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Bakgrund

I Sverige ärdet kommunerna somhardet

ytterstaansvaretföratthjälpamänniskor
sombefinnersigisocialtutsattasituationer.
Menvilkenhjälpsomskallges,hurdenskall
utformas,ochhurarbetetskallorganiseras
ärinteregleratidetaljochkommunernahar
enrelativtstorfrihetattsjälvaorganisera
densocialaservicenenligtlokalaförutsätt-
ningar(Socialtjänstlagen2kap4§,Kommu-
nallagen3kap4§).Trotssocialtjänstlagens
formuleringomallamänniskorsrätttilllika
behandlingvidenbedömningavderashjälp-
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behov,kanskillnader ikommunernassätt
attorganiseraindivid-ochfamiljeomsorgen
ledatillattbehovenbedömsolikaberoende
påvilkenkommunmanbori(Byberg2002,
Minas2005,Stranz2007).

När den nya socialtjänstlagen utar-
betades under 1970-talet var ledordet
helhetssyn. Med helhetssyn menades att
individens hela problemsituation skulle
belysas, att man skulle ta i beaktande
inte bara individens problem, utan hela
detsammanhangindividenbefinnersigi.
Man framhöll att socialtjänstens organi-
sationintelängreskullebyggasuppenligt
symptomprincip (eller i enlighetmedde
gamlabarnavårds-,socialhjälps-ochnyk-
terhetsvårdlagarna),utan socialarbetarna
förväntadesfungerasomgeneralisteroch
arbetamedallatyperavsocialaproblem
(SOU 1974:39). Helhetssynens prägel på
organisationenhadeocksåsingrundiatt
manvilleundvikadensocialastigmatise-
ringdetinnebarattkategoriseramännis-
korochderasproblem.Klienternaskulle
dessutombarabehövahakontaktmeden
socialarbetare (Bergmark & Lundström
2005).

Islutetav1980-taletbörjadedeninte-
grerade organisationsmodellen att utsät-
tasförkritik.Manmenadeattindivid-och
familjeomsorgen(IFO)iställetkundeorga-
niseras utifrån principen att samarbeta
medkollegorochinstansermedbättrekun-
skaper. Genom en specialisering av IFOs
arbetsområde skulle klienterna få möta
socialarbetaremedhögrekompetensinom
sittarbetsområde(Bergmark&Lundström
2005).Isocialtjänstutredningenfrån1999
(SOU 1999:97) menade man att helhets-
synenintebaraskallpräglahurmanserpå

klienten,utanocksåhurmanarbetaroch
hur man organiserar sig. Dock motsätter
mansigintespecialisering,baradettainte
påverkarhelhetssyneniarbetetmedklien-
ten.Stödettillklientenkanblimerkompe-
tentocheffektivtgenomattIFOorganise-
rasiolikafunktioner.

Kommunernas frihet att själva välja
hurmanvillorganiseradetsocialaarbe-
tet (Kommunallagen 3 kap) gör att det
i Sverige idag finns ett stort antal olika
modeller för hur man organiserar IFO. I
endelkommunerärdentraditionellaIFO-
verksamhetenintelängresamladunderen
ochsammanämnd,utanbarnavårdsfrågor
samsas exempelvis med frågor som rör
utbildning,ochekonomisktbiståndåter-
finns i nämnden för arbetsmarknadsfrå-
gor.Påsammagångfinnsdetocksåkom-
munersomefteratthavaritorganiserade
enligtspecialiseringsprincipenåtergårtill
en mer integrerad arbetsmodell för att
skapaenbättrehelhetssyniarbetetmed
klienten.Devanligasteorganisationsprin-
cipernainomIFOärintegreringochspeci-
alisering. Vanliga specialiseringsområden
är t.ex.mottagning; ekonomisktbistånd;
barn-,ungdoms-ochfamiljearbete;miss-
bruk; socialjour etc. En del kommuner
delarocksåuppdetsocialaarbetetit.ex.
utredning och insats eller myndighetsut-
övningochbehandling(Bergmark&Lund-
ström1998).

Videnytligbetraktelsetycksdetorgani-
satoriska landskapetvaraganskasplittrat.
Menhurserdetegentligenut?

Syftet med den här artikeln är att
beskrivahurindivid-ochfamiljeomsorgen
i Sveriges kommuner är organiserad med
avseendepåspecialiseringochintegrering.
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Följandetrefrågeställningarbildarutgångs-
punktförstudien:

Hur är kommunernas IFO-verksamhet•
organiseradidag(2008)?
Finns det något samband mellan kom-•
munstorlekochorganisationstyp?
Hur har kommunernas IFO-organisa-•
tionerförändratssedanslutetav1980-
talet?

Artikelninledsmedenkortarepresentation
avtidigareforskningsomrörIFOsorganisa-
tion,därefterredovisarvihurIFOärorgani-
seradiSverigeskommuneridag,ochavslut-
ningsvisberörviorsakertillocheffekterav
detnuvarandeorganisatoriskaläget.

Tidigareforskning

Den studie som redovisas i den här arti-
kelningåriettstörreforskningsprojektom
organiseringavsocialtjänstensIFO.1Inom
ramenförprojektetgenomfördesenomfat-
tandelitteratursökningisyfteattkartlägga
denbefintligaforskningenomindivid-och
familjeomsorgensorganiseringbåde i Sve-
rigeochinternationellt.Dedatabasersom
genomsöktes var: Academic Search Elite
(EBSCO), Applied Social Sciences Index
(ASSIA),Socialservicesabstract,Sociolo-
gicalabstracts,PAIS,Webofscience(SCI-
expanded, SSCI,A&HCI), ERIC,Arbline
samtArtikelsök.Följandesökordanvändes
iolikakombinationer:personalsocialser-

1 Projektetheter»Specialiseringellerintegration
avsocialtjänstensindivid-ochfamiljeomsorg?
Effekterpåinsatserochresultat«ochinansie-
rasavForskningsrådetförarbetslivochsocial-
vetenskap(FAS).

vice,organisation,integratedsocialservice,
specialisedsocialservice,integration,spe-
cialisation,socialwork,genericsocialwork,
socialtjänst, organisation, specialisering,
generalisering, integrering, socialt arbete,
socialsekreterare,specialisering.

Utöverdettaharvisärskiltgåttigenom
svenska doktorsavhandlingar och forsk-
ningsrapporter i socialt arbete. Statliga
utredningarochdirektivsamtSocialstyrel-
sensrapportserierharocksågranskatsför
atthittalitteratursombehandlarområdet
IFOs organisation. Totalt bedömdes 169
publikationer ha viss relevans för forsk-
ningsprojektets inriktning. Idenhär arti-
kelnredovisasfrämstdendelavforskningen
somrörspecifiktsvenskaförhållanden.

IFOiSverigeskommunerhargenomgått
omfattande förändringar sedan den nya
socialtjänstlagenträddeikraft1982,men
kunskapen om hur omfattande speciali-
seringenärochhurdentarsigiuttryckär
begränsadtillettfåtalstudier.Påuppdrag
avSocialstyrelsengenomfördeBengtEriks-
son och Per-Åke Karlsson 1988-1989 en
enkätundersökningiallaSverigeskommuner
förattkartläggakommunernasIFO-organi-
sation. Enkätundersökningen komplettera-
desmeddataomkommunernaskostnader
förIFOochförsocialbidrag,samtuppgifter
omantaletsocialsekreterare.Dessadatahar
sedanrelateratstillkommunernasinvånar-
antal.Dethuvudsakligasyftetmedstudien
varattkartläggaorganisationsformerinom
IFOiSverigeunderentidsperiodnärbeho-
vetavspecialiseringinomIFOvaretthett
diskussionsämne.Ettavstudiensdelsyften
varattundersökaivilkenmåndebattenom
behoven av specialisering avspeglade fak-
tiska organisatoriska förändringar i syfte
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attökaspecialiseringen.Vidtidpunktenför
studiensgenomförandehade48procentav
kommunerna en integrerad organisations-
modell,ochdenvanligastespecialiserings-
typenvarattmanhadesärskildaekonomi-
enheter,någotsomförekomi51procentav
kommunerna (Eriksson & Karlsson 1989).
Den senaste genomgången av kommuner-
nas IFO-organisationer kommer från Åke
Bergmark och Tommy Lundströms IFO-
projekt där man bl.a. undersökt hur 100
svenska kommuner med ett invånarantal
mellan13000och65000organiseratdet
socialaarbetet.97procentavkommunerna
redovisadenågonformavspecialiseringav
ekonomiärenden,92procenthadeenspe-
cialiseradhandläggningavbarnavårdsären-
den,och90procentavmissbruksärenden.
Enheltintegreradverksamhetförekommer
alltsåbaraitreprocentavkommunernai
derasstudie(Bergmark&Lundström2005).
Bergmark och Lundström (2007) fastslår
attdenentydigtviktigasteorganisatoriska
trendeninomIFOärdenökadespecialise-
ringen.

ISocialstyrelsenslägesrapportfrån2005
(Socialstyrelsen2006)konstaterasattkom-
munernasIFO-organisationerkanföljalag-
stiftning,målgrupper,ekonomiskastyrprin-
ciperetc.Iochmedattsocialtjänstenhar
detytterstaansvaretförkommuninvånarna
kankommunernatvingastillenvisstypav
organiseringförattkunnahanterainsatser
utanfördetegnauppdragsområdetföratt
andramyndigheter,tillexempelarbetsför-
medling,försäkringskassasamthälso-och
sjukvård inte utför sina arbetsuppgifter
enligt uppdrag. Socialstyrelsen pekar på
attdengenerellatendensenärenökadspe-
cialiseringinomIFO.Detgällerframförallt

inomstörrekommuner,därdetocksåfinns
enstörreriskförbristandekontinuitetoch
helhetssyn,någotsomärlättareattupprätt-
hållaimindrekommuner.

När det gäller organisationens effekter
påklientarbetetfinnsdetstudiersompåvi-
sarsåvälpositivasomnegativaeffekterav
specialisering.Studiersompekarpåposi-
tivaeffekterärbl.a.FullerochTulle-Winton
(1996) samt Astvik och Aronsson (1999)
som visar på fördelar med en specialise-
ringmotspecifikaklientgrupper,bl.a.kan
utredningar förbättras. En undersökning
avSkogens(2001)demonstrerarattsocial-
arbetareispecialiseradeorganisationergör
striktarebedömningar.Minas(2005)påvi-
sar att specialiserade mottagningsenheter
erbjuder personer som söker ekonomiskt
biståndbättremöjligheteratt finnaalter-
nativalösningar.Ienbrittiskundersökning
observerar Cambridge och Parkes (2006)
ett antal fördelar med särskilda »adult
protection co-ordinators«, bland annat
bättrekunskaperhossocialarbetarna,ökad
objektivitetochtydligareåtskillnadmellan
utredning och insatser, samt mer fokuse-
radeinsatser.

Negativakonsekvenseravspecialisering,
redovisas bl.a. när det gäller placering av
barn i fosterhem (Börjeson & Håkansson
1990).Enspecialiseringmeduppdelningpå
utredningochinsatsleddetillattdesocial-
arbetaresomarbetademedutredninginte
hadetillräckligakunskaperomsamspeleti
familjernaförattkunnautförasittarbete
på ett tillfredsställande sätt. Danermark
ochKullberg(1999)pekarpåattsocialar-
betareispecialiseradeorganisationerten-
deraratthabristfälligakunskaperompro-
blemens omfattning och karaktär. Söder-

Lundgren,Blom,Morén&Perlinski:Frånintegreringtillspecialisering...
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feldt(1997)visarattspecialiseringavsoci-
altjänstensarbetekanledatillattsocialar-
betarendistanserar sig frånklienten,och
Frogget (1996) att specialisering kan leda
tillinstrumentaliseringavhandläggningsar-
betet.Minas(2005)menarattarbetetispe-
cialiserade mottagningsenheter leder till
ökadesvårigheterförmöjligaklienterattta
sigförbimottagningsenheten,liknadviden
grindvakt,inisystemet,ochattdetisintur
görattklienterutvecklarolikastrategierför
attkommainisystemet.Blom(1998)visar
att den strikt funktionsuppdelade IFO-
organisationen, i många avseenden, miss-
lyckadesmedatttillfredsställaklienternas
behovochönskemål,isynnerhetdåproble-
matiken var komplex och sammanflätad.
Dessutom medförde specialiseringen en
samarbetsproblematikbådeinomIFOoch
gentemotandraorganisationer.

DentidigareforskningenomIFOsorga-
nisering visar alltså att utvecklingen går
motenalltmerspecialiseradorganisations-
struktur,samtidigtsaknasforskningsresul-
tat som entydigt visar att specialiserade
organisationer är den lämpligaste organi-
sationsformenförattsocialarbetarnaskall
kunnautförasinauppgifter.Möjligaanled-
ningartilldenökadespecialiseringendis-
kuterasislutetavartikeln.

Olikaformeravspecialisering
ochintegrering

I det här avsnittet redogör vi för olika
former av integrering och specialisering
närdetgällerIFOsorganisation.Ilitteratu-
renfinnsexempelpåfleraolikadefinitio-
neravspecialiseringinomsocialtarbete.I

dennastudieharviblandannatutgåttfrån
en definition av Doel (1997), som modi-
fieratsavBlom(2004)förattbättrepassa
inpå svenska förhållanden.Här finner vi
sexolikatyperavspecialiseringavsocialt
arbete:

Fält:sjukhus,skola,kyrkaetc.1.
Omgivning: socialkontor, fältarbete,2.
hemmahos
Ålder:barn,ungdomar,vuxna,äldre3.
Problem:psykiskhälsa,alkoholmissbruk,4.
ekonomi,relationer
Metod: kognitiva metoder, systemteori,5.
case-management,gruppterapi
Funktion: mottagning, utredning,6.
behandling/insats,service

Isvenskforskningslitteraturanvändsibland
begreppet funktionell specialisering eller
funktionsspecialisering för att beteckna
denkategorisomovanbenämnsproblem
(4), och begreppet uppgiftsspecialisering
används för funktionsspecialiseringen (6)
(se t.ex. Bergmark & Lundström 2005,
Wiklund2006).Begreppetfunktionsspeci-
aliseringanvändsocksåpåolikasätt,bådei
litteraturenocholikakommuner,mendet
betyder vanligtvis en speciell enhet som
utför en specifik arbetsuppgift, arbetar
medenvissgruppetc.Idenhärstudien
benämnervipunkt4förproblemspeciali-
seringochpunkt6för funktionsspeciali-
sering.Utöverdenformaliseradeorganisa-
toriska specialiseringen förkommerockså
attenskildapersonervidenenhethartill
uppgiftattansvaraförvissaspecifikaupp-
gifter, till exempel förhandsbedömningar,
uppföljningar eller en viss typ av utred-
ningar, s.k. personbunden specialisering
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(t.ex. Strantz 2007). Sammanfattningsvis
finnsdetalltsåolikabetydelseravbegrep-
petspecialiseringavsocialtarbete.Detär
viktigt att ha det i åtanke eftersom man
oftatalaromolikasakernärintebegrep-
petklartdefinieras.2Låtossocksåpekapå
några olika betydelser av begreppet inte-
grering.

I Eriksson och Karlssons undersökning
från1989motsvararbegreppetfunktionsor-
ganisationenorganisationmedenenhets-
chef som leder en arbetsgrupp där grup-
pensmedlemmararbetaruteslutandeinom
IFO.Dettatillskillnadfrånengeografiskt
sammanhållenorganisationsomärenorga-
nisationmedenenhetschefdärgruppens
medlemmararbetarinomettellerfleraav
socialtjänstensområdenförutomIFO.

De integrerade socialtjänstorganisatio-
nernakan,beroendepåkommunensstorlek,
varaorganiseradeenligtengeografiskprin-
cipförattpåsåsättbegränsaupptagnings-
områdetförsocialarbetarnasansvar.Enidé
bakomdengeografiskaorganisationsprinci-
penärattmaninomsocialtjänstenförutom
detdirektaklientarbetetocksåskaarbeta
förebyggandeuteibostadsområdena,såatt
mankommernärasinmålgrupp.Dettasätt
attorganiseraIFOvarrelativtvanligtunder
1980-talet.Arbetetorganiseradesdåofta
undersocialadistriktsnämnderellerkom-
mundelsnämnder som också hade ansvar
fört.ex.utbildningsfrågorpådistriktsnivå,

2 Ytterligare ett sätt att se på specialisering
erbjuderMintzberg(1993),somskiljerpåver-
tikalochhorisontellspecialisering.Bl.a.anser
Mintzberg att professionaliserade yrken kän-
netecknasavenhöghorisontellmenlågvertikal
specialisering.

vilket förenklade samarbetetmellanolika
myndigheter(Persson1987).

Härredovisarvi,baseratpåkategorise-
ringaravvårtempiriskamaterial,femren-
odladeexempelpåhursocialtjänstensIFO
kanorganiserasiSverige.Förtydlighetens
skull vill vi påpeka att respektive modell
finnsiettantalvarianterruntomilandet.



IdenhärfigurenärIFO-verksamheteninde-
ladigeografiskaområden.Andravarianter
ärIFO-områdenutifrånstadsdelarellerkom-
mundelar.Ivarjeområdebedrivsallaformer
av IFO-verksamhet. Icke desto mindre kan
detförekommaattettavområdenaieninte-
grerad kommun har ett särskilt ansvar för
t.ex. familjejuridiska frågor, och familjerät-
tenärdågemensamförsamtligaområden.

Tillskillnadfråndenförrafigurenharsoci-
alsekreterarna ienorganisationmedper-
sonbundenspecialiseringspecifikaarbets-
uppgifter. Man arbetar fortfarande enligt
generalistprincip,därallasocialsekreterare
arbetarmedallatyperavuppgifter,menen

Figur 1. 

Denintegreradesocialtjänstorganisationen.

 

IFO 

Område öst Område väst Område syd 

Figur 2. 

Organisationmedpersonbundenspecialise-
ring

 

IFO 

Område öst Område väst Område syd 

Socialsekreterare 1 

Ungdomar 

Socialsekreterare 2 

Barnavård 

Socialsekreterare 3 

Ekonomi 
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specialiseringfinnssåtillvidaattenvisstyp
avärendenstyrstillenpersonmedsärskilt
ansvarförjustdenärendetypen.

Dennafigurvisardenvanligastetypenav
specialiserad IFO-organisation, där det
finns olika enheter som ska matcha olika
slagsproblematikhosklienterna.Speciali-
seringenkan iblandvaramer långtgående
medenheterfört.ex.ungdomsproblematik,
psykiskohälsa,familjeproblematik.

Idenhärorganisationstypengörsenåtskill-
nadmellant.ex.utredningochinsats.Iprin-
cipärtankenattmanpåutredningsenheten
sköter den renodlade myndighetsutöv-
ningenochattmansedangerinsatsenheten
iuppdragattutföradenbeslutadeinsatsen.

Figur 3. 

Organisationmedproblembaseradspeciali-
sering.

 

IFO 

Barnavård Ekonomi Missbruk 

Figur 4. 

Organisationmedfunktionsbaseradspecia-
lisering.

 

IFO 

Mottagning Utredning Insats 

Figur 5. 

Multispecialiseradorganisation.

IFO 

Barn och unga Missbruk Ekonomi 

Barn 13-18 år 

Barn 0-12 år 

Utredning 

Insats 

Mottagning 

Barnfamilj Vuxen 

Ungdom 

Arbetsmarknad 

Försörjning 

Karaktäristisktfördenmultispecialiserade
organisationenärattenheternadelsärinde-
ladeefterproblemtyp,delsefterfunktion.
Inomenhetenförbarnochungafinnsdeten
uppdelningefterålder,menocksåenmellan
utredningochinsats.Vidarefinnsinomeko-
nomienhetenenspecialiseringmotolikakli-
entgrupper,ochinomdessaspecialistgrup-
perfinnsävenenytterligareuppdelningdär
mandelarinklienternaefterproblematik.

De modeller som illustrerats ovan är,
som tidigare nämnts, typexempel på hur
detkanseut.Emellertidfinnsdetdiverse
olikavarianteravdessamodellerilandets
kommuner. Variationerna handlar om en
anpassning till lokala förhållanden och
berordelvispåattgränsdragningarmellan
olika enheter kan vara svåra att upprätt-
hållaipraktiken.Idenhärstudienharvi
fokuserat på problem- och funktionsspe-
cialisering,dådeärdevanligastförekom-
mandeochocksåmestframträdandespe-
cialiseringsformerna inom IFO i Sveriges
kommuneridag.

Entidigarekartläggning
avkommunernasIFO-

organisationer

IsocialstyrelserapportenOrganisationsfor-
merinomsocialtjänstensindivid-ochfamil-
jeomsorg(Eriksson&Karlsson1989)redo-
visasentotalundersökningavhurSveriges
kommuners IFO-organisationer var orga-
niserade1988-89. Iundersökningen dela-
des svarsenheterna (kommun eller social
distriktsnämnd och eller/kommundels-
nämnd)inisexolikagrupperefterstorlek
påsvarsenheterna.
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A. Svarsenhet<15000invånare.
B. 15000-30000invånare.
C. 30000-50000invånare.
D. 50000-100000invånare.
E. 100000-200000invånare.
F. >200000invånare.

Vidtidpunktenförundersökningenfanns
det454svarsenheteravvilka450harbesva-
rat enkäten. Innehållet i Tabell 1 nedan
liksom i Tabellerna 2, 3 och 4 är hämtat
från Eriksson och Karlsson (1989), dock
anpassattillvårtsyfte.Antalkommuneri
ErikssonochKarlssonsrapportsummerar
till282vilketärnågotförvånandeeftersom
Sverigeunderåren1983-91hade284pri-
märkommuner(SCB2008s.29-30).

ITabell1serviattblanddeminstakom-
munerna,medfärreän15000invånare,var
detingenkommunsomhadeengeografisk
indelning av IFO-organisationen. I övriga
kommuner var det så att ju fler invånare
enkommunhade,destostörrevarandelen

som hade en geografisk indelning i t.ex.
kommundelar,därIFO-verksamhetenutför-
des.

IErikssonochKarlssonsrapportgörsen
separatredovisningavantaletsärskildaeko-
nomigrupper, dvs. där ekonomihandlägg-
ningen separerats frånövrighandläggning
(seTabell2).51procent,dvs.230,avde450
svarsenheterna hade en sådan ekonomi-
grupp.På1980-talethadediskussionenom
specialiseringframföralltfåttettgenomslag
vadgällersärskiljandetavekonomigrupper
inomIFO,ochdettainomloppetavbaraett
fåtalår.

AvTabell2framgårattdetframförallt
äridestörrekommunernasomekonomi-
handläggningen särskiljts från övrig IFO-
verksamhet. Dessutom kunde IFO-organi-
sationenseolikautideolikakommunde-
larnainomsammakommun.91procentav
svarsenheternaistorstädernahade1989en
särskildekonomigrupp.

Mångakommunersomislutetav1980-

Kommunstorlek A B C D E F

Antal kommuner 136 73 35 27 8 3

Antal svarsenheter per kommun 1,0 1,10 1,93 3,0 7,0 11,1

*Tabell1-4ärhämtadeurErikssonochKarlsson(1989).

Tabell 1. 

Kommuner(n=282)ochsvarsenheter*(n=450).

Tabell 2. 

Särskildaekonomigrupperislutetav1980-talet(n=230).Fördelningeftersvarsenhetensstor-
lek.

Samtliga A B C D E F

Procent 51 28 56 66 65 43 91

Absoluta tal 230 39 43 41 51 24 32
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talet hade särskilda grupper för hand-
läggning av ekonomiärenden hade också
specialiserade grupper med inriktning på
olika klientgrupper, t.ex.barnoch familj,
ungdom,vuxenetc. IErikssonochKarls-
sons undersökning gavs kommunerna
möjlighetattsvarapåfråganomdetiIFO-
organisationenfannssärskildagrupperför
arbete med barn och familjer, ungdomar,
eller vuxna. Det var därmed möjligt att
ange förekomst av flera olika arbetsgrup-
per(iEriksson&Karlssonkalladebehand-
lingsgrupper)ochsamtidigtangeförekomst
av icke-differentierad arbetsgrupp, till
exempelattdetförekomenspecialiserad
grupppåmissbruksområdet,menintepå
barnavårdsområdet.Därförärantaletsvari
Tabell3fleränantaletsvarsenheter.

Tabell3visarattensärskildgruppför
arbetemedvuxna–nästsärskildaekono-
migrupper(seTabell2)–vardenvanligast
förekommande specialiserade gruppen i
Eriksson och Karlssons undersökning. Ett
stortbortfallgörattdetinteärmöjligtatt
utifrån svaret på denna fråga dra några
slutsatser om samband mellan kommun-
storlek och avsaknad av differentierade
grupper.Däremotärdetvärtattnoteraatt
den icke-differentierade organisationsty-
penävenförekommeristorutsträckningi
kommunermedstörreinvånarantal.

I närmare hälften av fallen i Eriksson
ochKarlssonsundersökning(seTabell4)
ärsvarsenheternaickespecialiserade,dvs.
ingenuppdelningärgjordiolikaenheter
somharolikaansvarsområdenocharbets-

Tabell 4. 

Ickespecialiseradeorganisationervidslutetav1980-talet(n=215).Fördelningeftersvarsen-
hetensstorlek.

Samtliga A B C D E F

Procent 48 71 42 37 26 61 20

Absoluta tal 215 98 32 23 20 34 7

Tabell 3. 

Differentieradearbetsgruppervidslutetav1980-talet(n=677).Fördelningeftersvarsenhe-
tensstorlek.

Samtliga (procent/absoluta tal)

Totalt A B C D E F

Ej diff. 38 / 172 33 / 46 55 / 42 56 / 35 26 / 20 36 / 20 23 / 8

BoF** 25 / 113 7 / 10 22 / 17 16 / 10 49 / 38 25 / 14 69 / 24

Ungdom 22 / 98 6 / 8 19 / 15 21 / 13 41 / 32 20 / 11 54 / 19

Vuxen 29 / 129 11 / 15 21 / 16 26 / 16 55 / 43 27 / 15 66 / 23

Ingen uppgift 37 / 165 57 / 78 23 / 18 27 / 17 29 / 23 43 / 24 11 / 4

**BoFstårförBarn-ochfamiljegrupp.
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uppgifter. Framförallt är det de mindre
kommunerna somharen icke-specialise-
rad organisation, där socialsekreterarna
arbetar som generalister. I dessa kom-
munerkandetemellertidförekommaatt
enskilda personer har specifika arbets-
uppgifter, alltså en sorts personbunden
specialisering.

Sammanfattningsviskanvialltsåseatt
islutetpå1980-taletfannstendensertill
enhöggradavspecialisering,särskiltinom
områdetekonomisktbistånd.Denintegre-
radeorganisationenhadeemellertidfortfa-
randeenstarkställning.Hurserdetdåut
ungefärtjugoårsenare?

SvenskaIFO-organisationer
2005-2008

Idethäravsnittetredovisarvivårunder-
sökningavsvenskakommunersIFO-organi-
sationersomgenomfördesunderperioden
2005till2008.

Tillvägagångssätt

Sveriges samtliga 290 kommuner ingår
i undersökningen. Kommunernas IFO-
organisationerhar i förstahandstuderats
viadekommunalainformationssidornapå
Internet,därmångakommunerpublicerat
tämligen utförlig information om social-
tjänstensorganisation.

Att samla in data via kommunernas
hemsidorinnebärenvissosäkerhetrörande
materialets reliabilitet och validitet. Det
kanfinnasvariationkommunernaemellan
medavseendepåvadmanväljerattredo-

visanärdetgällerorganisationsmodeller-
nasbeståndsdelar,samtvadmanläggerför
betydelseideolikabegreppsomanvänds
förattbeskrivaorganisationerna.Detkan
ävenvarasåattinformationsomutåtsett
förefaller stämma kan vara missledande;
bakomlikartadebeskrivningaritvåolika
kommunerkandetdöljasigdelvisolikar-
tadepraktiker.Samtidigtärdetrimligtatt
anta att många kommuner har tämligen
uttömmande och tillförlitlig information
på sinahemsidor.Till exempel vet vi att
informationen på hemsidorna är korrekt
när det gäller de tre IFO-organisationer
som vi detaljstuderat inom ramen för
forskningsprojektet. Dessutom, i slutet
avartikelnpekarvipåattresultatenvisar
storöverensstämmelsemedenstudiesom
undersöktIFOsorganiseringviaenkätdata
(Bergmark&Lundström2005).Detinne-
bären, indirekt,metodtriangulering som
indikerarattmaterialetpåhemsidornaär
relativttillförlitligt.

Vi har försökt hantera problematiken
med materialets validitet och reliabilitet
genomattkontaktadekommunerdärinfor-
mationenvaritotydligellerdärenbeskriv-
ningavsocialtjänstensorganisationharsak-
nats.Dethariförstahandskettviae-post
ochiandrahandviatelefon.Idefallkom-
munenkontaktats via e-post eller telefon
har frågor ställts om IFO-organisationen,
omeventuellaenheter/grupper,omsocial-
sekreterarnaharspecifikaarbetsuppgifter
ellerarbetarenligtgeneralistmodell.

Mångakommunerhardålämnatentäm-
ligen omfattande beskrivning av hur man
organiseratarbetetinomIFO.Detprimära
syftet har inte varit att ta reda på vilka
enheter(t.ex.barnavårdellerekonomi)som
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finns i kommunernas IFO-organisationer,
utanatttaredapåvilkentypavorganisa-
tionmanharutifråndeolikaformernaav
specialiseringochintegrering.Idekommu-
ner där socialtjänstverksamheten är upp-
delad i mindre geografiska självstyrande
distriktellerstadsdelar,t.ex.storstäderna
och en del av övriga större städer är de
organisatoriskaprinciperna i samtliga fall
istortsettidentiska,ävenomdeyttrarsig
pådelvisolikasätt.Mankanidessadistrikt
till exempel ha enheter baserade på en
problembaserad specialisering, men vilka
enheter(problemgrupper)manarbetarmed
kanvarieramellandistrikten/stadsdelarna.
Dettahardockinteundersöktsivårstudie.
Datainsamlingengenomfördesunder åren
2005till2008.Störredelenavinsamlingen
skeddeunder2006.

Vid kategorisering av undersöknings-
kommunernahardensenasteversionenav
Sveriges kommuner och landstings kom-
mungruppsindelninganvänts(http://www.
skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445).Iden
nya kommungruppsindelningen från 2005
harmantagithänsyntillstrukturellaegen-
skaper som befolkningsstorlek, pendlings-
mönsterochnäringslivsstruktur.

I den aktuella kommungruppsindel-
ningenfinnsföljandekategorier:

Storstäder(3kommuner)1.
Förortskommuner(38kommuner)2.
Störrestäder(27kommuner)3.
Pendlingskommuner(41kommuner)4.
Glesbygdskommuner(39kommuner)5.
Varuproducerandekommuner(40kom-6.
muner)
Övrigakommuner,över25000inv.(337.
kommuner)

Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv.8.
(38kommuner)3
Övrigakommuner,mindreän12500inv.9.
(31kommuner)

Nedan presenteras resultatet av under-
sökningen där vi redovisar hur många av
kommunernasomharenorganisationmed
funktions-,problem-ellermultispecialise-
ring.Övriga förekommandetyperav spe-
cialisering(seavsnittetomspecialisering),
harintespecifiktundersöktsidenhärstu-
dien.

Funktionsspecialisering

IkommunerdärIFOärorganiseradenligt
en funktionsprincip kan socialsekreterar-
nasarbetsuppgifterantingenbeståavt.ex.
utredningsarbete eller insatsarbete. I en
kommunsomocksåharenproblemspecia-
lisering(multispecialiseradorganisation,se
Tabell7)kanarbetetvarainriktadpåutred-
ningellerinsatsienviss(problembaserad)
grupp.

ITabell5harvioperationelltdefinierat
kommunermedblandformerenligtdetföl-
jande.Enintegreradorganisationmeddrag
avfunktionsspecialisering(kategori2)avser
enkommundärnästansamtligasocialarbe-
tarearbetarmediprincipallatyperavären-

3 Sedan undersökningen inleddes har antalet
kommunerikategori7och8förändratssåtill-
vidaattenkommunfrånkategori8utökatsitt
invånarantalochbeinnersignumerikategori
7.Idenhärstudienutgårvifråndenversion
avkommungruppsindelningensomvargällande
2006.
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den,mendärdett.ex.kanfinnasenviss
styrningavutredningarellerinsatsermot
särskildasocialsekreterare(t.ex.vidutred-
ningisambandmedklientersdödsfall).Ien
funktionsspecialiserad organisation med
drag av integrering (kategori 3), sker det
motsatta.Därkanmant.ex.iensärskild
utredningsenhetiblandgöravissainsatser
(stödsamtal, ekonomiskt bistånd m.m.),
trotsattdetfinnsenellerflerainsatsenhe-
tersomsedanskalltaöverärendet.

AvTabell5framgårattungefär15pro-
cent av kommunerna har en organisation
där socialarbetarna är uppdelade i olika
grupper utefter vilken typ av uppgift de
utför.Denhärtypenavorganisationföre-
kommer oftast i kommuner med en hög
gradavspecialisering, ikombinationmed
en problembaserad gruppindelning. Den
här typen av organisering förekommer i

samtligastorstädersamti15(56procent)
avdestörrestäderna.Denärmindrevanlig
idesmåkommunerna.Detärintressantatt
noteraattendelavförortskommunernahar
ettinvånarantalsomliknar,elleriflerafall
ärstörreändestörrestäderna,meniför-
ortskommunernaärdetmindrevanligtmed
funktionsspecialiserade IFO-organisatio-
ner.Detfinnsalltsåingetentydigtsamband
mellankommunstorlekochfunktionsspeci-
alisering.Detsomdockframstårtydligast
ärattdeallraflestakommunernaiSverige,
242kommunereller83procent,inteharen
funktionsspecialiseradIFO-organisation.

Problemspecialisering

Ienorganisationsomärspecialiseradmot
olika problemområden arbetar socialse-

Tabell 5. 

Funktionsspecialisering(N=290).
0=ingenfunktionsspecialisering,1=funktionsspecialisering,2=integreradorganisationmed
dragavfunktionsspecialisering,3=funktionsspecialiseradorganisationmeddragavintegre-
ring.

Funktionsspecialisering

Kommuntyp 0 1 2 3 Totalt

Storstad  3   3

Förortskommun 33 5 38

Större städer 12 15 27

Pendlingskommun 38 2 1 41

Glesbygdskommun 36 2 1 39

Varuproducerande kommun 36 4 40

Övrig kommun >25 000 25 6 1 1 33

Övrig kommun 12500-25000 32 5 1 38

Övrig kommun <12500 30 1 31

Totalt 242 43 4 1 290
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kreterarnaiarbetsgrupperdärmanmöter
klientgruppermedenvisstypavproblema-
tik,t.ex.missbruk,ekonomiskasvårigheter,
barnsomfarillaetc.Detärdenvanligaste
formenavspecialisering,ochdenåterfinns
i256avkommunerna,närmare90procent,
attjämföramed52procent1989(Eriksson
&Karlsson1989).

En ofta förekommande gruppindelning
sommotsvarardegamlasocialvårdslagarna
är: barngrupp, ekonomigrupp och miss-
bruksgrupp.Dettaärenorganisationstyp
somärutsattförförändringarnär»nya«kli-
entgrupperidentifieras,t.ex.finnsdetien
delkommunersIFO-organisationerensär-
skildarbetsgruppförfrågorsomrörunga
vuxnaellerintegrationavflyktingar(Berg-
mark&Lundström2005,Skogens2001).

ITabell6harvioperationelltdefinierat
kommunerikategorierna2och3(blandfor-
merna)påföljandevis.Enintegreradorga-
nisationmeddragavproblemspecialisering

(kategori2)ärenkommundäriprincipalla
socialarbetarearbetarmednästanallslags
problematik,mendärdetkanskeenstyr-
ningavenvisstypavproblem(t.ex.spel-
missbruk)motsärskildasocialsekreterare.
Ienorganisationsomharproblemspeciali-
seringmeddragavintegrering(kategori3)
kanenenhetiblandarbetamedfleraolika
typeravproblem,trotsattorganisationen
harsärskildaenhetermeduppgiftatthan-
teraolikaproblem.Detkant.ex.innebära
att en enhet för barnavårdsutredningar
även handlägger ekonomiärenden under
utredningstiden, trots att organisationen
harensärskildekonomienhet.

Tabell6visaratt24kommuner,eller8
procent,avkommunernainteharproblem-
baseradspecialiseringavIFO.Flertaletav
dessakommunerharettlågtinvånarantal.
Däremot har samtliga större kommuner
någonformavproblemspecialiseradorga-
nisation.

Tabell 6. 

Problemspecialisering(N=290).
0=ingen problemspecialisering, 1=problemspecialisering, 2=integrerad organisation med
dragavproblemspecialisering,3=problemspecialiseringmeddragavintegrering.

Problemspecialisering

Kommuntyp 0 1 2 3 Totalt

Storstad  3   3

Förortskommun  36 1 1 38

Större städer  27 27

Pendlingskommun 1 39 1 41

Glesbygdskommun 18 19 1 1 39

Varuproducerande kommun 3 35 2 40

Övrig kommun >25 000  32 1 33

Övrig kommun 12 500-25 000 1 37 38

Övrig kommun <12 000 1 29 1 31

Totalt 24 256 6 3 290
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Multispecialiserade
organisationer

Demultispecialiseradeorganisationernaär
bådeproblem-ochfunktionsspecialiserade.
Detkandessutomförekommat.ex.intern
specialisering,dvs.attdetinomdenredan
specialiseradeenhetenfinnsgruppereller
personersomarbetarmedspecifikaarbets-
uppgifter.ITabell7beskrivskommunerna
samtidigt utifrån variablerna funktions-
indelning och problemspecialisering. Det
framgåravtabellenattsamtligastorstäder
ärbådefunktions-ochproblemspecialise-
rade.Totaltärca16procent,45kommuner,
bådeproblem-ochfunktionsspecialiserade.
DeharenIFO-organisationdärsocialarbe-
tarnadelsärindeladeefterklientgruppens
problematik,delseftervilkensortsarbete
man utför, till exempel utrednings- eller
behandlingsarbete.Deflestakommunerär
dockendastproblemspecialiserade.

Viserattdetidagslägetär7procentav
kommunerna som arbetar integrerat, en

arbetsmodellsomärvanligastiglesbygds-
kommunerna.

1989 var 48 procent av kommunernas
IFO-verksamheter organiserade enligt
generalistmodellen (Eriksson & Karlsson
1989).IBergmarkochLundströmsunder-
sökningfrån2005vardetendast3procent
av kommunerna som hade en liknande
indelning, men då omfattade undersök-
ningenintekommunermedfärreän13000
invånare (Bergmark & Lundström 2005).
Mankanalltsåkonstateraattdetsketten
ökadspecialiseringavkommunernas IFO-
organisationermellan1989och2008.De
multispecialiseradeorganisationernautgör
idagnärmare16procent.

Även om vi i vår studie inte använt
samma undersökningsenheter som Eriks-
son och Karlsson (dvs. både kommuner
och kommundelar), och den äldre under-
sökningen därför omfattar fler undersök-
ningsenheter(N=454jämförtmedN=290),
kanvi tydligt se att specialiseringenökat
sedan1989.Dåhade51procentavkommu-

Tabell 7. 

Multispecialiseradeorganisationer(N=290).

 Ingen funktionsindelning Funktionsindelning Totalt

Kommuntyp Ej Problem Problem Ej problem Problem

Storstad 3 3

Förortskommun 33 5 38

Större städer 12 15 27

Pendlingskommun 1  37 3 41

Glesbygdskommun 17 19 1 2 39

Varuproducerande kommun 1 35 2 2 40

Övrig kommun >25000 25 8 33

Övrig kommun 12500-25000 1 31 6 38

Övrig kommun <12500 1 29  1 31

Totalt 20 222 3 45 290
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nernaensärskildgruppförhandläggningav
ekonomiärenden, vilket var den vanligast
förekommande specialiseringen vid den
tidpunkten.Dådetidennaundersökning
intevaritaktuelltattundersökavilkadiffe-
rentieradegruppersomförekommerikom-
munernasproblemindelning fårvi istället
jämföra resultatet från 1989 med de 88
procent avkommunerna som idaghar en
problemspecialisering.

Figur 6 är ett försök att illustrera var
IFO-organisationernaförnärvarandebefin-
nersigpåenorganisatoriskkartabestående
av dimensionerna problemspecialisering
ochfunktionsspecialisering.

Figuren illustrerar att de allra flesta
IFO-organisationerharenproblembaserad
specialisering,ävenomdetfinnstendenser
till attdelvis arbeta integrerat ochdelvis

arbetafunktionsspecialiseratidessakom-
muner.Ettfåtalkommuner,deflestamed
ett lägre invånarantal, arbetar integrerat.
Attarbetaspecialiseratbådemedavseende
påproblemochfunktionärvanligastilan-
detstillinvånarantaletstörrekommuner.

Förändringochspecialisering
avsocialtjänstorganisationer

Vilkaskälfinnstilldenförändringavkom-
munernas IFO-organisationer som skett
sedan1989?Socialtjänstlagen,medhelhets-
synen som ledstjärna, har inte förändrats
nämnvärt, åtminstone inte med avseende
på hur socialtjänstens organisation skall
utformas.

Dentilltagandespecialiseringenavsoci-

Figur 6. 

OrganisatoriskkartaöversvenskaIFO-organisationer2005-2008.
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altjänstensIFOkaninteförståsisoleratfrån
faktoreriomvärlden,utanmåstesättasini
ettsammanhangdärorganisationersucces-
sivt förändras somett svarpåbehovoch
förväntningar från samhället (Bergmark
& Lundström 2005, Eriksson & Karlsson
1989, Skogens2001).Möjliga anledningar
tillattsocialtjänstensorganisationföränd-
raskanblandannatvara:

Politiskaförändringar•
Ändradeekonomiskaförutsättningar•
Professionellasträvandenochanspråk•
Förändradefterfrågan•
»Nyuppkomna«socialaproblem•
Isomorfism•

Nedankommenterarvidessamöjligaanled-
ningartilldenökadespecialiseringeninom
kommunernasIFO-organisationer.

Politiskaförändringar

Under1970-och80-talenfannsenpolitisk
strävanattutökademokratinochgöramed-
borgarnamerdelaktiga ipolitiskabeslut,
och det påverkade även kommunernas
socialtjänstorganisationer. Genom sociala
distriktsnämnderellerkommundelsnämn-
der och geografiskt indelade (och gene-
ralistpräglade) IFO-organisationer skulle
brukarinflytandetinomsocialtjänstenöka
ochdetsocialaarbetetförasnärmaresina
avnämare(Eriksson&Karlsson1989).

Vikanävenseatthandläggningaveko-
nomiskt bistånd är en av de verksamhe-
ter inom socialtjänsten som idag ärmest
specialiserad.Redanislutetav1970-talet
skiljdes ekonomiskt bistånd ut från övrig

IFO-verksamhet i samband med försöks-
verksamhetenmeds.k.SOFT-handläggning
(förenkladhandläggning).TrotsattSOFT-
förslagetintegenomfördesisinhelhetfick
det betydelse för socialtjänstens organi-
seringdådettillvissdelliggertillgrund
för den specialiserade, och ofta förenk-
lade,formavhandläggningavekonomiskt
biståndsomfinnsiettstortantalavlandets
kommuner(Stranz2007).

Man kan även konstatera att kommu-
nernasökademöjligheterattsjälvabesluta
över förvaltningsorganisationen gjort att
olikhetenmellanorganisationernaharökat
(Bergmark2001).Dessutomharändringar
ikommunallagenbidragittillintroduktion
av olika modeller för marknadslösningar
sompåverkatutvecklingenavdes.k.bestäl-
lar-utförarorganisationerna.Detharmånga
gånger medfört en funktionsindelning
mellan utredande/beställande respektive
utförandeenheterinomIFO(Bergmark&
Lundström2005,Blom1998).

Ändradeekonomiska
förutsättningar

Enannananledningtillattsocialtjänstens
organisation förändras kan höra samman
med konjunkturförändringar. Exempel-
visdrarSkogens (2001)parallellermellan
variationer i den ekonomiska konjunktu-
ren och förändring av IFOs organisering.
Närflermänniskoribörjanav1990-talet
blevarbetslösaochibehovavekonomiskt
bistånd skedde samtidigt en specialise-
ring av enheter för ekonomiskt bistånd,
då många nytillkomna biståndssökande i
mindreutsträckninghadebehovavandra
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sociala insatser.Tankenvar attdet skulle
leda till en effektivare organisation, där
handläggarna inom enheten inte behövde
arbetamedandrasocialafrågor.Ienmot-
svarande högkonjunktur skulle andelen
klienter ibehovavmeromfattande insat-
ser änekonomisktbiståndöka,ochkom-
munerna skulle då kunna gå tillbaka till
en mer integrerad organisation (Skogens
2001). Någon sådan konjunkturrelaterad
utvecklingmotmergeneraliseradeorgani-
sationerharviintekunnaturskiljavaresigi
vårellerandrasundersökningar.Emellertid
harvifunnitexempelpåattmaniekono-
miskt kärva perioder, med ökat behov av
effektivisering av socialtjänstens arbete,
inågrakommunerhargåttmotenorgani-
sation med ett mer integrerat arbetssätt.
Bland annat i en medelstor kommun där
mantidigarearbetatproblemspecialiserat,
medfokuspåbl.a.missbrukochekonomi,
harmaninförtenfunktionsindeladorgani-
sationmedenuppdelningmellanutredning
ochinsatsisyfteattförbättrahelhetssynen
påklientensproblematik.

Dessutomharkommunernasansträngda
ekonomi ikombinationmedmedialadrev
mot t.ex. bristfälliga barnavårdsutred-
ningargjortargumentetomattökadspe-
cialiseringgerökadkompetensochiläng-
denökadeffektivitetgångbart(Bergmark&
Lundström2005).

Många kommuner har också infört en
särskildmottagningavnyaklienter,organi-
seradantingenispecifikafunktioner,eller
genom personbunden specialisering, där
ett fåtal personer har till uppdrag att ta
emot nya klienter. Genom specialiserade
mottagningsenhetervillmansnabbarelotsa
desökandevidaretillandralösningar(t.ex.

försäkringskassa eller arbetsförmedling),
och med hjälp av förhandsbedömningar
sorterautklienterursystemetutanattmer
omfattande utredningar behöver genom-
föras.EnstudieavMinas(2005)visaratt
den här typen av organisatoriska enheter
förmottagningkanledatillhögrekostnads-
effektivitetiorganisationendåmänniskor
sominteärberättigadetillbiståndtidigare
sorterasutfrånsystemet.

Professionellasträvanden
ochanspråk

SocionomutbildningeniSverige,ochövriga
västvärlden, är i huvudsak inriktad mot
generalistkompetens (Blom 2004, Wolk
&Wertheimer1999)trotsatttendenseni
kommunernaärenökadspecialiseringoch
differentiering.Denhärdiskrepansenkan
tillvissdelhandlaomsocionomprofessio-
nenssträvanattavgränsasittarbetsområde
ochökasinstatusiförhållandetillandra
yrkesgrupper. Här är bland annat strävan
efter legitimation ett led i arbetet, vilket
kan leda till ökad specialisering, då man
därigenomkanhävdaökadespecialistkun-
skaper (Wingfors 2004). Att organisera
IFO i specifika enheter, delvis i syfte att
uppnå högre kompetens inom respektive
problemområdekanävensessomettsteg
iarbetetatthävdaprofessionensmaktoch
statusirelationtilldetomgivandesamhäl-
let(Stranz2007).

Förändradefterfrågan

Ökadmassmedialbevakningochettökat
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antalanmälningarombarnsomfarillahar
letttillattkravenpåsocialtjänstensbarna-
vårdsarbeteökat (Bergmark&Lundström
2005). Det särskilda fokus som en viss
målgruppfårkanledatillökadspecialise-
ringisträvanattförbättrakvalitetenidet
socialaarbetesomriktasmotdenmålgrup-
pen.Andraexempel änbarnavårdsarbete
ärt.ex.särskildaarbetsmarknadsinriktade
enheterförungaochenheterförungdoms-
arbete med särskilt fokus på missbruks-
problematik.

Därutöver kan konjunkturförändringar
–medettökatbehovavekonomisktbistånd
när det övriga socialförsäkringssystemet
interäckertill–ocksåledatillenspecialise-
ringavsärskildaekonomienheter.Framför-
alltdåmångamänniskorsomansökerom
ekonomisktbiståndinteäribehovavövrigt
stödfrånsocialtjänsten(Skogens2001).

Nyuppkomnasociala
problem

Detsomsker iomvärldenpåverkarockså
socialtjänstensorganisationgenomattnya
målgrupperförsocialtjänstensarbeteupp-
kommer.Ettexempelpådettaärt.ex.kom-
munernas ansvar för boende för ensam-
kommande asylsökande barn (Lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. §§2-3,
Socialtjänstlagen2kap2§).ÄvenomMig-
rationsverketfortsättningsvisharettöver-
gripande ansvar för barnen, är det kom-
munernas ansvar att barnen får boende,
men också den eventuella hjälp och stöd
sombarnenharmöjlighetatterhållagenom
socialtjänstlagen.Kommunernasnyaansvar
kaninnebäraattmant.ex.införenperson-

bunden specialisering, där socialsekrete-
rareinomenvissenhetfårtillansvaratt
arbeta med ensamkommande asylsökande
barn,ellerenproblemspecialiseradindel-
ning,därsocialsekreteraresomuteslutande
arbetarmedmålgruppenorganiserasinom
en egen enhet. Exempelvis i Östersunds
kommunharmaninrättatensärskildenhet
därmottagandetavensamkommandeasyl-
sökandebarnärorganiserat.

Isomorfism

Sedanslutetav1980-taletharantaletkom-
muner med specialiserad IFO ökat från
51 till 93procent, och framförallt ärdet
problemspecialisering som införts.Det är
möjligt att betrakta den organisatoriska
likriktningen som ett utslag av det som
inomnyinstutionellteoribenämnsisomor-
fism (DiMaggio & Powell 1991). Genom
att efterlikna andra organisationer och
anamma institutionaliserade handlings-
mönster försöker organisationer öka sin
legitimitetocheffektivitet(Meyer&Rowan
1991). Framförallt när det saknas veten-
skapligt belagda framgångsrika modeller
kandet ledatillattorganisationertende-
rar att imitera andra organisationer inom
samma verksamhetsområde (DiMaggio
& Powell 1991). Införandet av särskilda
dokumentationssystem och arbetssätt
inomsocialtjänstenkanocksåledatillatt
individ- och familjeomsorgens organisa-
tion förändras. Ett exempel är införan-
detavBBIC(BarnsBehoviCentrum)där
kommunerföratterhållalicensattarbeta
medBBICmåsteuppfyllaettantalkvalitets-
kriterierochdärmedjusterarsinorganisa-

Lundgren,Blom,Morén&Perlinski:Frånintegreringtillspecialisering...



Socialvetenskapligtidskriftnr2•2009

180

tionförattbättrekunnaarbetaenligtBBIC,
till exempel genom specialiserade barna-
vårdsgrupper.Attorganisationenförändras
somenföljdavnyadirektiveller lagstift-
ningkansessomettinslagavs.k.tvingande
isomorfism(DiMaggio&Powell1991).

Enentydigutvecklingmed
oklaraeffekter

Vårundersökningvisarattunderdesenaste
tvådecenniernaharspecialiseringav IFO
tilltagitochnågonformavspecialiseringär
numerdenvanligasteorganisationsformen.
Denövervägandedelenavorganisationerna
ärspecialiseradeenligtproblemprincipen,
dvs.detfinnsolikaenheterförolikatyper
av problem, medan funktionsspecialise-
ringärnågotmindrevanlig.Detförekom-
merocksåkommunersomärspecialiserade
både till funktionochproblem, s.k.mul-
tispecialisering, men dessa är relativt få
ochmodellenärtydligtrelateradtillinvå-
narantal.Härhittarvidetrestorstäderna
ochettantalandrastörrestäder.Ettfåtal
kommuner, mindre till storleken, har en
generalistorganisation. Våra resultat både
förstärkerochnyanserartidigareforskning
på området. I jämförelse med Bergmark
ochLundströms (2005)undersökningdär
3 procent av kommunerna arbetade inte-
grerat, framkommeridennastudieattså
många som 7 procent av kommunerna är
organiseradeenligtgeneralistmodell.Skill-
nadenkandelvisförklarasavattdenförra
undersökningeninteinnefattadedeminsta
kommunerna,medanvårstudieärentotal-
undersökning.

Vi ser alltså en tydlig utveckling mot

olika typer av specialisering, samtidigt
somvikannoteraattforskningenomfram-
gångsrika organisationsmodeller är allt
annatänentydig,dvs.detfinnsingaveten-
skaligabeläggförattspecialiseringärdet
bästasättetattorganiseraIFOpå.Motiven
bakomkommunernasvalavorganisatoriska
principerärdärmedmycketdiffusa.Man
kandessutomkonstateraatteffekternaav
IFOsspecialiseringäroklara.

EttoftaanförtskältillattIFOspeciali-
serasärattfärrearbetsuppgifterledertill
attkompetenseninomettspecifiktområde
ökarochattklienternadärigenomkan få
en kvalitativt bättre hjälp (Bergmark &
Lundström 2005). Men för individer och
familjer med mångfacetterad problematik
kandetsamtidigtinnebäraattmanmåste
hakontaktmedettflertalolikasocialarbe-
tareinomenorganisation,förattfåhjälp
medhelasinproblemsituation.Detinnebär
också att klientens problem tenderar att
definierasochkategoriserasefterhurIFO-
organisationenserut–iställetföromvänt.
Kvaliteten på den service socialtjänsten
erbjudertorderimligtvispåverkasavattdet
ärflersocialsekreteraresomklientenskall
skapa relation till (Boklund 1995, Howe
1987).Detfinnsriskförattmänniskor»tril-
larmellanstolarna«närderasproblembild
intestämmeröverensmeddeproblemom-
rådensomstyrIFOsorganisering.

Denökadespecialiseringensoklaraeffek-
teriklientarbetetkrävervidareforskning
omgrundernaförIFOsorganisering.Man
kanbl.a.behövagranskadetoftaanförda
antagandet att en specialiserad organisa-
tionsform leder till ökad kompetens hos
socialarbetarna. Det är dessutom viktigt
attgöraenåtskillnadmellanspecialiserad
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organisationochspecialiseradkompetens.
Fördjupad kompetens hos enskilda soci-
alarbetarebehöverintevaraliktydigtmed
specialiseringochkansannoliktuppnåspå
fleraolikasätt–ochävenienintegrerad
organisation.Enannanproblematikkopp-
lad till specialisering är behovet av ökad
samverkan. I det forskningsprojekt som
dennastudieingåriharviintervjuatsoci-
alarbetaresåvälsomsocialnämndspolitiker
och högre socialtjänstemän i tre svenska
kommunermedolikatyperavIFO-organisa-
tioner.Iintervjuernaframkommerattettav
destoraproblemenmeddenspecialiserade
socialtjänstorganisationenärattdet finns
stora brister i samverkan mellan de olika
enheterna inomorganisationen (Morénet
al.kommande,Perlinskietal.kommande).
Denförväntadeeffektiviseringenkanalltså
vändastillineffektivitet,dåbristfälligsam-

verkankanledatillmotstridigabeslut.Det
kanhandlaomvårdplanersomstridermot
varandranärklientenharkontaktmedolika
enheter och ingen samverkan sker mellan
enheternaellerattsocialarbetarnaskunska-
peromklienternabristerdåmanintearbe-
tar med hela problembilden (Blom 2004,
Danermark&Kullberg1999).

Frågan om hur IFO bör organiseras är
knappastslutgiltigtbesvarad,ävenomdet
videntittpådetorganisatoriskalandska-
petkanförefallasomattproblemspecialise-
ringutkristalliseratssomdenbästaorgani-
sationsprincipen.ExakthurIFObörorga-
niserasframgentärsvårtattsäga,menvi
menarattdetärrimligtattutgåifrånbeho-
vetavbådebreddochdjupikompetensen
hosenskildasocialarbetareochattdärefter
frågavilkakravsomdetställerpåorganisa-
tionsformen.
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Summary

Fromintegrationtospecialization
Ontheorganizingofpersonalsocialservices1998–2008

Personalsocialservice(PSS)organizations
in Swedish municipalities have changed
since the 1980s. From a more integrated
modelofwork,basedongenericviews,most
PSS organizations today have specialized
groupswithspecifictasks.Internationalas
wellastheSwedishresearchonorganiza-
tionsforpersonalsocialservicesislimited,
thustheknowledgeabouttheconsequen-
ces of specialization in Sweden is scarce.
Before this article, only one total study
ofhowpersonalsocialservicesinallSwe-
dishmunicipalitiesareorganizedhasbeen
accomplished. Twenty years later, we can
showthatonly7percentofSwedishmuni-
cipalitieshaveanintegratedPSSorganiza-
tion,comparedto48percentin1989.Most
municipalitieshavea specializationbased
onproblems,whereworkgroupsareorga-
nizedinordertomeetthemostcommon
social problems; drug and alcohol abuse,
family problems, economic problems etc.
Somemunicipalities,mainly in themajor
Swedishcities,alsohaveaspecializationof

tasks and special work groups for intake,
investigationandtreatment.Plausiblerea-
sonsfortheincreasedspecializationofthe
PSSarechangesinpolicies,changedecono-
micconditions,professionalambitionsand
expectations,changeddemands,newsocial
problems,anddifferenttypesoforganiza-
tionalisomorphism.Acommonargument
forincreasedspecializationisthatspeciali-
zedservicesallowsocialworkerstoincrease
theircompetenceastheyhavefewerwork
tasks,andthatincreasedcompetencewill
leadtohigherqualityinserviceprovision.
Butdifferentspecializedunitsalsomeans
thatmanyclientsneedtoestablishcontact
withmoresocialworkersthaninaninte-
gratedorganization.Moreover,lackofcol-
laboration and communication between
differentunitscanleadtoconflictingdeci-
sionsandinsufficientknowledgeaboutthe
client, sincethe socialworkeronlyworks
withalimitedpartoftheclient’sproblem
situation.
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