar i det nationella 

socialchefsnätverket kan detta nätverks bildande ses som nära kopplat till att SKR trädde fram 

som en alltmer tydlig nationell socialtjänst-aktör. Genom överenskommelserna med staten i 

socialtjänstfrågor knöts SKR närmare staten och socialchefsnätverket kan då ses som ett sätt 

för SKR att samtidigt knyta ”en närmare kontakt med ett stort antal socialchefer” (IP 7). 
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organisationer är otydligt, och av detta följer att det också är svårt att entydigt 

avgöra personers organisatoriska hemvist.143 Ett uppenbart exempel på för-

kroppsligandet av traverseringen är då en person samtidigt är anställd i två 

organisationer, något som var fallet för en av de intervjuade som under en viss 

period var anställd både på Länsorganisationen och på SKR.  

Utöver dessa fysiska kontaktytor tillhandhåller SKR även digitala mötes-

platser som anses ha stor betydelse för kommunikationen mellan deltagarna i 

olika projekt kopplade till överenskommelserna.  

Tankar om Länsorganisationens roll 

Flera av intervjupersonernas utsagor innehåller beskrivningar som ger en bild 

av likheter mellan Länsorganisationen och SKR. Det handlar då inte endast 

om den formella likheten som består av att de båda organisationerna är intres-

seorganisationer med kommuner och landsting som medlemmar, utan något 

som också betonas är att båda organisationerna arbetar med kunskaps- och 

utvecklingsfrågor. Det finns också likheter i hur detta arbete är organiserat, 

det äger rum i formella nätverk och olika former av styr- och arbetsgrupper. 

På samma sätt som det fanns ett nationellt socialchefsnätverk som administre-

rades av SKR, så administrerade Länsorganisationen ett regionalt socialchefs-

nätverk för länets samtliga socialchefer. Länsorganisationens huvudsakliga 

uppgift beskrivs av intervjupersonerna som att fungera som regional arena för 

att samla politiker och tjänstemän från länets kommuner och landstinget, och 

på motsvarande sätt har, som vi sett, SKR beskrivits som en slags samordnare 

av nationella nätverk och som en tillhandahållare av fysiska platser för möten. 

Den personbundna relationen mellan Länsorganisationen och SKR betraktas 

av intervjupersonerna ha stor betydelse i den styrningskedja som bär fram 

överenskommelse-satsningarna. Relationen upplevs vara god och den besk-

rivs som viktig för att styrningen ska fästa på regional nivå: 

Det kan jag väl säga, att kopplingen SKL och  --- [Länsorganisationen] är väl-

digt personbundet. Vi har nog haft tur i --- [Länsorganisationen] som har haft 

personer som har suttit på SKL, […] vi har nog fått lite mer stuns, jag tycker att 

vi har haft personer som har varit så otroligt drivande, så vi har aldrig haft något 

bekymmer vad gäller kopplingen SKL och --- [Länsorganisationen]  och sen 

ned till oss [i kommunerna, min tolkning]. Och jag tycker att det har varit tydligt 

vem man ska vända sig till. (IP 6)  

 

Jag kan inte annat än säga att de har en bra relation. De har hittat former mellan 

varandra (IP 5).  

 

                                                      
143 Detta kan visa sig som att det i intervjuerna vid vissa tillfällen kan vara svårt att avgöra vad 

en intervjuperson menar med ”vi”, d v s om det är ”vi” i betydelsen anställd i kommunen, ”vi” 

i betydelsen deltagare i nätverk vid Länsorganisationen eller ”vi” i betydelsen deltagare i ett 

nationellt, av SKR administrerat, nätverk. 
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Nog så viktigt att ta fasta på är de intervjuutsagor som gör oss uppmärk-

samma på att det finns såväl organisatoriska som idémässiga likheter mellan 

SKR och Länsorganisationen. Rimligen är dessa likheter något som underlät-

tar överföringen från nationell nivå till länet. De organisatoriska likheterna är 

av stadgemässig art och gäller organisationsform och medlemsstruktur. Båda 

organisationerna är ideella föreningar och intresseorganisationer med uppgift 

att tillvarata sina medlemmars intressen. Medlemmar är i båda fallen kommu-

ner och landsting.  

… alltså vi och SKL är ju precis samma organisation kan jag säga, fast vi bara 

har en region och de har hela landet. […] Vi är ju en intresseorganisation, precis 

som SKL. Vi ska stödja våra medlemmar i olika frågor inom de här områdena 

som vi har. Men sen är vi ingen arbetsgivarorganisation på det sättet som SKL 

är. Men annars är det snarlikt, jag tror att våra stadgar påminner väldigt mycket 

om de som SKL har. (IP 1)  

 

Att vara en medlemsorganisation påverkar sannolikt organisationsföreträ-

darnas inställning till den statliga styrningen. Överenskommelserna är för-

knippade med ekonomisk medelstilldelning vilket gör att det upplevs vara 

svårt att tacka nej till de pengar som medlemmarna har möjlighet att komma i 

åtnjutande av. Länsorganisationens övergripande roll inom ramen för denna 

styrning beskrivs som att driva projekten och se till att det blir ett resultat av 

satsningarna; en av socialcheferna ser Länsorganisationen som ”en motor” i 

länets utvecklingsarbete (IP 4). En av de anställda vid Länsorganisationen for-

mulerar uppdraget som att det handlar om att uppfylla ”det vi har lovat att vi 

ska åta oss, och stödja medlemmarna så att de klarar av sina uppdrag bättre.” 

(IP 2) En argumentation av detta slag finns alltså hos företrädare för Länsor-

ganisationen, och det är rimligt att tänka sig att företrädare för SKR skulle 

kunna stå för en liknande argumentation när det gäller att motivera varför SKR 

ska träffa överenskommelser med staten (se ovan; jmf. Riksrevisionen, 2014).  

Som tidigare har antytts visar det sig också finnas en idémässig likhet mel-

lan Länsorganisationen och SKR. Denna företeelse handlar i hög grad om att 

det visar sig finnas ett gemensamt intresse av att ställa upp på statens kun-

skapsstyrning av socialtjänsten och de därtill kopplade idéerna som utgår från 

uppfattningen om att det är nödvändigt att socialtjänsten utvecklas mot en evi-

densbaserad praktik. Länsorganisationen är inte medlem i SKR, så ur stadge-

mässigt hänseende är det inte korrekt att hävda att SKR företräder Länsorga-

nisationen. Men den starka idémässiga intressegemenskap som synliggörs i 

denna diskussion är, menar jag, rimligen det som förklarar uppfattningen att 

SKR ses som en representant för Länsorganisationen, något som kommer till 

uttryck i följande citat:  

I: Vilka intressen skulle du säga att SKL representerar i den här styrningspro-

cessen?  
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De representerar ju oss och kommuner och landsting. (IP 1)  

 

Länsorganisationen är alltså mottagare av den nationella nivåns satsningar, 

satsningar som enligt intervjupersonernas upplevelser ”ramlar ned” och 

”droppar ned” på den regionala nivån (IP 6 & IP 5). Länsorganisationen i sin 

tur ”bryter ned” (IP 6) och ”trattar ned” (IP 4) dessa ibland ”lite fluffiga saker 

som kommer från SKL” (IP 4). Pengarna som kommer från staten via SKR 

kan Länsorganisationen använda till olika slags utbildningssatsningar och an-

ställning av projektledare. Det verkar som att Länsorganisationen får tämligen 

stort handlingsutrymme att inom det regionala socialchefsnätverket bestämma 

hur länets arbete med satsningarna ska läggas upp.  

Hur ska relationen mellan SKR och Länsorganisationen definieras och be-

gripliggöras? Vad är dess kännetecken? Det är till exempel inte korrekt att 

kategoriskt hävda att EBP-överenskommelserna direkt överförs till SKR:s 

medlemmar; styrningskedjan är, som det har visat sig, något mer komplex. I 

detta fall landar överenskommelserna allra först hos Länsorganisationen som 

är den aktör som administrerar och fördelar de resurser som är avsedda för 

utvecklingsinsatser kopplade till socialtjänsten. Det är Länsorganisationen, 

som representant för den regionala nivån, som är mottagare och det är i Läns-

organisationens nätverk som socialcheferna från länets kommuner träffas för 

att besluta om utformningen av satsningarna och projekten. Hur traverse-

ringen ser ut i övriga län har inte varit en fråga för denna undersökning. Det 

är dock hursomhelst möjligt att konstatera att mottagande organisationer på 

den subnationella nivån så gott som uteslutande har utgjorts av olika länsba-

serade organisationer. Det följer av själva begreppet regionala samverkans- 

och stödstrukturer att det är den regionala (och därmed interkommunala) ni-

vån som ställs i förgrunden.  

Den interaktion som äger rum mellan SKR och Länsorganisationen, vilken 

exempelvis kommer till uttryck då organisationsföreträdare ”reser” fram och 

tillbaka mellan organisationerna, är en förutsättning för traverseringen av 

överenskommelserna från nationell till regional nivå. Utifrån ett organisat-

ionsteoretiskt perspektiv är det värt att framhålla att denna interaktion inte 

grundas på någon form av medlemskap, interaktionen saknar således  ledning 

och medlemmar (jmf. Ahrne & Brunsson, 2009). Det finns en sändare (SKR) 

och en mottagare (Länsorganisationen) men ingen formell sanktionsmöjlighet 

för sändaren att tillgripa. Noterbart är också att interaktionen inte vilar på of-

fentligrättslig grund, eftersom sändare och mottagare är ideella föreningar. 

Styrningens former 

Iakttagelser av en chefs-centrerad organisering 

Fokus i flera av de satsningar som lanserats inom ramen för överenskommel-

serna har varit riktat mot chefer och ledare. Leda för Resultat, Ledningskraft 
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och Ledning i samverkan är exempel på projekt som illustrerar detta fokus, 

och överhuvudtaget är överenskommelserna genomsyrade av budskap som i 

hög grad kan sägas vara chefsorienterade. Detta visar sig som idéer som hand-

lar om att chefer och ledare sätts i centrum som ett slags marknadsförare av 

överenskommelse-satsningarna. Den så kallade Länsdialog-dagen, där re-

spektive överenskommelse förkroppsligades i en överenskommelse-chef, kan 

sägas utgöra ett exempel på tanken om att  

project management (and the managers) represents a specific type of transfer-

rable skills which can be smoothly adopted in unpredictable and complex deci-

sional situations. (Sjöblom m.fl., 2013, s. 6) 

 

Vi kan se att formerna för den regionala nivåns mottagande och implemen-

tering av överenskommelserna i hög grad har varit chefs-centrerade. Den 

grupp socialtjänstanställda som på regelbunden basis deltar i Länsorganisat-

ionens arbete är chefer. Även om det ges exempel i intervjuerna på att annan 

socialtjänstpersonal har medverkat i tillfälliga arbetsgrupper administrerade 

av Länsorganisationen så är organisationens formella nätverk i första hand ett 

forum för chefer. En organisationsskiss ger vid handen att Länsorganisationen 

hade en sammankallande funktion för flera chefsnätverk; till exempel ett nät-

verk för socialchefer, ett nätverk för vård- och omsorgschefer, ett nätverk för 

IFO-chefer samt ett nätverk för chefer inom funktionshinderområdet. Det är 

dock viktigt att påpeka att en del av dessa nätverk verkar ha funnits på plats i 

länet flera år före det att staten och SKR började träffade överenskommelser 

med varandra.144 Enligt en av socialcheferna fanns det i länet ”en lång tradition 

sen säkert trettio år tillbaka” (IP 7)  av att socialcheferna regelbundet träffades. 

Av Länsorganisationens verksamhetsberättelse för 2005 framgår att Länsor-

ganisationen vid denna tid ansvarade för olika nätverksträffar, exempelvis för 

socialchefer, äldreomsorgs-chefer och IFO-chefer. Det går med andra ord inte 

att hävda att det fanns en direkt koppling mellan överenskommelse-satsning-

arna och Länsorganisationens bildande av chefsnätverk, eftersom den första 

överenskommelsen som Länsorganisationen var mottagare av träffades år 

2008.  

I dokument nämns olika projekt som var kopplade till överenskommel-

serna. Dessa projekt leddes av styrgrupper som i huvudsak var befolkade av 

verksamhetschefer från olika områden (i något fall också kompletterat med en 

politisk förankring i form av nära samarbete med en politisk beredning bestå-

ende av kommun- och landstingspolitiker). I en återrapportering till SKR be-

träffande ett projekt som riktades till området barn och unga meddelade Läns-

                                                      
144 Att överenskommelse-satsningarna framstår som något röriga och svåra att överblicka illu-

streras bland annat av svårigheten att entydigt fastställa huruvida det fanns Länsorganisations-

nätverk som hade bildats som en direkt följd av den nationella nivåns satsningar. Se avsnittet 

”Om ’torktumlaren’ – erfarenheter från Länsorganisationen” på samma tema. 
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organisationen att det under 2011 hade bildats en styrgrupp för projektet; styr-

gruppen bestod av IFO-chefer, enhetschefer och tjänstemän från Länsorgani-

sationen. 

Även länets kontakter med SKR verkar i huvudsak äga rum på chefsnivå, 

och här spelar de nationella, av SKR administrerade, chefsnätverken en stor 

roll som mötesplatser. Två av de intervjuade socialcheferna finns inte med i 

något av dessa nätverk, och min tolkning av de båda socialchefernas utsagor 

är att deras kontakter med SKR i frågor kopplade till kunskapsutveckling/EBP 

därmed blir av indirekt karaktär, d.v.s. de kommer i kontakt med SKR via 

Länsorganisationen.  En av dessa socialchefer hävdar också att personal som 

inte har någon form av chefsbefattning i regel inte har direktkontakt med SKR. 

Detta påstående får visst stöd av det som framkommer i intervjun med en an-

nan av socialcheferna. Enligt denne kan det ibland bli aktuellt att låta ”medar-

betare på en annan nivå än socialdirektör” (IP 7) delta i de nationella nätver-

ken. I ett förtydligande svar angående vilka medarbetare som kommer ifråga 

för att vara med på dessa nätverk säger intervjupersonen att ”[f]öreträdesvis 

är det väl chefer” (IP 7), men att andra medarbetare kan vara med i vissa till-

fälliga arbetsgrupper kring någon särskild sakfråga. 

På vilka andra sätt är det möjligt att se hur överenskommelserna och Läns-

organisationens arbete med desamma i hög grad ställer förvaltningschefer i 

centrum? Mycket av det arbete som handlar om att förankra överenskommel-

serna i länet sker i Länsorganisationens socialchefsnätverk, därmed har delta-

garna i detta nätverk stort inflytande över utformningen av satsningarna på 

regional nivå. Men även IFO-chefer och andra förvaltningschefer ges möjlig-

het att i sina respektive nätverk delta i planeringen av arbetet med överens-

kommelse-relaterade projekt, något som exempelvis framkommer när en av 

socialcheferna (IP 5) beskriver sin roll inom de olika projekten. Störst roll har 

denne i det projekt som särskilt fokuserade på den regionala strukturen för 

kunskapsutveckling där intervjupersonen finns med i styrgruppen för detta 

projekt. När det gäller projektet Kunskap till Praktik samt det projekt som rik-

tades till området barn och unga deltog en områdeschef respektive en IFO-

chef på olika sätt i dessa arbeten.  

Det har varit svårt att fastställa i vilken omfattning som socialsekreterare, 

vård- och omsorgspersonal och personal som arbetar med missbruks- och be-

roendefrågor har engagerats i projekten och de därtill kopplade utvecklingsar-

betena. En möjlig förklaring till detta är att Länsorganisationens arbete inom 

ramen för satsningarna i huvudsak har varit riktat till socialtjänstens enhets-

chefer. Det är i alla fall den bild som förmedlas av en av de anställda vid Läns-

organisationen. Denne beskriver hur Länsorganisationen anordnat utbild-

ningar för enhetschefer, och sedan har dessa i sin tur haft ansvar för att utbilda 

sina medarbetare. Att Länsorganisationen släppt ansvaret vid chefsnivån mo-

tiveras med att organisationen inte har haft ”folk och resurser för att gå ut och 

utbilda de längst ut i ledet” (IP 1). Noterbart är att något som kan tolkas som 

en hänvisning till principen om kommunalt självstyre också förs fram som ett 
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argument för att låta utbildningssatsningarna stanna vid enhetschefsnivån. 

Länsorganisationen har, enligt den intervjuade, ingen rätt att gå in i den kom-

munala organisationen och säga: ”nu så måste ni göra så här […], utan det 

måste de [kommunerna, min anm.] avgöra själva.” (IP 1) Mot bakgrund av 

ovanstående resonemang är det måhända inte så underligt att det ibland lyser 

igenom en viss osäkerhet kring huruvida projekten har förankrats hos perso-

nalen på ett tillfredsställande sätt och det sägs också att det nog är ”en bit kvar” 

(IP 1) innan satsningarna nått alla medarbetare i socialtjänsten. 

Det finns dock exempel på utbildningssatsningar som verkar ha trängt dju-

pare in i den kommunala organisationen. I verksamhetsberättelser och andra 

dokument nämns genomförandet av metodutbildningar riktade till olika per-

sonalgrupper, såsom till exempel socialtjänstpersonal verksamma inom områ-

det barn och unga samt personal inom missbruks- och beroendeområdet. I in-

tervjuerna med socialcheferna ges också några exempel på att personal invol-

verats i satsningarna. Två socialchefer ger i princip likartade redogörelser i 

detta avseende. De berättar om hur deras respektive IFO-chefer kan tilldelas 

ett uppdrag från Länsorganisationen och utses till att vara projektansvarig i 

kommunen. Sedan bildas lokala arbetsgrupper bestående av socialsekreterare 

och andra relevanta yrkesgrupper. Inte sällan finns i projekten en underlig-

gande idé om vikten av samverkan över verksamhetsgränser, varför andra re-

levanta yrkesgrupper kan komma ifråga för arbetet med projektet.  En av so-

cialcheferna beskriver hur  

… IFO-cheferna som får uppdraget, till exempel om det gäller den sociala barn- 

och ungdomsvården, […] tar med sig frågorna till sin arbetsgrupp. Jag har ju 

förmånen att ha väldigt, väldigt bra IFO-chefer, väldigt duktiga och pedago-

giska och de förklarar för socialsekreterarna och ger de ett sammanhang … (IP 

4). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att styrningen är utformad på ett sätt 

som gör att den kan beskrivas som chefs-centrerad. De formella nätverken, på 

såväl nationell som regional nivå, är chefsnätverk och det är på chefsnivå som 

den direkta kontakten med såväl Länsorganisationen som SKR äger rum. So-

cialtjänstens bredare personalgrupper framstår i huvudsak som mottagare av 

de budskap som presenteras av överenskommelse-chefer och socialchefer.  

Om ”torktumlaren”- erfarenheter från Länsorganisationen 

Det är Länsorganisationens personal som har haft till uppgift att ta emot de 

överenskommelse-satsningar som har varit riktade mot socialtjänsten och i 

samtliga intervjuer med de anställda vid Länsorganisationen har det uttrycks 

uppfattningar om att satsningarna tidvis har kännetecknats av en viss rörighet, 

framförallt inledningsvis: ”Jag tror att många organisationer, inte bara vi, utan 

även regionförbund och liknande som har samma uppdrag … alltså vi blev 

väldigt tagna på sängen när de här första statsbidragen kom.”(IP 1) Samma 
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person menar vidare att även SKR i början inte var riktigt förberett. Mot bak-

grund av att den nationella nivåns aktörer hade presenterat överenskommel-

serna som hemmahörande under ett brett EBP-paraply är det måhända inte 

förvånande att de anställda i Länsorganisationen upplevde att det var svårt att 

särskilja de olika utvecklingsprojekten från varandra: 

Att beskriva att det hände si och så och då och då det är väldigt svårt, utan det 

här är ett stort samverkansprojekt som har pågått ständigt med ständig utveckl-

ing. (IP 1)  

 

Alltså de här EBP-överenskommelserna de har väl sett lite olika ut […] och en 

del [utvecklingsarbete] har ju ingått i den och annat har varit vid sidan om, det 

är ganska förvirrande. Och vi har ju varit mitt i. Det har ju varit som att vara i 

en torktumlare här, ibland, för vår lilla organisation att ta hand om de här sats-

ningarna. Det har ju kostat på, kan jag säga. (IP 2)  

 

Metaforen ”torktumlare” kan sägas illustrera en stressig och rörig arbetssi-

tuation där det har varit högt tempo och svårt att överblicka de olika satsning-

arna (jmf. K. Johansson, 2013). Det uttrycks också uppfattningar om att det 

var svårt för personalen vid Länsorganisationen att planera det arbete som var 

kopplat till överenskommelserna: 

… kommer det pengar nästa år? Får vi spara över de här pengarna? […] Vi har 

fått leva med en osäkerhet och det har vi hanterat, men det är klart att det kanske 

kunde ha blivit bättre jobb om allting hade varit mer … välplanerat. (IP 2)  

 

Det verkar också som att bristerna vad gäller långsiktigheten inte bara 

gällde under den inledande perioden utan att detta var något som fortsatte att 

vara ett bekymmer även långt senare. En av de intervjuade som anställdes vid 

Länsorganisationen då satsningarna redan hade pågått i ett flertal år framför 

hursomhelst liknande synpunkter som sina kollegor. Denne menar att detta 

med bristande långsiktighet i processerna har varit en    

generell kritik i alla nationella arenor som jag har varit med på […]. Och att 

beskeden har kommit sent vartenda år. Jag kommer ihåg att jag reagerade första 

året och sa: men herregud vet vi inte nu om det kommer några pengar nästa år!  

(IP 3)  

 

Då vi rör oss en bit bort ifrån Länsorganisationen och ”torktumlaren” åter-

finner vi socialchefernas uppfattningar om styrningen. Att överenskommel-

serna vid vissa tidpunkter innebar en ”detaljstyrning” som medförde extra-

arbete av administrativ karaktär är en uppfattning som kommer till uttryck i 

flera av intervjusvaren:  
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’Om ni gör det här då får ni den här påsen med pengar’, och det är väldigt styrt 

och det kräver ganska mycket arbete … med uppföljningar, ekonomiska redo-

visningar […]. Jag kan tycka ibland att det är väldigt … detaljstyrt. Det är lik-

som inte att ’vad tycker ni i er kommun att ni behöver jobba med?’ utan det är 

mer att ’det här ska ni göra!’… och det har väl varit de sista åren, väldigt mycket 

det här med stimulansmedel, projektmedel, d v s det har varit ganska detaljstyrt. 

(IP 5) 

 

… bidragen som kommer de är så pass riktade vilket innebär en administrativ 

börda i samband med rekvireringen och sen så ska de redovisas på öret, och det 

är ibland väldigt snäva områden som pengarna får användas till, vilket har gjort 

att det nästan har blivit en detaljstyrning för vad pengarna ska användas till. (IP 

4) 

 

Det som IP 4 i ovanstående citat ger uttryck för är en beskrivning av överens-

kommelse-styrningens karaktär innan överenskommelserna, enligt intervju-

personen, genomgick en förändring. Hos ett par socialchefer uttrycks nämli-

gen uppfattningar om att styrningen via överenskommelser ändrade karaktär 

över tid; från att inledninsgvis ha inneburit den höga grad av detaljstyrning 

som ovanstående citat illustrerar till att över tid istället bli mindre styrande. 

 

 

Styrningens resultat 

Tankar om vad styrningen har inneburit för Länsorganisationen 

En sorts resultat av satsningarna är specifikt knuten till Länsorganisationen. 

Enligt de intervjupersoner som är anställda vid denna organisation har sats-

ningarna nämligen inneburit en kompetenshöjning för chefer och för personal 

vid Länsorganisationen; organisationen tillfördes mer resurser och mer arbets-

uppgifter. Resurserna användes bland annat till att anställa utvecklingsledare 

och annan personal. Även antalet chefer vid Länsorganisationen ökade över 

tid. Uppfattningen är att personalen vid Länsorganisationen tack vare sats-

ningarna kunde höja sin kompetens exempelvis genom att delta i utbildningar 

inom ramen för de olika projekten.  

I: Hur tycker du att den här styrningen av socialtjänsten via överenskommelser 

har påverkat --- [Länsorganisationen]? 

 

Jag tycker den har bidragit till en höjd kunskapsnivå och [till] bättre möjligheter 

att stödja medlemmarna. Det tycker jag. Vi är en sån liten organisation och vi 

är så få medarbetare, med alla de här satsningarna så har vi ju också fått ökad 

kunskap om metoder (IP 2).  
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Tack vare överenskommelserna kunde Länsorganisationen förstärka sin 

funktion som kunskapsorganisation. Detta skedde bland annat genom anstäl-

landet av personer vilka kan kallas för ”local champions and change agents” 

(Nyström m. fl., 2014, s. 12), vilka hade till uppgift att på olika sätt förankra 

den nationella nivåns satsningar i länet.  

Tankar om vad styrningen har inneburit för socialtjänsten 

När det gäller intervjupersonernas uppfattningar om vilka resultat som sats-

ningarna har lett till för socialtjänstens vidkommande menar jag att det går att 

urskilja två huvudspår i svaren. Det kanske mest tydliga spåret utgörs av såd-

ana redogörelser där olika metoder och bedömningsinstrument nämns. Det 

andra spåret kommer till uttryck hos ett par intervjupersoner vars utsagor kan 

tolkas som att satsningarnas resultat också har varit av kommunikativ art. En 

av intervjupersonernas svar innehåller båda dessa spår. Denne menar att sats-

ningarna för socialtjänstens del har resulterat i  

ett mer systematiskt arbete [och] en ökad kunskap om […] vad en evidens- eller 

kunskapsbaserad praktik betyder. […] Det har kommunicerats så mycket. Vi 

hade inte kommunicerat det här på det sättet, innan det här [satsningarna, min 

anm.] började. (IP 2)  

 

Mot bakgrund av intervjupersonens övergripande resonemang är tolk-

ningen att denne menar att det är användningen av olika metoder, bedöm-

ningsinstrument och kvalitetsregister som har skapat förutsättningar för att ut-

veckla ett mer systematiskt arbetssätt i socialtjänsten. Det är flera av de inter-

vjuade som har redogörelser som kretsar kring just detta huvudspår, d.v.s. 

uppfattningen att utbildning i och användning av metoder och bedömningsin-

strument ska ses som konkreta resultat av de olika satsningarna. Inom ramen 

för satsningen som varit riktad mot den sociala barn- och ungdomsvården är 

det framförallt verksamhetsstödet BBIC som intervjupersonerna nämner. Be-

träffande projektet Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är 

detta av de intervjuade i hög grad förknippat med införandet av olika kvali-

tetsregister. Kännedom om och införandet av olika samtalsmetoder inom öp-

penvården är också något som lyfts fram i några intervjuer och framförallt är 

det ASI145 som nämns i detta sammanhang.146 Överlag kan intervjupersonerna 

sägas vara överens om uppfattningen att användningen av metoder, bedöm-

                                                      
145 Addiction Severity Index. 
146 En socialchef nämner också MET (Motivational Enhancement Therapy), MI (Motivational 

Interviewing), AUDIT och DUDIT (bedömningsinstrument som används för att identifiera nar-

kotikaproblem hos individer) som exempel på samtalsmetoder/bedömningsinstrument som 

kommunen tack vare satsningarna har fått stöd i att använda. I Länsorganisationens slutrapport 

av projektet Kunskap till Praktik hävdas dock att länet saknar utbildare i AUDIT och DUDIT. 
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ningsinstrument och kvalitetsregister har lett till att socialtjänstens verksam-

heter ”har ökat graden av mer systematiskt arbete, och fått stöd i att välja ar-

betssätt.” (IP 2) 

Det är, som ovan antytts, också möjligt att urskilja ett annat spår i några av 

intervjusvaren. Det handlar om uppfattningen att satsningarna har lett fram till 

både en ökad medvetenhet i socialtjänstens verksamheter om vikten av att so-

cialtjänsten behöver utveckla en evidensbaserad praktik, och en ökad kunskap 

om vad som avses med begreppet evidensbaserad praktik. Denna uppfattning 

kan tolkas som en övertygelse hos de intervjuade om att en ”evidens-diskurs” 

har förankrats i socialtjänsten. Huruvida denna övertygelse är ”korrekt” är 

dock något som inte kan besvaras i denna studie. Däremot kan vi se att evi-

dens-diskursen har förankrats hos de intervjuade själva. I det följande avsnittet 

diskuteras på vilka sätt som denna diskurs kommer till uttryck i intervju-utsa-

gorna. 

En förankrad evidens-diskurs 

Som vi har sett tidigare refererar en av intervjupersonerna till en tänkt diskuss-

ion mellan aktörer på nationell nivå vilka är ense om att dessa ”så viktiga frå-

gor” (IP 3) ska hanteras via överenskommelser. Anledningen till att jag här 

återvänder till denna formulering är för att den också synliggör att evidens-

diskursen har formulerats på ett sätt som bidrar till att den uppfattas som till-

talande och svår att ta ställning emot (jmf. Fernler, 2011; Jacobsson & Marti-

nell Barfoed, 2016; Jacobsson & Meeuwisse, 2020; Strehlenert m.fl., 2015). 

Att satsningarna i det närmaste förbehållslöst uppfattas som angelägna beror 

enligt min mening på de teman som diskursen rymmer. Dessa teman är tätt 

sammankopplade med varandra och det rör sig dels om något som kan kallas 

för ett målgruppstema, dels om ett kunskapstema.   I intervjumaterialet kom-

mer dessa teman till uttryck mer eller mindre tydligt hos flera av intervjuper-

sonerna. 

Målgruppstemat handlar om att klienter/brukare står i fokus för diskursen 

och satsningarna motiveras med att de ska vara till nytta för dessa grupper.147 

Att ställa upp på evidens-diskursen kan därmed ses som liktydigt med att ställa 

upp för de målgrupper som är i behov av socialtjänstens insatser. En av soci-

alcheferna uttrycker detta tema på ett tydligt sätt då denne menar att detta med 

överenskommelse-satsningarna är ”behjärtansvärt för att många gånger så är 

det ju till de grupper som vi behöver ha extra stöd till” (IP 5).  

Vad som här benämns målgruppstema och kunskapstema fäster uppmärk-

samhet på vad intervjupersonerna uttrycker, dessa teman är en diskurs om vär-

det av EBP.  Att denna diskurs bars fram av styrningens huvudaktörer på nat-

ionell nivå är något som framkom i studien av Strehlenert m.fl. (2015) som 

har beskrivit hur programmet De mest sjuka äldre utvecklades över tid. Ett 

                                                      
147 SOU 2008:18 hade som bekant titeln ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta 

för brukaren.” 
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sätt för huvudaktörerna att försöka anpassa implementeringen av den policyn 

kretsade kring detta med att argumentera för vikten av en evidensbaserad 

praktik, en argumentation som byggde på att betona den individuella patienten 

och dennes behov (Strehlenert m. fl., 2015)   

Förutom detta tema innehåller evidens-diskursen också ett kunskapstema. 

En av intervjupersonerna ger uttryck för detta tema på ett mycket tydligt sätt 

när denne reflekterar kring motiven bakom satsningarna för att utveckla soci-

altjänstens verksamheter mot en evidensbaserad praktik: 

 
Du kan ju inte göra saker mot de enskilda som strider mot vad 

kunskapen säger. (IP 2)  

 

Att de intervjuade omfamnar evidens-diskursen visar sig inte endast genom 

att de upprepar den nationella nivåns problembeskrivningar om vikten av att 

arbeta för målgruppernas bästa och vikten av att arbeta kunskapsbaserat, utan 

detta syns också i hur de argumenterar. Vi kan i intervjuerna finna formule-

ringar som kan tolkas som anspråk på att vilja uppfattas som modern. Det kan, 

som vi tidigare har sett, handla om att markera en skillnad mellan ett ”då” och 

ett ”nu”. Utöver jämförelser mellan dagens SKR och gårdagens Svenska 

Kommunförbundet visar sig denna argumentation i intervjumaterialet också i 

utsagor där dagens socialtjänst jämförs med gårdagens socialtjänst och i utsa-

gor där dagens Länsorganisation jämförs med gårdagens Länsorganisation. I 

samtliga fall handlar dessa jämförelser om att betrakta dagens organisationer 

som moderna och gårdagens organisationer som omoderna, och att ge nuet 

positiva konnotationer. På det sätt som argumentationen är uppbyggd kan vi 

se att det framförallt är genom att koppla ihop kunskaps-temat med ”det mo-

derna”/”det positiva” som förankringen av evidens-diskursen äger rum. För 

att tala med Jacobsson och Martinell Barfoed (2016) kan EBP betraktas som 

en trend. För att uppfattas som modern och framtidsorienterad gäller det för 

aktörer (individer och organisationer) att haka på denna trend och vad som 

tydligt framkommer i intervju-utsagorna är hur det ”nya förhållningssättet 

ställs mot ett gammalt och frammanar ett positivt skimmer för det nya, i detta 

fall evidensrörelsen.” (Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016, s. 320) Att så är 

fallet visar sig genom att det som förs fram som skillnaden mellan ”då” och 

”nu” i hög grad handlar om upplevelsen av att dagens organisationer är mer 

kunskaps- och utvecklingsorienterade; något som exempelvis kommer till ut-

tryck i nedanstående citat angående en jämförelse gällande socialtjänsten över 

tid: 

… självklart ser jag ju att det är en helt annan … det är en annan kunskap i 

socialtjänstarbetet. […] Om jag backar till när jag började kanske det var lite: 

alla gör lite som man vill […] lite flummigt […]. Nu har vi ändå fått hjälp att 

få en styrning: ni ska jobba evidensbaserat. (IP 6)  
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I detta citat ser vi tydligt hur intervjupersonen vill distansera sig från - vad 

som lite slarvigt kan kallas - gårdagens socialtjänst. Att ”jobba evidensbase-

rat” förknippas med att vara modern vilket står i kontrast mot hur det var förr 

då det var ”lite flummigt” (jmf. Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016). Lik-

nande argumentation återfinns när det gäller uppfattningen hur arbetssättet på 

Länsorganisationen har förändrats. Även här görs nämligen en skillnad mellan 

ett ”då” och ett ”nu”: 

Vi hade en FoU-organisation för tio år sedan, den var väldigt mycket ’in-house’ 

på något sätt. Man satt och gjorde utredningar och skrev rapporter. Inte så där 

riktigt vad kommunerna efterfrågade kan man säga. Så under mina första år här 

så gjorde vi om den där verksamheten […]. Och tanken med det var att den [nya 

verksamheten, min anmärkning] skulle jobba mycket närmare verksamheterna 

och på något sätt koncentrera sig på områden där kommunerna och landstinget 

hade behov av projektstöd, process-stöd, kunskaps-stöd. (IP 1)  

 

Även om denna beskrivning av den upplevda förändringen av Länsorgani-

sationens arbetssätt kanske inte är lika pregnant som beskrivningen av hur so-

cialtjänsten upplevdes ha förändrats (se föregående citat) kan vi ändå se ge-

mensamma beröringspunkter hos de båda utsagorna. Det handlar om att besk-

riva en händelseutveckling som positiv och att hävda att det som gör denna 

förändring positiv är att den har inneburit steg i riktning mot en mer kunskaps-

orienterad organisation. Noterbart är alltså att denna argumentation också an-

vänds då intervjupersonerna beskriver sina upplevelser av hur SKR har för-

ändrats över tid (se ovan), och intervjupersonen vid Länsorganisationen gör 

just också uttryckligen denna koppling mellan Länsorganisationen och SKR 

när denne hävdar att ”de [SKR] har förändrats på samma sätt som vi tycker 

jag i mångt och mycket.” (IP 1)  

Samtliga intervjupersoner kan sägas ställa upp på evidens-diskursen; dis-

kursen har med andra ord förankrats och vi kan se att utsagorna innehåller 

formuleringar som är målgruppsorienterade, kunskapsorienterade och moder-

nitetsorienterade. Frågor som har att göra med kommunernas rätt till självbe-

stämmande och den därtill kopplade diskussionen om SKR:s roll som med-

lemsorganisation kontra dess roll som part till staten intar en undanskymd 

plats i sammanhanget. Evidens-diskursen kan således sägas övertrumfa dessa 

frågor och kan därmed betraktas som ett smörjmedel som underlättar statens 

styrning av socialtjänsten. 

Evidens-diskursen: ett smörjmedel för förvaltningspolitiken 

Att evidens-diskursen omfamnas av företrädare för Länsorganisationen och 

kommunernas socialtjänst är betydelsefullt ur ett statligt styrningsperspektiv; 

det gör det möjligt att lansera olika förvaltningspolitiska interventioner syf-

tande till samverkan och standardisering. Det som sker här kan ses som ett 

exempel på diskursiv styrning, ett sätt att få mottagarna att omfamna idén om 
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EBP. Då projektet Kunskap till praktik betraktas ur ett förvaltningspolitiskt 

perspektiv är det möjligt att förstå projektet som ett verktyg för att förbättra 

statens styrningsförmåga över missbruks- och beroendevården (Alm, 2015). 

Förbättrad samverkan mellan kommuner och landsting var ett viktigt mål med 

detta projekt, vilket också var fallet med projektet Sammanhållen vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre och det projekt som särskilt fokuserade på den 

regionala strukturen för kunskapsutveckling. Inom Kunskap till praktik var ett 

uttalat krav från nationell nivå att kommunerna och landstinget skulle träffa 

överenskommelser om samverkan. När vi betraktar dessa projekt, och kun-

skapsstyrningen i stort, kan vi förstå de som den nationella nivåns förvalt-

ningspolitiska svar på frågan om statens möjligheter att styra socialtjänsten i 

ett flernivåsystem. Länsorganisationens roll som mottagare bör också sättas in 

i detta förvaltningspolitiska sammanhang. Hos de intervjuade återfinns uttryck 

som visar att evidens-diskursen kan sägas fungera som förvaltningspolitiskt 

smörjmedel. Intervjupersonerna ställer upp på resonemanget om att den reg-

ionala nivån är nödvändig som mottagare av överenskommelse-satsningarna. 

Länsorganisationen ses framförallt som en betydelsefull resurs för de mindre 

kommunerna i länet148, och satsningen på uppbyggnad av länens regionala 

stödstrukturer uppfattas på samma sätt vara av störst betydelse för landets re-

surssvaga kommuner:  

Sen tror jag väl att många kommuner ändå har sett att: jo men vi behöver ha 

den här regionala stödstrukturen [och] samverkan runt de frågorna. Och att det 

har varit bra med de extra medel som man har kunnat få. […] många kommuner 

är små och har inte de här möjligheterna utan behöver den här hjälpen. (IP 7)  

 

Detta är en argumentation som förs med flernivåpolitiska förtecken, där det 

handlar om att lyfta fram nödvändigheten av den regionala (interkommunala) 

nivån som socialtjänstområde. Som en följd av dessa resonemang betonas i 

intervjuerna också värdet av (ökad) samverkan, både samverkan kommuner 

emellan och samverkan mellan kommuner och landstinget. Samverkan moti-

veras ofta utifrån en uppfattning om vikten av likvärdighet, d.v.s. det ses som 

viktigt att ”alla ska få samma möjlighet […] [att] utveckla den här kunskaps-

styrningen” (IP 1) och en ökad ”samverkan mellan olika huvudmän” (IP 5) 

upplevs vara något som satsningarna har bidragit till.  

Avslutande diskussion 

Den första överenskommelsen mellan staten och SKR som riktades mot soci-

altjänstens verksamhetsområden träffades år 2008 och det var missbruks- och 

                                                      
148 Länets största kommun har till exempel möjlighet att härbärgera ett stort antal egna utveckl-

ings-strateger. 
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beroendevården som stod i fokus (Alm, 2015). Under de nästkommande åren 

följde överenskommelser riktade mot hela socialtjänsten. Utformningen av 

överenskommelse-styrningen innebar att länen kom att fungera som ett slags 

socialtjänstarenor. Det var nämligen olika regionala organisationer som fick 

till uppgift att ta emot och föra vidare den nationella nivåns satsningar.  

Till skillnad från ”den första vågen av FoU-enheternas geografiska sprid-

ning” (Å. Bergmark m. fl., 2015, s. 134), som till stor del handlade om att 

bygga upp möten mellan praktiker och forskare, har denna överenskommel-

sebaserade styrning med SKR som huvudrollsinnehavare utmärkts av en ver-

tikalt utformad implementering av riktlinjer och kunskapsunderlag. Genom ett 

studium av ett läns arbete med dessa frågor har syftet varit att ta reda på hur 

personer som har kommit i kontakt med denna styrning (antingen som an-

ställda vid den så kallade Länsorganisationen eller som socialchefer i länets 

kommuner) upplever densamma.  

Det har visat sig att viktiga aktörer inom ramen för denna styrning är de 

personer som förkroppsligar traverseringen genom att de reser fram och till-

baka mellan organisationer, i detta fall mellan Länsorganisationen och SKR. 

Det är i huvudsak på chefsnivå som denna interaktion mellan de båda organi-

sationerna utspelar sig (vilket också gäller för den interaktion som äger rum 

mellan Länsorganisationen och socialtjänsten). Noterbart är att interaktionen 

mellan Länsorganisationen och SKR är en interaktion mellan två privaträtts-

ligt reglerade organisationer, något som är anmärkningsvärt med tanke på att 

det handlar om statens styrning av kommunernas socialtjänst. Noterbart är 

också det faktum att Länsorganisationen inte är medlem i SKR.   

Det har visat sig finnas en tydlig intressegemenskap mellan Länsorganisat-

ionen och SKR. Länsorganisationen framstår som ett mini-SKR (ett SKR på 

regional basis) och organisationen kan betraktas som ett nödvändigt redskap 

för den nationella nivåns aktörer att använda sig av för att säkerställa att kun-

skapsstyrningen av socialtjänsten förankras på subnationell nivå. På samma 

sätt som intervjupersonerna beskriver SKR:s roll som betydelsefull i flerni-

våstyrningen, så understryker socialcheferna att Länsorganisationen har fyllt 

en mycket viktig funktion på den interkommunala socialtjänstarenan. Fram-

förallt bör Länsorganisationens roll som regional kunskapsorganisation på so-

cialtjänstområdet betonas. Som ”nav” i arbetet med att utveckla ett gemensamt 

interkommunalt intresse i dessa frågor har organisationen tillförts resurser och 

därigenom haft möjlighet att höja sin kompetens i dessa frågor.  

Om det hos intervjupersonerna förs fram kritik mot någon aspekt av den 

nationella nivåns styrning av socialtjänsten så är denna kritik i sådana fall rik-

tad mot staten och dess myndigheter, inte mot SKR. SKR beskrivs av inter-

vjupersonerna tvärtom som ett stöd för kommunerna, och organisationen an-

ses fylla en mycket viktig funktion som ”brygga” mellan staten och den reg-

ionala nivån. Särskilt framstår de formella, av SKR administrerade, nationella 

nätverken som betydelsefulla. SKR kan betecknas som en tillhandahållare av 
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traversmöjligheter, en tillhandahållare av såväl fysiska som digitala rum som 

länkar samman personer från olika förvaltningspolitiska nivåer.  

Framförallt förknippar intervjupersonerna SKR med de frågor som är 

kopplade till överenskommelserna; SKR framstår således i mångt och mycket 

som en organisation med huvudsakligt uppdrag att arbeta för en evidensbase-

rad praktik i socialtjänsten och andra kunskaps- och utvecklingsorienterade 

spörsmål. Rollen som intressebevakare och arbetsgivarorganisation diskuteras 

inte lika mycket. I några av intervjuerna finns resonemang kring huruvida rol-

len som part till staten är förenlig med SKR:s roll som intresseorganisation, 

men överlag är detta inte en fråga som problematiseras av intervjupersonerna 

i någon större utsträckning. Överhuvudtaget genomsyras diskussioner och re-

flektioner av en hög grad av pragmatism, där mer principiella frågor får ge 

vika för det som framstår som ett högre stående intresse av att omfamna ”dis-

kursen om EBP”. De uppfattningar om SKR som har framkommit i denna 

studie ska jämföras med vad Linn Sandberg visade i sin masteruppsats där det 

bland företrädare för den regionala nivån tvärtom uttrycktes viss kritik mot 

SKR och den roll som organisationen hade kommit att inneha utifrån denna 

överenskommelsebaserade styrning (Sandberg, 2012). 

Resultaten i denna fallstudie ligger till viss del i linje med det resonemang 

som förs av Å. Bergmark m. fl. (2015). Följer vi Å. Bergmark m. fl. (2015) så 

menar de i sin undersökning att det är rimligt att hävda att: 

… FoU-verksamheterna primärt kan ha en symbolisk betydelse, där de nöjda 

verksamhetsföreträdarna egentligen uttrycker tillfredsställelse över att ’vara 

med på tåget’ och markerar att man är positivt inställd till kunskapsproduktion 

och evidensbasering, efter en lämplighetslogik där man följer de institutional-

iserade spår man förväntas följa. (Å. Bergmark m. fl., 2015, s. 149) 

 

Till stor del kan dessa iakttagelser sägas vara giltiga för det som vi har 

kunnat konstatera i denna studie. Visserligen finner vi i det empiriska materi-

alet information om att vissa metoder och bedömningsinstrument har imple-

menterats i socialtjänstens verksamheter och också att det har genomförts 

olika utbildningar i länet, men framförallt måste styrningens resultat sägas 

vara av diskursiv art. Att det förhåller sig på detta sätt bör förstås mot bak-

grund av att styrningsobjekten är svårstyrda människobehandlande organisat-

ioner. Vi kan se att det har skett en förankring av statens och SKR:s problem-

beskrivning hos de intervjuade. Att intervjupersonerna omfamnar evidens-dis-

kursen är betydelsefullt ur statens perspektiv eftersom detta kan tänkas under-

lätta statens möjligheter att styra socialtjänsten.  

De personer som har kommit till tals i fallstudien har, inom ramen för sina 

respektive tjänster, i hög grad varit involverade i länets arbete med att ta emot 

och föra vidare de överenskommelse-baserade satsningarna. Det är därmed 

inte fel att beskriva dessa personer som ett slags kunskapsmäklare, som - har 
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det visat sig - är tämligen väl insatta i för studiens vidkommande centrala be-

grepp. Lite tillspetsat kan denna fallstudies resultat därför sägas bestå i att den 

redovisar en bild från de ”redan frälstas” horisont, personer som hakat på tren-

den om EBP (Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016).  I tidigare undersök-

ningar där dessa satsningar har studerats finns indikationer på att den inform-

ation och kunskap som har kommit chefer tillgodo inte sällan stannar på just 

chefsnivån. Det verkar nämligen finnas svårigheter att föra satsningarna vi-

dare, till stor del beroende på tids- och resursbrist (K. Johansson & Fogelgren, 

2016). Chefer och andra kunskapsmäklare som har gått utbildningar och som 

regelbundet deltar i formella nätverk har naturligtvis bättre förutsättningar att 

tillgodogöra sig evidens-diskursens budskap än vad som är fallet för social-

tjänstens bredare personalgrupper (jmf. K. Johansson, 2013).  

SKR framstår som både en travers och motor för att driva utvecklingspoli-

tiska frågor på socialtjänstområdet. Det är ett aktörskap som passar väl in i 

”den tredje generationens politikområden”. Att SKR är en viktig aktör i denna 

styrning är i sig ett uttryck för hur det traditionella flernivåsystemet ersätts av 

en annan form av politikskapande (Montin, 2007). 
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Del III 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 

 
I denna avslutande del kommer avhandlingens empiriska resultat att samman-

fattas och vidare kommer en diskussion att föras som hämtar sin utgångspunkt 

från tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som har använts. Den 

avslutande diskussionen kommer också att innehålla resonemang om avhand-

lingens begränsningar samt förslag på fortsatt forskning. 

Avhandlingens delstudier summeras 

Delstudie 1 

Utifrån upplysningar huvudsakligen inhämtade via SKR:s hemsida presente-

rades i delstudie 1 ett antal verktyg som SKR har till sitt förfogande för att 

föra fram ståndpunkter, bedriva intressebevakning och verka som aktör. I 

delstudien utmejslades tre flernivåpolitiska roller som SKR ikläder sig när or-

ganisationen agerar på socialtjänstområdet, väktaren, regel-makaren samt po-

licyinstrumentet. Dessa roller kommer till uttryck i ”utrymmet” mellan nat-

ionell nivå och subnationell nivå och på samma gång ska utövandet av rollerna 

ses som ett uttryck för organisationsledningens interaktion med medlem-

marna. Rollen som väktare av medlemmarnas självstyre har udden riktad mot 

staten och dess företrädare. Att försvara det kommunala självstyret kan göras 

genom att i remiss-yttranden med hjälp av olika argument ifrågasätta statliga 

påbud, men det visade sig också att ledningens användning av rekommendat-

ioner riktade mot medlemmarna kan betraktas som ett sätt att hävda det kom-

munala självstyret. Utifrån en läsning av några valda remiss-yttranden fram-

står remiss-yttranden vara ett verktyg som används av ledningen för att på ett 

mycket tydligt (och synligt) sätt hävda medlemmarnas självstyre. Framförallt 

används remiss-verktyget av SKR för att signalera värdet av kommunalt själv-

styre. I användningen av remiss-verktyget för att bevaka det kommunala själv-

styret hänvisas till finansieringsprincipen men här framträder också en dis-

kussion som synliggör arbetsgivarintresset.  I de studerade remiss-yttrandena 

argumenterade SKR:s ledning på ett sätt som kan tolkas som att kommunerna 
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och socialtjänsten skulle ”fredas” från statliga påbud, framförallt sådana på-

bud som enligt SKR:s mening framstod som bristfälligt finansierade. När det 

gäller de två andra flernivåpolitiska rollerna, regel-makaren samt policyin-

strumentet, är det noterbart att utövandet av dessa båda roller i hög grad ut-

spelar sig inom ramen för den ”kunskapsstyrnings-struktur” som har etablerats 

på den nationella nivån under de senaste decennierna. Rollen som regel-ma-

kare innebär att SKR:s ledning använder icke-bindande regler i form av re-

kommendationer, uppmaningar, jämförelser m.m. i syfte att styra kommu-

nerna-som-kollektiv i riktning mot likformighet. Utövandet av rollen som po-

licyinstrument innebär att ledningen på olika sätt förmedlar statens social-

tjänstpolicy till medlemmarna. När det gäller genomförandet av dessa roller 

är det ett flertal verktyg som kommer till användning och utifrån en analys av 

det empiriska materialet innebär användningen av dessa verktyg att SKR:s 

ledning företräder ett nationellt intresse av likvärdighet och enhetlighet.  I styr-

ningen av socialtjänsten var det i huvudsak rekommendationer, handlingspla-

ner, öppna jämförelser och överenskommelser som var de verktyg som kom 

till användning. Vad betyder då användningen av de olika verktygen för soci-

altjänstens vidkommande? Vad är det för typ av styrning av socialtjänsten som 

äger rum genom användning av dessa verktyg?  SKR:s användning av regle-

ringsverktygen och verktygen för policyimplementering innebär att social-

tjänstfrågor ramas in på ett sätt där det nationella intresset av samordning och 

likformighet ges företräde framför det subnationella intresset av självstyre. På 

ett övergripande plan innebär användningen av dessa verktyg en styrning av 

socialtjänsten i riktning mot likformighet. Frågan om kommunalt självstyre 

har med hjälp av SKR ramats in på ett sätt som harmonierar med det i samtiden 

accentuerande kravet på kvalitet och resultat. Att SKR:s ges möjlighet att i 

dialog med staten på ett tidigt stadium ”möta upp” och utifrån organisationens 

intressen omformulera statliga initiativ för att därigenom kunna anpassa för-

slagen till det som ledningen uppfattar vara medlemmarnas behov kan tolkas 

som ett uttryck för ”multi-level governance”.  

Delstudie 2 

Inledningsvis visades i delstudie 2 att överenskommelser som ett statligt styr-

instrument när det gäller Socialdepartementets ansvarsområde i princip är lik-

tydigt med överenskommelser med SKR.  Det är med SKR som regeringen 

(Socialdepartementet) ingår överenskommelser i syfte att styra verksamheter 

på sub-nationell nivå. I delstudien beskrevs ur ett samtidshistoriskt perspektiv 

denna ”överenskommelse-institution” och hur detta samspel mellan Socialde-

partementet och kommunförbunden utvecklats över tid. I fokus för redogörel-

sen stod den styrnings-struktur som på nationell nivå hade etablerats som en 

arena för samspel mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet och 

som härrörde från den så kallade Dagmaröverenskommelsen som från mitten 
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av 1980-talet hade fungerat som ett styrinstrument på hälso- och sjukvårds-

området. Över tid kom Dagmaröverenskommelsen att förändras; från att ha 

varit ett instrument för fördelning av relativt stora ekonomiska summor till att 

mer få karaktären av ett policyinriktat instrument för diskursiv (kunskaps-

)styrning. I delstudien visades att Svenska Kommunförbundet på olika sätt 

successivt inkorporerades i denna form av styrning via överenskommelser. I 

början av 2000-talet träffades överenskommelser som involverade de båda 

kommunförbunden (t.ex. ett ”utvecklingsavtal”). Detta kan tolkas som ett ut-

tryck för att överenskommelse-institutionen nu utsträcktes till att styra även 

den lokala nivåns sjukvårdshuvudmän. Efter att Landstingsförbundet och 

Svenska Kommunförbundet hade fusionerats till SKR blev överenskommelser 

ett instrument i (kunskaps-)styrningen av socialtjänsten. När överenskommel-

ser mellan SKR och Socialdepartementet började användas för att styra soci-

altjänsten i riktning mot en evidensbaserad praktik (EBP) var det den inter-

kommunala (regionala) nivån som var mottagare av de satsningar som rymdes 

i detta policyinstrument. Kännetecknande för den överenskommelsebaserade 

styrningen av socialtjänsten var således att det var den regionala nivån som 

betonades framför den lokala nivån (regionalisering) och att det var en styr-

ning av ”mjuk” och policybetonat slag. Att överenskommelser mellan Social-

departementet och kommunförbunden kan beskrivas som en institution, d.v.s. 

ett institutionaliserat inslag i det svenska flernivåsystemet, visar att organisat-

ioner som företräder den subnationella nivån under lång tid har haft reella 

möjligheter till inflytande. Detta inflytande utövas vid sidan av myndighets-

strukturer och ”utanför” författningen. Att överenskommelser-som-styrinstru-

ment är en institution kan begripliggöras utifrån det faktum att det svenska 

samhällsorganisationen är ett flernivåsystem. Användningen av överenskom-

melser kan också tolkas som ett uttryck för ett post-politiskt sätt att styra sam-

hället.  

Delstudie 3 

I delstudie 3 analyserades tio överenskommelse-texter i syfte att synliggöra 

att EBP-överenskommelserna kan betraktas som ett flernivåpolitiskt styrin-

strument. I delstudien redogjordes också för vilka uppgifter som SKR:s led-

ning tilldelades genom det som stadgades i överenskommelserna. Det visade 

sig att SKR fungerade som part inte bara i överenskommelser på nationell nivå 

(med staten/Socialdepartementet) utan också som part i överenskommelser 

med den regionala nivån. Den nationella nivåns överenskommelser ska fram-

förallt betraktas som ett sätt för huvudaktörerna att hantera socialtjänstens lo-

kala dimension. Genom de satsningar som EBP-överenskommelserna inne-

höll var siktet inställt på att skapa regionala samverkans- och stödstrukturer. 

Resultaten i delstudie 3 ligger tydligt i linje med vad som framkommit i stu-

dien av Gegner m.fl. (2019) som även de kunde visa på att EBP-satsningen i 

första hand bör betraktas ur ett styrningsperspektiv. Genom att utgå från ett 
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flernivåpolitiskt perspektiv blir det lättare att förstå varför SKR tilldelades en 

så pass central roll i denna styrning av socialtjänsten samt också  varför EBP-

överenskommelserna innehöll ett tydligt fokus på interkommunal samverkan. 

Något som löpte som en röd tråd i samtliga överenskommelser var fördel-

ningen av resurser till regional nivå i syfte att skapa och bibehålla en form av 

regionala (interkommunala) arenor och knutpunkter vid vilka personer skulle 

arbeta med frågor gällande kunskapsutveckling av socialtjänsten. Dessa reg-

ionala strukturer utgör konkreta resultat av EBP-överenskommelserna, och 

som mottagare av ekonomiska medel från nationell nivå har dessa strukturer 

fortsatt att fylla en funktion även efter det att EBP-överenskommelserna av-

slutades 2016 (se till exempel Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och reg-

ional nivå 2018-2020). Att i första hand betrakta dessa satsningar som ett sätt 

för staten (och SKR) att styra den kommunala socialtjänsten och inte som en 

satsning som syftar till att implementera evidensbaserade metoder i social-

tjänsten innebär att evidens-begreppet betraktas som ett signal-ord och ”ma-

gic-concept” (Pollitt & Hupe, 2011) kring vilket olika aktörer och resurser kan 

samlas. I beskrivningen av vad som utmärker den tredje generationens poli-

tikområden (Montin, 2007) har det uppmärksammats hur styrningen av dessa 

politikområden kommer till uttryck som en form av vädjan om samförstånd 

och konsensus. I ett sådant sammanhang fyller positivt laddade begrepp som 

”hållbar utveckling”, ”partnerskap”, ”samverkan”, ”evidensbaserad praktik” 

och ”överenskommelse” en mycket viktig funktion. Den styrning av social-

tjänsten som materialiserades i de överenskommelse-texter som vi i delstudie 

3 intresserade oss för var såväl till form som till innehåll tydligt konsensus-

orienterad. I enlighet med Montins (2007) begreppsapparat så ska socialtjäns-

ten betraktas som ett politikområde tillhörande den andra generationens poli-

tik. Det vi kunde konstatera i delstudie 3 var att sådana kännetecken som ut-

märker den tredje generationens politikskapande användes som diskursiva 

medel i flernivåstyrningen av dessa människobehandlande organisationer på 

lokal nivå. 

Delstudie 4 

Eftersom det var den regionala nivån som var det primära objektet för den 

styrning som utgick från EBP-överenskommelserna så inriktades en av av-

handlingens delstudier, delstudie 4, på att beskriva hur personer på regional 

nivå upplevde denna styrning. Intervjuer genomfördes med personer anställda 

vid ”Länsorganisationen” samt socialchefer i samma län som genom ett for-

mellt nätverk hade en koppling till Länsorganisationen. Intervjupersonernas 

diskussioner genomsyrades av en hög grad av pragmatism, där intresset av att 

omfamna ”diskursen om EBP” fick företräde framför frågor av mer principiell 

art som till exempel frågan om kommunalt självstyre. Detta kan tolkas som 

betydelsefullt ur statens perspektiv eftersom det kan tänkas underlätta statens 
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möjligheter att i det svenska flernivåsystemet styra socialtjänsten. EBP-över-

enskommelserna kan betecknas som den nationella nivåns försök till region-

alisering av vissa delar av socialtjänstverksamheten och Länsorganisationen 

framstod som en viktig aktör inom ramen för de olika satsningar som emane-

rade från dessa överenskommelser. I delstudien visades att den styrning av 

subnationell nivå som EBP-överenskommelserna innebar var en styrning som 

gick vid sidan av den ordinarie förvaltningspolitiken; styrningen involverade 

kollektiva aktörer som inte omnämns i den skrivna författningen. Intervjuper-

sonerna såg SKR som en organisation som fyllde en betydelsefull funktion 

som länk mellan nationell och regional nivå, t. ex. betraktades ett par nation-

ella nätverk administrerade av SKR som viktiga mötesplatser. SKR beskrivs 

ha fungerat som en samordnare som tillhandahöll arenor för personer som 

rörde sig mellan nationell och regional nivå.  

SKR - en flernivåpolitisk travers i en post-politisk tid 

Styrningen av socialtjänsten äger rum i ett flernivåsystem. Utifrån vad som 

anges i författningen är det staten på nationell nivå och kommunerna på sub-

nationell nivå som utgör huvudaktörerna när det gäller frågor om styrningen 

av socialtjänsten. Genom lagstiftning, statsbidrag och tillsyn styr riksdag, re-

gering och myndigheter den kommunala socialtjänsten. På lokal nivå har kom-

munerna ansvar för organisering av det socialtjänstbaserade sociala arbetet 

och kommunen använder budget, riktlinjer och arbetsgivar-politik i denna lo-

kala styrning. Som har framgått i denna avhandling är arbetsgivar- och intres-

seorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en aktör av stor 

betydelse vad gäller frågor om hur socialtjänsten ska organiseras och utveck-

las. Existensen av SKR innebär att relationen mellan nationell nivå och sub-

nationell nivå kan förstås som interaktioner mellan ledning (nationell nivå) 

och medlemmar (subnationell nivå). Utifrån en förståelse av flernivåpolitik 

som ett politikområde innehållande vertikala och horisontella dimensioner har 

det visat sig att SKR rymmer båda dessa dimensioner. Ett sätt att hävda med-

lemmarnas intressen är att ledningen visavi staten agerar väktare av det kom-

munala självbestämmandet. När det gäller den kunskapsstyrning av social-

tjänsten som kan ges den samlande beteckningen ”EBP-satsningen” fungerar 

SKR snarare som ett policyinstrument i statens styrning av subnationell nivå 

och som en utfärdare av regler för medlemmarna att följa. 

Styrning av socialtjänsten. Villkor. Kännetecken. 

Socialtjänsten kan av flera skäl beskrivas vara ett verksamhetsområde som är 

svårt att styra. Här ska nämnas ett par, för avhandlingens vidkommande sär-

skilt relevanta, skäl till varför detta område kan anses vara svårstyrt. För det 
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första beror denna styrningsproblematik på det faktum att den svenska sam-

hällsorganisationen är ett flernivåsystem och att huvudmännen för välfärds-

tjänsteverksamheterna finns på den subnationella nivån. Utifrån ett statligt 

perspektiv innebär socialtjänstens inordning i den kommunala förvaltningen 

att socialtjänstens verksamhet är svår för staten att samordna och överblicka. 

Eftersom kommunernas resurser skiljer sig åt innebär detta att de 290 social-

tjänstorganisationernas resurser också kommer att skilja sig åt. Att socialtjäns-

ten är ett ur statens perspektiv svårstyrt område har således att göra med denna 

territoriella aspekt. Staten kan genom användning av styrinstrument försöka 

att hantera denna problematik och reducera betydelsen av denna territoriella 

dimension. Minst lika betydelsefullt när det gäller svårigheten att styra en 

verksamhet som socialtjänsten har,  för det andra, att göra med att socialtjäns-

ten är en ytterst komplex verksamhet. Utifrån vad som anses vara känneteck-

nande för denna typ av människobehandlande organisationer så innebär detta 

att det är svårt att bedöma och utvärdera vad dessa verksamheter åstadkommer 

och vilka resultat som uppnås. Att det är svårt att mäta resultaten av det som 

socialtjänsten ”producerar” bidrar till att styrningen kan sägas vara baserad på 

misstro. Av detta följer krav på granskningar, tillsyn och uppföljningar för att 

nämna några exempel. Det innebär vidare att styrningsobjektet i fråga, d.v.s. 

socialtjänsten, för sitt ”existensberättigande” i hög grad är beroende av att om-

givningen uppfattar dess verksamhet som legitim.  

SKR som aktör i (kunskaps-)styrningen av socialtjänsten 

Det är på detta ”styrningsområde” som inrymmer ovan nämnda villkor och 

kännetecken som SKR finns med som aktör och det är detta aktörskap som 

denna avhandling har kastat ljus över. Vad vi har intresserat oss för är hur 

detta aktörskap kommer till uttryck i den ”styrning med kunskap” som över 

tid har utvecklats till att bli ett etablerat sätt för staten att styra välfärdstjäns-

teverksamheter på regional och lokal nivå. Det har visat sig att denna styrning 

innebär att SKR:s ledning genom användning av olika verktyg ikläder sig rol-

ler som regel-makare och policyinstrument. SKR verkar här i ett socio-poli-

tiskt system (Björk m.fl., 2003) som bärs fram av en övergripande diskurs om 

nationell likvärdighet. Detta är noterbart med tanke på organisationens stadge-

enliga uppgift att bevaka kommunernas självstyre. Vad är det för typ av styr-

ning som vi har kunnat se? Hur styr den nationella nivåns aktörer ett männi-

skobehandlande område som socialtjänsten?  

SKR är en organisation som har visat sig vara genomkorsad av flernivå-

politikens dimensioner. Organisationen fyller flera funktioner i det svenska 

flernivåsystemet. Noterbart är att SKR när det gäller hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst över tid har kommit att fungera som ett policyinstrument i statens 

kunskapsstyrning av regioner och kommuner. Genom att till exempel beskriva 

användningen av överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet 

har detta samspel mellan staten och kommunförbunden synliggjorts och att 
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överenskommelser som ett sätt att styra den subnationella nivån kom att riktas 

mot den kommunala socialtjänsten. Styrning av socialtjänsten utförs av aktö-

rer i socialtjänstens omgivning. Vad är då omgivningen i detta fall? Utifrån ett 

ny-institutionellt organisationsperspektiv kan omgivningen utgöras av nor-

mer, och idéer som påverkar organisationer. Utifrån ett flernivåperspektiv 

synliggörs att styrningen av socialtjänsten också bör ses som en fråga om styr-

ning i ett flernivåsystem. Genom att beakta SKR:s organisatoriska särdrag 

såsom varande en meta-organisation med kommuner och regioner som med-

lemmar kompletteras det institutionsorienterade perspektivet med ett perspek-

tiv som fäster större vikt vid organisationer och de resurser dessa har att tillgå. 

Socialtjänsten är en människobehandlande organisation med särskilda kän-

netecken. Socialtjänsten är inordnad i den kommunala organisationen. Att 

SKR i vissa fall fungerar som ett instrument i styrningen av socialtjänsten bör 

ses som en följd av att SKR samlar Sveriges samtliga kommuner och regioner 

vilket därmed gör det möjligt för organisationen att till medlemmarna rikta 

förväntningar om följsamhet och normefterlevnad gentemot det som led-

ningen har kommit överens med regeringen om. En ansats i avhandlingen har 

varit att synliggöra det faktum att relationen mellan SKR och socialtjänsten 

kan ses som en relation mellan ledning och medlemmar. Flernivåperspektivet 

är adresserat i ”EBP-överenskommelserna” genom den definition av ”EBP” 

som staten och SKR har kommit överens om och som innebär att EBP form-

uleras som en fråga som handlar om att skapa ”samverkan” och ”dialog” mel-

lan samhällsorganisationens samtliga nivåer (jmf. K. Johansson & Fogelgren, 

2016). 

När EBP-satsningen betraktas ur ett flernivåpolitiskt perspektiv synliggörs 

frågor om styrning i ett flernivåsystem och de intressen som olika aktörer i 

detta system företräder. SKR fungerade som en aktör som reducerade bety-

delsen av flernivåpolitikens dimensioner:  (i) SKR kan med sin auktoritativa 

tyngd hävda att principen om kommunalt självstyre får ge vika för evidens-

diskursen, (ii) SKR samlar både regioner och kommuner och fungerar därför 

enande, samverkan på nationell nivå mellan staten och SKR underlättar också 

samverkan på subnationell nivå. Styrningen av socialtjänsten genom använd-

ning av EBP-överenskommelserna rymde inslag som visade att styrningen var 

av diskursiv art. Att de två huvudaktörerna SKR och Socialdepartementet var 

överens om tolkningen av begreppet EBP och överens om värdet av den sats-

ning som genomfördes kan ses som kraftfull styrning av objekten för denna 

styrning.  Detta var också en styrning som adresserades till samtliga nivåer i 

flernivåsystemet. 

Utöver att ses som ett styrinstrument som anpassat till de villkor som fler-

nivådemokratin erbjuder så kan EBP-överenskommelserna, såväl till form 

som till innehåll, tolkas som ett uttryck för hur politiska frågor hanteras i en 

samhällsordning som framstår som avpolitiserad. 
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Post-politik 

Med hänvisning till Chantal Mouffe har Christina Garsten och Kerstin Jacobs-

son (2013, s. 423) betecknat samtidens samhällsordning som post-politisk vil-

ket till exempel yttrar sig i en ”excess of consensus”: 

… while consensus as an end-result of a process is not problematic, consensus 

as the premise at the point-of-departure is. (Garsten & Jacobsson, 2013, s. 423). 

 

En styrning som bär drag av post-politik kännetecknas av en strävan efter 

att sudda ut konfliktlinjer mellan politiska aktörer och en vilja att visa enighet 

och endräkt ”bortom” politiken (Hilding-Rydevik m.fl., 2011; Mouffe, 2008; 

Rouemliotis, 2016). Den post-politiska styrningen opererar bland annat ge-

nom att till omgivningen signalera enighet och samsyn vilket därmed försvå-

rar möjligheten att betrakta det som beskrivs utifrån alternativa perspektiv. 

Överenskommelser är ett styrinstrument som per definition signalerar enighet 

och konsensus. Vad gäller EBP-överenskommelserna kommer denna konsen-

sus-orientering till uttryck på flera sätt, till exempel genom det faktum att tex-

terna genomsyras av ett tillstånd av harmoni och samsyn. Samtidigt som läs-

ningen av överenskommelsetexterna avslöjar att det finns olika aktörer 

(”landsting”/”regioner”, ”kommuner”, ”staten”) så ser vi ingenstans i dessa 

texter att dessa aktörer skulle ha skilda intressen. Den bild av flernivåsystemet 

som presenteras i dessa auktoritativa fora är således en bild som inte innehåller 

några av de vertikala eller horisontella nivåkonflikter som flernivåpolitiken 

annars rymmer (D. Karlsson & Gilljam, 2014).  I det här fallet innebär det att 

det förmedlas ett intryck av det inte finns några skilda åsikter kring det sociala 

arbetets organisering och villkor. Istället görs socialt arbete till föremål för till 

synes ideologiskt neutrala lösningar som samtliga relevanta aktörer är överens 

om. Gemensamt för de studier som har beskrivit samtida styrningstekniker 

som uttryck för en post-politisk ordning är att det har setts som bekymmersamt 

att politiska frågor på detta sätt avpolitiseras och därmed reduceras till att bli 

betraktade som något som ska hanteras av teknokrater och annan expertis 

(Garsten & Jacobsson, 2013; Hansen & Rieper, 2011; Hilding-Rydevik m.fl., 

2011; Roumeliotis, 2016). Att i offentlighetetens ljus visa att två eller flera 

parter är överens om något kan ses som en signal till, och en post-politisk 

styrning av, omgivningen.  

Med avstamp från vad som visades i delstudie 1 så kan flera av de studerade 

verktygen som SKR använder i rollerna som regelmakare och policyinstru-

ment sägas bära på post-politiska drag. Som utomstående betraktare är det 

svårt att nå fram till en kärna i de budskap som bärs fram av dessa verktyg. 

Det är i denna ”kunskapsstyrningsdiskurs” som dessa post-politiska drag har 

varit framträdande. Genom användning av överenskommelser, rekommendat-

ioner, handlingsplaner, öppna jämförelser m.m. styr SKR och staten tillsam-

mans socialtjänsten. ”EBP” har under drygt ett decenniums tid fungerat som 
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”magic concept” (Pollitt & Hupe, 2011) och paraply-begrepp som gjort det 

möjligt att styra socialtjänsten på detta post-politiska sätt. Det övergripande 

talet om en socialtjänst som ska arbeta utifrån evidensbaserad kunskap har 

inneburit att auktoritativa aktörer har enats och samlats (och till omgivningen 

signalerat handlingskraft) beträffande styrningen av dessa människobehand-

lande organisationer på lokal nivå. ”EBP” fungerade som ett begrepp som 

kunde användas för att attrahera resurser till den flernivåstyrning av social-

tjänsten som pågick mellan 2008 och 2016, resurser som bland annat användes 

för att etablera organisatoriska arrangemang på regional nivå.  

Om de verktyg som har använts i kunskapsstyrningen av socialtjänsten kan 

karakteriseras som post-politiska så kan detta däremot inte sägas beträffande 

de remiss-yttranden som studeras i delstudie 1. I dessa yttranden framträdde 

SKR:s ledning som tydlig bevakare av medlemmarnas intressen, här syntes en 

konfliktlinje som utspelades sig längs flernivåpolitikens vertikala dimension. 

Visserligen är de studerade remissyttrandena tämligen få till antalet men dessa 

uppvisade ändå ett genomgående mönster av att ledningen bevakade gränsen 

mellan stat och kommun och försvarade det kommunala självstyret. Eftersom 

SKR:s remissyttranden inom andra politikområden inte har studerats i denna 

avhandling vet vi dock inte ifall den iakttagna argumentationen är typisk för 

just socialtjänstfrågor.  

Den regionala socialtjänst-infrastruktur som kan ses som ett resultat av 

EBP-överenskommelserna är något som SKR efter det att satsningen hade av-

slutats i olika sammanhang har återkommit till. I en överenskommelse från 

2018 ingick en satsning där ekonomiska medel tilldelades dessa regionala 

strukturer (Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-

2020). Härmed kan dessa regionala infrastrukturer sägas ha fyllt en funktion 

även efter det att EBP-överenskommelserna hade avslutats. Noterbart är också 

att SKR i en av de undersökta Handlingsplanerna (2018, s. 57) föreslog att 

staten borde ”se över om den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) 

ska lagstadgas alternativt ha ett långsiktigt riktat ekonomiskt stöd.” Det fram-

står med andra ord som att SKR har sett det som angeläget att förvalta och 

utveckla den regionala socialtjänstinfrastruktur som har byggts upp. Att före-

slå att den regionala infrastrukturen ska lagstadgas kan tolkas som ett långtgå-

ende förslag, ett sätt att försöka etablera en formell socialtjänstorganisation på 

regional nivå. Huruvida dessa strukturer får betydelse för utvecklingen av so-

cialtjänsten är en av flera frågor som framtida forskningsinsatser bör ha som 

ambition att reda ut.  
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Hur kan SKR:s funktion som kvasi-myndighet på 

socialtjänstområdet förklaras? 

I denna avslutande diskussion kommer ett antal aspekter att lyftas fram som 

tillsammans bidrar till att förklara varför SKR fungerar som en kvasi-myndig-

het på socialtjänstens område.  

Följande aspekter är väsentliga att beakta i detta sammanhang: 

 

• Överenskommelse-institutitionen 

• Inflytandet från hälso- och sjukvården 

• Fusionen till SKR 

• Kunskapsstyrnings-paradigmet 

• Socialtjänstorganisationernas karakteristika 

 

SKR:s funktion som kvasi-myndighet på socialtjänstens område kan för-

klaras genom att avhandlingens forskningsintresse betraktas ur ett samtidshi-

storiskt perspektiv. Genom att göra detta blir det möjligt att urskilja överens-

kommelse-institutionen. Överenskommelser mellan Socialdepartementet och 

kommunförbunden är ett styrinstrument som har använts för att styra vissa av 

de politikområden som den lokala och den regionala nivåns aktörer ansvarar 

för. Dessa överenskommelser har utvecklats till att bli ett institutionaliserat 

medel för att hantera relationen mellan aktörer på nationell och subnationell 

nivå. Den nationella nivåns policyaktörer lyfte in denna överenskommelsein-

stitution på socialtjänstområdet och socialtjänsten blev därmed föremål för 

samma form av styrning-via-överenskommelser som tidigare hade använts 

gentemot hälso- och sjukvården. Överenskommelser med kommunförbunden 

hade använts tidigare och när frågan om EBP i socialtjänsten skulle addresse-

ras målades denna form av styrning upp som förebildlig. Att överenskommel-

ser började användas som ett styrinstrument på socialtjänstens område bör 

också ses i relation till vissa aspekter av organisatorisk art. Sammanslagningen 

av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet hade sannolikt bety-

delse för möjligheten att överföra överenskommelse-institutionen till social-

tjänstområdet. Vi kan betrakta bildandet av SKR som att denna fusion var nå-

got som innebar att gränserna mellan de två styrninsgobjekten, hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, på nationell nivå till viss del reducerades. När frå-

gan om (kunskaps-)styrning av socialtjänsten hamnade högt upp på policyma-

karnas agenda gjordes ansträngningar att också i diskursivt hänseende sudda 

ut gränsen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Talet om God vård 

som hade varit den formulering som applicerats på hälso- och sjukvården 

översattes när det gällde socialtjänsten till talet om ”God kvalitet i socialtjäns-

ten”. Från hälso- och sjukvården hämtades också, och framförallt, den över-

gripande diskursen om vikten av att arbeta evidensbaserat. 
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Överenskommelser är således ett verktyg som innebär att SKR:s ledning 

fungerar som en kvasi-myndighet gentemot medlemmarna. Som visades i 

delstudie 1 innebär även användningen av flera av de andra verktygen att 

SKR:s ledning ikläder sig roller som gör att den fungerar som en kvasi-myn-

dighet gentemot kommunerna (socialtjänsten). Verktyg som rekommendat-

ioner, öppna jämförelser och handlingsplaner kommer huvudsakligen till an-

vändning inom ramen för det ”kunskapsstyrningsparadigm” som under 2000-

talet har kommit att etableras på nationell nivå. Inom detta paradigm över-

trumfar värdet av nationell likvärdighet den grundlagsfästa principen om reg-

ionernas och kommunernas rätt till självstyre. 

SKR:s roll som kvasi-myndighet på socialtjänstens område kan också för-

klaras mot bakgrund av vad som utmärker styrningsobjekten i fråga. Social-

tjänstens särskilda kännetecken gör den till ett för statens vidkommande svårt-

styrt politikområde. I avhandlingen har återkommande den territoriella di-

mensionen anförts såsom varande viktig att belysa och beakta. När det kom-

mer till frågan om statens styrning av socialtjänsten synliggör den territoriella 

dimensionen det avstånd som finns mellan staten på nationell nivå och de 290 

socialtjänstorganisationerna på lokal nivå. I detta sammanhang kan SKR:s 

ledning fungera som en travers i kunskapsstyrningen av dessa människobe-

handlande organisationer på lokal nivå. Genom att också ta i beaktande det 

faktum att det i socialtjänstorganisationerna bedrivs verksamhet av synnerli-

gen komplex karaktär synliggörs ytterligare en aspekt som bidrar till svårig-

heten att styra socialtjänsten, och som också bidrar till att förklara varför SKR 

är en aktör som deltar i styrningen av detta politikområde. Insikten om att so-

cialtjänsterna är människobehandlande organisationer kan också förklara var-

för den flernivåstyrning som vi har intresserat oss för i denna avhandling i hög 

grad är av post-politisk karaktär. 

 

 

”Corona-epilog” 

Denna avhandling har synliggjort den centrala position som SKR:s ledning 

har på socialtjänstens område; en position som bland annat manifesteras då 

ledningen utifrån överenskommelser med Socialdepartementet, rekommen-

dationer och andra former av uppmaningar styr kommunerna på ett sätt som 

innebär att ledningen fungerar som en kvasi-myndighet. Noterbart är att 

SKR:s position i den svenska samhällsorganisationen, och då särskilt vad gäl-

ler på hälso- och sjukvårdsområdet, har kommit att röna uppmärksamhet och 

varit föremål för kritik i samband med diskussioner och debatt om det svenska 

politiska systemets förmåga att hantera Corona-pandemin (Bringselius, 2021; 

Rothstein, 2021). 
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Värt att kommentera är också att den ”överenskommelse-institution” som 

har identifierats och beskrivits i föreliggande avhandling kom till användning 

under pandemin. I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin (SOU 

2020:80) redogjorde Coronakommissionen bland annat för de åtgärder som 

vidtagits på nationell nivå för att begränsa smittspridningen. En av de åtgärder 

som här nämndes var en överenskommelse som i juni 2020 träffades mellan 

regeringen och SKR om att utöka provtagningen för covid-19 (SOU 2020:80, 

s. 168).  

Avhandlingens begränsningar 

Denna avhandling präglas av en metodologisk nationalism (Chernilo, 2006). 

Genom att utgå från ett lands kontext (Sverige) och ha detta som undersök-

nings-ram riktas intresset mot vissa företeelser medan andra företeelser där-

med hamnar utanför forskningsintresset. Denna begränsning hade kunnat und-

vikas genom att till exempel studera SKR:s motsvarigheter i övriga Norden i 

jämförande syfte. Därigenom hade det varit möjligt att säga något om dessa 

andra organisationers roller och positioner i respektive lands offentliga för-

valtning och även uppmärksamma likheter och skillnader mellan det svenska 

exemplet och de övriga nordiska länderna. 

Med undantag för intervjuerna med socialchefer i delstudie 4 har avhand-

lingen inte studerat socialtjänstpraktiken och jag kan därför till exempel inte 

uttala mig om socialsekreterares erfarenheter och uppfattningar om det som 

här har undersökts.  

Med tanke på det stora utrymme som i avhandlingen ägnas åt SKR kan 

invändningar resas mot det begränsade antal personer från SKR som kommer 

till tals i avhandlingen.  Det fanns en ambition att avhandlingen skulle inne-

hålla intervju-utsagor från fler än de två personer som finns med i det slutliga 

manuskriptet, och under avhandlingsarbetet hade jag också gjort andra inter-

vjuer med personer som vid intervjutillfällena antingen var anställda på SKR 

eller hade varit anställda på Svenska Kommunförbundet/SKR. På grund av 

vissa tveksamheter beträffande intervjuplanering och intervjugenomförande 

bedömdes det dock inte vara etiskt korrekt att utsagor från dessa intervjuer 

användes som empiriskt material. 

Noterbart är att endast tjänstepersoner har intervjuats. Det hade varit intres-

sant att intervjua politiker; såväl politiker i SKR:s ledning men också politiker 

på regional och lokal nivå. Härigenom hade det varit möjligt att försöka ut-

mejsla hur enskilda styrelseledamöter hanterar balansgången mellan ”för-

bundsintressen” och ”partiintressen” (jmf. Feltenius, 2011a).  

I två av de dokument som användes i delstudie 1 för att analysera hur SKR:s 

ledning använder remissyttranden som ett flernivåpolitiskt verktyg kom en 

partipolitisk dimension till manifest uttryck (Remissyttrande, 2016a, Re-

missyttrande, 2017a). Vad dessa två dokument illustrerar är att det i SKR:s 
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ledning finns en partipolitisk dimension som i vissa fall gör sig påmind och 

manifesteras. Denna dimension är värd att ägna uppmärksamhet i framtida 

forskningsinsatser om SKR. 

Fortsatt forskning 

I syfte att synliggöra hur den partipolitiska dimensionen i SKR:s ledning kom-

mer till uttryck skulle framtida forskningsinsatser kunna ta sig an uppgiften 

att till exempel studera SKR:s styrelseprotokoll i syfte att finna upplysningar 

om styrelsens beslut i olika ärenden och huruvida styrelsen varit enig eller 

inte. Härigenom kan denna typ av undersökningar bidra med viktig kunskap 

om huruvida det finns några särskilda politikområden och frågor där det är 

vanligt att denna partipolitiska dimension kommer till uttryck, samt i vilka 

politikområden och frågor det istället verkar råda en större enighet inom 

SKR:s ledning. 

Vad som skulle vara angeläget att följa upp är hur de regionala samverkans- 

och stödstrukturerna har organiserats efter den sista och avslutande EBP-över-

enskommelsen 2016. Som nämnts har dessa strukturer på regional nivå fun-

gerat som mottagare av en del av de statliga medel som år 2018 paketerades i 

en överenskommelse med SKR (Överenskommelse mellan staten och Sveri-

ges Kommuner och Landsting för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och 

regional nivå 2018-2020). Går det att se att dessa strukturer har bibehållits och 

kommit att fungera som nätverk av betydelse i regionaliseringen av vissa delar 

av socialtjänsten eller har dessa strukturer tvärtom upphört att vara relevanta? 

Hur ser finansieringen ut och vilken roll har SKR? I delstudie 1 noterades 

också att SKR under 2018 riktade en rekommendation till kommunerna om 

att dessa skulle bidra med finansiering av ett system för kunskapsstyrning av 

socialtjänsten. I framtida forskning skulle det vara av intresse att studera hur 

SKR:s ledning arbetade vidare med det som hade stakats ut i rekommendat-

ionen. Av ett styrelseprotokoll från 2019 framgick att inte alla medlemmar 

hade hörsammat ledningens rekommendation.149  

Ett annat intressant spår vore att studera hur SKR (och även tidigare 

Svenska Kommunförbundet) har agerat i frågor om det ekonomiska biståndet 

och försörjningsstödets riksnorm. Att SKR är en huvudaktör när det gäller 

diskussioner om riksnormens utformning är något som har kommenterats av 

forskare i socialt arbete (Hjort, 2019). Uppslag för framtida forskning skulle 

vara att till exempel kartlägga Svenska Kommunförbundet/SKR:s yttranden 

gällande remisser från Finansdepartementet/Socialdepartementet i denna 

fråga. Följande forskningsfrågor kan formuleras: Hur har SKR agerat i frågor 

                                                      
149 259 kommuner hade tackat ja (”anslutit sig”), 21 hade tackat nej. Tio kommuner hade inte 

svarat (SKR, 2019c).  
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kopplade till ekonomiskt bistånd? Hur har SKR styrt kommunerna i dessa frå-

gor genom användning av rekommendationer om delegationsordning gällande 

handläggning av ekonomiskt bistånd? I vilken mån upplever kommunföreträ-

dare dessa rekommendationer som styrande? Här tangerar vi frågor om hur 

personal i den kommunala förvaltningen (inklusive socialtjänsten) upplever 

den styrning som emanerar från SKR.  

Vidare bör studier göras om hur kommunföreträdare och regionföreträdare 

ser på medlemskapet i SKR. Vilka resonemang finns kring frågan om att vara 

medlem i SKR? Är detta överhuvudtaget en ”levande” diskussion? Går det att 

i så fall urskilja skillnader mellan medlemmar vad gäller syn på nyttan av 

medlemskapet?  

Denna avhandling har också öppnat upp för framtida studier som tar ut-

gångspunkt från statens perspektiv. Med avstamp i till exempel Riksrevision-

ens och Statskontorets granskningar av överenskommelserna mellan Social-

departementet och SKR är det angeläget att bidra med kunskap om hur statens 

företrädare ser på det inflytande som SKR har. Varför väljer statens företrä-

dare att ingå överenskommelser med SKR? Hur ser bevekelsegrunderna ut för 

detta? Vilka diskussioner förs i departement och bland myndigheter gällande 

SKR som välfärdspolitisk aktör. I detta sammanhang bör också den kritik mot 

regeringens styrning genom överenskommelser som Riksrevisionen och Stats-

kontoret framförde diskuteras.  

Utifrån vad som har framskymtat både i tidigare forskning och under arbe-

tet med insamling av material till denna avhandling går det att på nationell 

nivå urskilja vad som skulle kunna kallas en ”kunskapsstyrnings-struktur”. 

När det gäller socialtjänsten är det ett antal kollektiva aktörer som framstår 

som särskilt drivande; Socialdepartementet, SKR, Socialstyrelsen och på se-

nare tid Rådet för styrning med kunskap. I de formella och informella nätverk 

som finns etablerade mellan dessa kollektiva aktörer (organisationer/myndig-

heter) rör sig individuella aktörer. En framtida forskningsuppgift vore att kart-

lägga kontakter mellan individer i dessa nätverk; möjligen genom att i någon 

form av social nätverksanalys och etnografisk studie undersöka hur individer 

rör sig mellan nätverk och organisationer. Vad som under arbetet med denna 

avhandling har varit möjligt att ana har varit att EBP-satsningen riktad mot 

socialtjänsten var en fråga som sysselsatte ett begränsat antal personer från ett 

begränsat antal organisationer. Av relevans för framtida forskning i socialt ar-

bete är således  att i större utsträckning än tidigare uppmärksamma dessa olika 

aktörers (såväl individuella som kollektiva aktörer ) roller i evidensprojektet. 
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Summary 

This dissertation focuses on the Swedish Association of Local Authorities and 

Regions (SALAR) and the governance of Swedish social services. SALAR is 

an interest- and employer-organization for the Swedish regions and munici-

palities and it is an influential actor in Swedish politics and in the Swedish 

multi-level system. SALAR’s influential position can be understood from a 

historical and political perspective and the organization’s role in Swedish pol-

itics can be described as institutionalized (Riksrevisionen, 2017; Sellers & 

Lidström, 2007). It is important to underscore the fact that SALAR is an as-

sociation and not an authority, and that SALAR is not mentioned in the Swe-

dish constitution (Feltenius, 2016). Since SALAR is an association, it is reg-

ulated by civil, not public, law.  

Sweden is a unitary state, which means that the state is superior to the gov-

ernments at the local and regional levels. At the same time the Swedish wel-

fare system is organized in a way that gives the regions and municipalities a 

relatively extensive responsibility for delivering welfare services to citizens 

(Montin, 2008). Since social services are a responsibility of the municipalities, 

social services policies are of interest to SALAR. Previous research has indi-

cated that SALAR has been an important actor in policy processes aiming at 

developing Evidence-Based Practice (EBP) in the social services. Few studies 

in social policy have had SALAR as the main object of inquiry and therefore 

it is of great relevance to shed light on the organization’s actions in social 

policy and in the social services domain.  

The overarching aim of the thesis is to describe and analyze SALAR’s roles 

in the Swedish multi-level system when it comes to policies regarding the 

governance and organization of social services. Put more specifically, the the-

sis aims to contribute to knowledge about SALAR’s position in the Swedish 

multi-level system and its involvement in governing social services. Another 

aim of the thesis is to describe and problematize the use of agreements be-

tween the state (Ministry of Health and Social Affairs [MHSA]) and SALAR 

in the governance of the social services. 

The empirical investigation of the thesis is divided into four studies which 

are guided by four research questions.  

 

1) What tools does SALAR use when acting in the social services domain 

and what functions do these tools serve?  
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• To answer this research question, SALAR’s tools in the social ser-

vices domain are identified in the first study. In the study the different 

roles that SALAR fulfills when using these tools are also analyzed. 

 

2) How have agreements between the state and subnational government 

associations been used in the governance of the regions and the munic-

ipalities? 

 

• To answer this research question, agreements between the state and 

subnational government associations (SALAR and its predecessor or-

ganizations) are described in the second study. The study also de-

scribes how agreements came to be used as an instrument in the gov-

ernance of the social services. 

 

3) How can the ”EBP-agreements” between the state and SALAR be de-

scribed?  

 

• To answer this research question, the agreements between the state 

and SALAR aimed at developing Evidence-Based Practice in the so-

cial services are analyzed in the third study. 

 

4) What are the experiences at regional level of the “EBP-agreements” 

and of the role that the agreements gave SALAR? 

 

• To answer this research question the fourth study focuses on how in-

dividuals connected to a regional organization experienced this gov-

ernance of the social services in which SALAR was involved as an 

actor.  

 

Against the backdrop of the theoretical perspectives, previous research and 

the thesis’ empirical results, the concluding part of the thesis aims to provide 

plausible explanations for the roles SALAR plays in the social services do-

main.  

The organization of SALAR consists of both management and members. 

The management of SALAR consists of a board with politicians from regional 

and local governments and an office with staff divided into several adminis-

trative departments, including a department working with issues regarding 

health and care. Members of SALAR are regions and municipalities in Swe-

den. Although membership of the association is voluntary, every one of the 

21 regions and 290 municipalities in Sweden is a member of SALAR.  In ac-

cordance with the statutes of SALAR, members pay an annual membership 
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fee. In 2020 the management of SALAR received slightly more than SEK 500 

million in total membership fees.  

In the governance of the welfare organizations at subnational level, the state 

often chooses to use non-traditional and “soft” instruments, such as infor-

mation and agreements instead of traditional instruments such as law and state 

grants (Feltenius, 2011b; S. Johansson, 2015b). Previous research on the Swe-

dish social services has observed the policy initiative at national level aiming 

at implementing EBP in the social services. In this “state governing of 

knowledge” (Jacobsson & Meeuwisse, 2020), SALAR emerges as an im-

portant actor in different stages of this governance process (Bejerot & Has-

selbladh, 2013; Jacobsson & Martinell Barfoed, 2016; Jacobsson & Meeu-

wisse, 2020; Svanevie, 2011). Several of the policy instruments used in this 

context involve SALAR, for example agreements between the state (MHSA) 

and SALAR. For almost a decade, agreements were used to develop EBP in 

the social services. In this governance of the social services, in which SALAR 

was an influential actor, the regional level was the recipient of the policies 

coming from agreements at national level. Agreements have also been used in 

the governance of eldercare and previous research has shown SALAR’s great 

influence in the policy process aiming at implementing a national program 

through annual agreements (Feltenius, 2016; Nyström, Strehlenert, Hansson 

& Hasson, 2014; Strehlenert, Richter-Sundberg, Nyström & Hasson 2015). 

The fact that agreements are used as a policy instrument means that SALAR 

gets the role of, on behalf of the state, implementing state policy. An audit 

report has shown that the use of agreements as an instrument in steering the 

welfare organizations at subnational level has meant that the amount of money 

that the management of SALAR received from the state in agreement-related 

grants exceeded the amount received from membership fees (Riksrevisionen, 

2014).  

It is evident that, within the framework of the “governing through 

knowledge structure” that has been established at national level, SALAR has 

emerged as an actor taking part in the state’s steering of regions and munici-

palities, thereby acting in a way that challenges the constitutional principle of 

the subnational level’s right to self-government. What is striking is that 

SALAR has acted in the field of constitutional policy with the aim of 

strengthen the principle of self-government in the Swedish constitution at the 

same time (Feltenius, 2010, 2011a). This seemingly contradictory way of act-

ing underscores the need for research that problematizes SALAR’s role in the 

Swedish multi-level system. Although previous research has provided insight 

into the policy processes aiming at implementing EBP in the Swedish social 

services, not much is known about SALAR and its actions in the social ser-

vices domain. Few studies have had SALAR as the main object of inquiry in 

this regard. There is also a lack of studies aiming to put SALAR’s position in 

the policy domains of health and care in a contemporary historical perspective. 

To fully understand SALAR’s position as an actor in the governance of social 
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services it is important to provide a “map” of SALAR, a map that serves to 

capture and describe the tools with which SALAR can act. There is also a need 

to describe how the organization has acted over the course of time, and what 

the motives for its actions have been.  

The thesis uses theoretical perspectives from political science, public ad-

ministration and social work. The concept human service organizations is im-

portant for understanding what characterizes the social services. The concept 

captures the complexity and multi-dimensionality of this kind of welfare or-

ganization at local level. From the state’s point of view this complexity may 

affect its capacity to steer the social services. In research on social services it 

has been common to use theoretical perspectives that emphasize how social 

services are shaped by norms in the surrounding society. Being sensitive to 

values in their surroundings social service organizations must, according to 

the neo-institutional perspective, find ways to adapt to those values. The con-

cept isomorphism has been used to explain why organizations in the same field 

tend to resemble one another and how this process of homogenization works. 

This concept is fruitful for analyzing social services and how this domain is 

being steered. The thesis argues, though, that the institutional perspective on 

organizations does not pay enough attention to actors and to questions of 

power and resources.  It is important to underline that it always is someone or 

somebody that produces and promotes the ideas and norms that exist in soci-

ety. To highlight what could be called the organizational dimension, the thesis 

therefore argues that it is of analytical interest to distinguish between the man-

agement of SALAR and the members of SALAR. By doing so the relation 

between the national level (the management of SALAR) and the subnational 

level (the members of SALAR) can be understood, discussed and problema-

tized as a matter of intra-organizational interactions (Ahrne & Brunsson, 

2008).  

To fully understand the governance of social services and SALAR’s role in 

the multi-level system, it is also necessary to recognize that the Swedish wel-

fare system is a multi-tiered system with actors at different levels. By using 

the concept multi-level politics, it is possible to analyze the relations between 

the actors at the different territorial /administrative levels as political issues 

concerning the ongoing struggle for influence, power and the allocation of 

scarce resources. This multi-level perspective guides the analysis in the em-

pirical parts of the thesis, thereby including the territorial dimension as an im-

portant factor.  

There are indications that contemporary politics (including multi-level pol-

itics) can be characterized as oriented towards consensus and collaboration, 

obscuring ideological differences, being instead an order of “post-politics” 

where there is no room for conflict (Mouffe, 2008; Roumeliotis, 2016). These 

observations also inform the empirical investigations and guide the analysis.  

A political sociological perspective on public-policy instruments is used in 

the thesis to bridge the somewhat more organization-oriented perspectives 
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with the somewhat more institution-oriented perspectives. By using this “in-

strument-oriented” perspective, the thesis argues for the need to highlight the 

instruments used in policy processes. By departing from “the political sociol-

ogy of policy instruments” (Lascoumes & Le Galés, 2007, p. 4) agreements 

between the state (MHSA) and SALAR are described and analyzed as a social 

institution (Lascoumes & Le Galés, 2007). Focusing on the public policy in-

struments also opens up for analysis of the relations between the (welfare-) 

state and actors at subnational level, and how those relations have developed 

over time (Feltenius, 2016).  

The empirical investigation of the thesis is divided into four studies. The 

studies are presented in a thematic order. The first introduces the reader to 

SALAR and to the various tools the management of SALAR uses when acting 

in the social services domain. The second provides a contemporary historical 

description of how one of the tools, agreements between the state (MHSA) 

and subnational government associations, have been used over the course of 

time and how agreements became an instrument in the “governing through 

knowledge” of the social services. This study covers a period of around thirty 

years, starting from the mid 1980s. In studies three and four the “EBP-agree-

ments” are in focus. In study three, the agreement documents themselves are 

analyzed. In the last empirical study of the thesis, study four, focus is directed 

towards the regional level since it was actors at this level that served as recip-

ients of the resources and discourses that came down from the national level. 

In the study individuals with experience of working with the EBP-agreements 

were interviewed.  

Texts from the websites of SALAR and governmental documents such as 

Government bills, Swedish Government Official Reports, agreement docu-

ments and other legal documents have been used as material in the thesis. The 

thesis also uses statements from interviews as empirical material.  

It is worth mentioning that texts produced by the management of SALAR 

are categorized as texts from a private source, because SALAR is a voluntary 

association regulated by civil law.  

The management of SALAR has several tools at its disposal when acting 

in the social services domain, and the first study of the thesis aims to establish 

how the management of SALAR uses these tools and what multi-level roles it 

plays as a result. Texts derived from the websites of SALAR are analyzed to 

show how the management uses such tools as responses to public inquiries, 

recommendations, action plans and “open comparisons” of members’ activi-

ties. When acting in the social services domain the management of SALAR 

plays three multi-level roles: guardian, rule maker and policy instrument of 

the state.  

The role of guardian of the members’ (i.e. regions and municipalities) right 

to self-government is in line with the statutes of SALAR and the study showed 

that responses to public inquiries are the tool that the management uses to 

guard its members against state encroachment. The practicing of this role 



234 

when responding to public inquiries was, to a large extent, a matter of arguing 

that different state proposals were insufficiently financed. The analysis also 

shows that the management sometimes uses an employer-oriented argumen-

tation when guarding its members’ right to self-government.  

In contrast to the role of guardian, in the roles of rule maker and policy 

instrument of the state the management in fact challenges the members’ right 

to self-government. To a large degree these two roles are connected to, and 

take place within the framework of, the “governing through knowledge struc-

ture” that has been established at the national policy level. In the role of rule 

maker, SALAR’s management uses non-binding rules such as recommenda-

tions, open comparisons and appeals to steer municipalities towards a higher 

degree of uniformity. Recommendations and open comparisons work in ways 

that encourage isomorphic action amongst the members. The process of iso-

morphism is both coercive and mimetic, as the management uses its tools to 

give signals and declarations on what it considers desirable. In the role of pol-

icy instrument of the state, SALAR’s management communicates and medi-

ates state policy to its members, for example by using recommendations. One 

of the important tools identified in the study is agreements between the state 

(MHSA) and SALAR. This tool gives SALAR the role as policy instrument 

of the state since the management takes on the task of implementing the agreed 

policy in the regions and municipalities.  

In study two, the empirical material consists of governmental documents 

such as Government bills, Swedish Government Official Reports, agreement 

documents and other legal documents. This material is analyzed to give a con-

temporary historical description of how agreements have become institution-

alized as instruments in the governance of the subnational levels.  

The study begins by showing that agreements as a public policy instrument 

in Ministry of Health and Social Affairs’ area of responsibility are essentially 

agreements with SALAR. Analysis of a compilation covering the period 2006 

- 2019 found that the MHSA made 120 agreements during this period, 114 of 

which were agreements with SALAR.  

The study then focused on describing how agreements previously had been 

used as an instrument for governing health care. From the mid 1980’s onwards 

agreements between MHSA and the National Association of County Councils 

(Landstingsförbundet), a precursor to SALAR representing the interests of re-

gional level authorities, were an annually recurring element in the governance 

of the health care sector. This ”Dagmar-agreement” contained state grants that 

were used to steer the health care sector. Over time the character of these 

agreements somewhat changed, to become more of a policy instrument and 

less a financial instrument. The Dagmar-agreements meant that an arena for 

cooperation at national level was established in which representatives of the 

state and regional levels could meet and interact.  

Gradually the Swedish National Association of Local Authorities (Svenska 

Kommunförbundet), a precursor to SALAR representing the interests of local 
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level authorities, was incorporated into this governance structure through 

which agreements were used as instruments to steer the subnational levels. At 

the beginning of the new millennium the Swedish National Association of Lo-

cal Authorities and the National Association of County Councils together 

made agreements with MHSA. At this time the two associations had begun to 

collaborate on several policy issues, and in 2007 the two associations amalga-

mated to form SALAR. Around this time, policy makers at national level had 

begun to argue that social service practice should become knowledge-based, 

and the instrument proposed for implementing these policies was agreements. 

After the founding of SALAR, agreements were used as instruments aimed at 

developing “Evidence-Based Practice” in local authorities’ social service or-

ganizations.   

The ”EBP-agreements” are analyzed in the third study of the thesis. The 

empirical material consists of ten agreement-documents, the first from 2008 

and the last from 2016. These texts are analyzed with the aim of distinguishing 

which tasks SALAR was given as a result of the agreements and how this 

governance of the social services via agreements can be understood. Analyti-

cally the study takes as a starting point, and is guided by, the insight of the 

multi-level character of the Swedish political system. The documents are texts 

of various length, with some documents covering 4-5 pages and some cover-

ing around 30 pages. In total, the ten agreements had more than SEK 800 mil-

lion attached to them. Since MHSA is one of the parties to the agreements, 

they are categorized as governmental documents. 

The reading of the texts could be described as a theoretically informed the-

matic analysis in which the material was classified in accordance with catego-

ries that had been decided in advance (Braun & Clarke, 2006). The following 

categories/themes guided the classification of the material:  

 

• the role of SALAR 

• the multi-level perspective 

• governance  

 

The study showed that the “EBP-agreements” gave SALAR a function as a 

link between the national and the regional level. For example, SALAR was 

given the tasks of coordinating projects connected to the agreements, of on-

going evaluation of the work at regional level and its progress, and of reporting 

back to the government. These tasks give SALAR’s management a function 

as a quasi-authority, monitoring whether its members work in accordance with 

what has been agreed upon at national level. From a multi-level perspective 

the “EBP-agreements” can be understood as instruments used to manage the 

local dimension of the social services. Resources were allocated to establish 

regional (inter-municipal) structures. These “collaboration- and support struc-

tures” are a result of the agreements, and they have also been referred to and 
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used in other policy initiatives, when the “EBP-agreements” came to an end. 

These regional (inter-municipal) structures should be understood as attempts 

from policy makers at national level to reorganize and regionalize some parts 

of municipal social services.  

Besides allocating resources, the “EBP-agreements” also were instruments 

used to propagate discourses. The texts are imbued with a discourse that can 

be described as consensus-oriented. This discourse reduces the conflicting in-

terests that multi-level politics involves. Terms such as “collaboration”, “dia-

logue” and “agreement” signal consensus and unity. This kind of discourse 

can be conceptualized as an expression of what has been called a post-political 

order (Garsten & Jacobsson, 2013; Hilding-Rydevik, Håkansson & Isaksson, 

2011; Mouffe, 2008; Roumeliotis, 2016). 

Since the regional level served as the primary recipient of the resources and 

discourses emanating from the “EBP-agreements” it was considered to be of 

interest to explore how actors at regional level experienced this governance 

process. The fourth and final study of the thesis was therefore an interview-

based study, which aimed to describe how individuals connected to a regional 

organization experienced the governance of social services via the “EBP-

agreements”. Seven semi-structured interviews were conducted with three 

staff members of a regional organization and four social service managers 

connected to that organization. All interviewees had experience of working 

with social service policies at regional level, and it was also assumed that they 

were all familiar with the governance of social services via agreements be-

tween MHSA and SALAR.  

The interviewees described SALAR as an important actor in this govern-

ance structure, bridging the national and regional levels. Several networks re-

lated to the social services domain are administered by SALAR and those net-

works seemed to be of great importance, giving SALAR the function as a na-

tional coordinator and a provider of forums for meetings, and of linking to-

gether actors from different levels of the multi-level system.  

The study revealed that the interviewees embraced the “EBP – discourse”, 

with its focus on the need to develop social service practices to make social 

service organizations more knowledge-oriented and more client-oriented. 

From a governance perspective, this embrace of the discourse coming down 

from national policy makers is important because it enables various adminis-

trative policy interventions aimed at collaboration and standardization.  

SALAR is an actor of great importance in the governance of social services. 

Since SALAR is an association consisting of management and members the 

existence of SALAR means that the relations between national and subna-

tional level takes place in an intra-organizational context. 

The thesis shows that the management of SALAR functions as a quasi-

authority vis-á-vis the members. Within the framework of “governance 

through knowledge” the management plays the roles of rule maker and policy 
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instrument of the state. The thesis argues that the following aspects taken to-

gether can explain why SALARS’s management is a quasi-authority in the 

social services domain: 

 

• The “agreement-institution” 

• The influence from health care 

• The amalgamation of associations representing the regional and local 

levels  

• The “governing through knowledge” paradigm 

• The characteristics of social service organizations  

 

From the contemporary historical perspective developed in study two it is pos-

sible to identify the ”agreement-institution” (i.e. agreements between MHSA 

and the subnational government associations). Agreements have been used as 

public policy instruments to govern some of the policy fields for which the 

regions and municipalities are responsible. This thesis shows that these agree-

ments have become institutionalized as means for managing relations between 

the national and subnational levels.  Within the paradigm of “governing 

through knowledge” policy makers at national level transferred this institution 

to the social services domain, subjecting this domain to the same kind of gov-

ernance structure that had long been used for governing health care. Accord-

ingly, when the development of the social services towards EBP came on the 

agenda, agreements were used as instruments in that policy process. 

Here it is also important to underline the amalgamation in 2007 of the Swe-

dish National Association of County Councils and the Swedish National As-

sociation of Local Authorities, through which SALAR was founded. This mer-

ger must be considered when discussing the possibility to transfer the agree-

ment-institution to the social services domain. The founding of SALAR meant 

that the borders between the health care domain and the social services domain 

to some extent had been blurred at the national level.  

The usage of agreements means that SALAR’s management functions as a 

quasi-authority vis-á-vis SALAR’s members. What has been shown in the the-

sis is that the management’s usage of such tools as recommendations, action 

plans and open comparisons also gives the management this quasi-authority 

function. All these tools are mainly used within the paradigm of “governing 

through knowledge”, in which the value of national equivalence trumps the 

principle of self-government for the local and regional governments. 

The thesis has argued for the need to take the territorial dimension into 

consideration when discussing and problematizing the governance of social 

services. This dimension shows the distance that exists between the state at 

the national level and the 290 social service organizations at the local level. It 

is argued that, in this context, SALAR’s management holds a prominent posi-
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tion as an actor with the capacity to reach out to all the subnational govern-

ments in the Swedish multi-level system. While the territorial dimension turns 

the social services into a policy domain that from the state’s point of view is 

difficult to govern, this difficulty is compounded by the human service char-

acter of the social services. Social service practices are of complex character, 

doing political, moral and ethical work. The human service character of social 

service practices can also help explain why SALAR is an actor taking part in 

the governance of this policy domain.  
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Intervjuer 

SKR 

Intervju 2018-02-13 med tjänstepersoner anställda vid SKR:s kansli 

Intervju 2018-01-10 med tjänsteperson anställd vid SKR:s kansli 

Länsorganisationen och socialchefer 

Intervju 2016-09-22 med person anställd vid Länsorganisationen (IP 1) 

Intervju 2016-09-22 med person anställd vid Länsorganisationen (IP 2) 

Intervju 2016-10-04 med person anställd vid Länsorganisationen (IP 3) 

Intervju 2016-11-03 med socialchef (IP 4) 

Intervju 2016-11-04 med socialchef (IP 5) 

Intervju 2016-11-10 med socialchef (IP 6) 

Intervju 2016-11-25 med socialchef (IP 7) 

 

Mejl 

Mejlkonversation med tjänsteman på SKR, 2015-01-29. 
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