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Paper till konferensen Den reglera(n)de professionen – professioner och politik, 
Svenska nätverket för professionsforskning, Göteborg 30/9 – 1/10 2010. 
 
 
 
Domänteori för organisering av socialt arbete 
 
Stefan Morén, Björn Blom och Marek Perlinski 
 
 
Bakgrund 
Socialt arbete i Sverige bedrivs i hög grad inom ramen för offentliga organisationer. Det 
gäller t.ex. socialtjänst, landsting, skolor och arbetsförmedling, men exemplen kan göras 
många fler. Detsamma gäller också i många andra länder, särskilt i den s.k. västvärlden. 
Vanligtvis beskrivs och förstås sådana organisationer som ”förvaltningar”, och de 
framställs ofta i organisationstablåer med varierande uppsättningar av formella roller, 
positioner och funktioner som är samordnade för att uppnå förvaltningens mål. Svensk 
socialtjänst tjänar som ett tydligt exempel; den är i sin grundläggande struktur 
organiserad som ett ordinärt ämbetsverk. Det är också följdriktigt ur detta perspektiv 
att professionsutövarna – i vårt fall socialarbetarna, oftast socionomer – när de träder in 
i denna typ av organisation tenderar att låta sig inordnas i socialadministrativa 
yrkesbeteckningar som socialsekreterare, familjehemsassistent eller till och med 
handläggare. Den beskrivna situationen innebär att socionomer som profession tillåts 
smälta samman med socialtjänsten som förvaltningsstruktur; de blir handläggare 
snarare än professionsutövare.  
 
Denna systematiska och organisatoriska nedskrivning av socionomers 
professionsansvar är sannolikt en både viktig och förbisedd faktor bakom den påtalade 
bristen på kunskapsbasering i socialtjänsten (Pettersson & Wigzell, 1999; Tengvald, 
2001). Det torde också vara ett hinder för den kunskapsstyrning av bl.a. socialtjänsten 
som föreslås i Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10). I betänkandet sägs 
att ”Professionernas ansvar för och direkta medverkan i kunskapsbildningen och 
kunskapsspridningen är av central vikt för en positiv utveckling” (sid. 100). Villkoren för 
kunskapsbasering och kunskapsstyrning i socialt arbete – som en aspekt av 
socionomers professionsutövning – framstår som ett centralt forskningstema. 
 
I en tidigare studie av specialiserade och integrerade organisationsformer i individ‐ och 
familjeomsorgen (Morén, Blom, Lundgren & Perlinski, kommande) kunde vi se att 
socialarbetarna i den integrerade organisationen hade en mycket långtgående 
delegation och att de gavs möjlighet att i hög grad planera och genomföra klientarbetet 
utifrån professionella överväganden. I andra delstudier kunde vi också se dels att 
socialarbetarna var nöjda med sin arbetssituation (Perlinski, Blom & Morén, 
kommande), dels att klienterna var nöjda med de insatser de fick (Blom, Perlinski & 
Morén, 2009). Detta sätt att organisera sitt arbete ligger i viktiga avseenden i linje med 
vad Ansvarskommittén efterfrågar. De använder bl.a. begreppet professionsstyrning 
(SOU 2007:11: 192, 207). I detta paper söker vi bl.a. utveckla innebörden i och villkoren 
för sådan professionsstyrning. Det centrala inslaget i diskussionen är emellertid 
relationen mellan politik, förvaltning och profession, vilken i sin tur utvecklas till en 
domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentliga verksamheter. Vi föreslår 
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också – och skisserar huvuddragen i – en empirisk studie för att undersöka hur 
socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning. Först ger vi 
emellertid en kortfattad redogörelse för tidigare forskning på området. 
 
 
Kort om tidigare forskning 
Det finns som nämnts en hel del forskning inom det statsvetenskapliga området om 
relationen mellan politik och förvaltning. Den dominerande föreställningen är, enligt 
Montin (2007:102), att det går att särskilja politik och förvaltning, men att det beror på 
vad man menar med ”politik” och att gränsdragningarna ofta är mer formella än reella. I 
sin bok Moderna kommuner (a.a.) beskriver Montin hur den offentliga förvaltningens 
chefer, det gäller inte minst inom IFO, ligger i skärningspunkten mellan politik och 
förvaltning. Han lyfter bl.a. fram tre tydliga exempel på detta förhållande: i) 
förvaltningscheferna förväntas uttolka ibland oklara och vaga politiska beslut, ii) 
cheferna fungerar ibland som handledare åt politikerna i deras uppdrag, iii) det händer 
ofta att cheferna avgör vilka frågor som ska föras upp på den politiska dagordningen. 
Samtidigt ska sägas att förvaltningens aktiva inflytande över politiken inte är något nytt, 
men utvecklingen tycks ha förstärkts (Lundquist, 1994; Rothstein, red., 2001). 
 
När det gäller relationen mellan professionsutövning å ena sidan och förvaltning/politik 
å andra sidan är emellertid forskningen mycket begränsad. I en forskningsöversikt över 
socialtjänstens organisation konstaterar Johansson (2003:10) att ”det råder brist på 
såväl teoribildning som översikt över empirisk forskning om de svenska 
välfärdsproducerande organisationerna och deras inre logik”. Som exempel på 
teoretiska perspektiv inom området nämner han bl.a. begreppen Human Services 
Organizations (Hasenfeldt, 1983, 1992), som innebär att välfärdsorganisationer skiljer 
sig från andra byråkratier genom att det är människor som arbetar med människor, 
samt Street Level Bureaucracy (Lipsky, 1980) som innebär att politiken utformas först i 
mötet mellan gräsrotsbyråkrater och medborgare. Johansson nämner också, som ett 
intressant strukturellt perspektiv, Kouzes & Micos (1979) begrepp domänteori (vilket vi 
återkommer till senare i framställningen). 
 
Johansson (a.a.) betonar behovet av att förstå organisationer i ett historiskt‐kulturellt 
sammanhang och han varnar för att okritiskt överföra resultat från internationell 
forskning direkt till svenska förhållanden. En av de historiskt‐kulturella skillnader som 
han nämner är särskilt intressant i detta sammanhang, nämligen ”att det politiska 
inflytandet över den svenska socialtjänsten finns på operativ nivå. I den internationella 
teoribildningen saknas ofta både lokala politiker och lokal socialpolitik” (sid. 85). 
Johansson avslutar sin översikt genom att formulera ett antal angelägna 
forskningsfrågor för framtiden. Två av dessa har särskild bäring på innehållet i detta 
paper: Hur styrs egentligen den svenska socialtjänsten och av vem? samt Finns det en 
svensk modell för att organisera ”Human services”? (sid. 75). 
 
När det gäller för området relevant empirisk forskning kan nämnas att forskaren bakom 
ovan nämnda forskningsöversikt leder en pågående studie inom Centrum för forskning 
om offentlig sektor (CEFOS), som heter Makten över välfärdstjänsterna – en studie av 
lokala variationer i politisk styrning och professionell diskretion i ”gatuplansbyråkratier” 
(http://www.cefos.gu.se/forskning/Valfard_och_social_trygghet/makten_over_valfardst
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jansterna/). Projektets syfte är att undersöka hur och varför professionellt inflytande 
och politisk styrning inom IFO varierar mellan olika kommuner. 
 
 
Relationen politik – förvaltning – profession 
I en diskussion om professionsstyrningens innehåll och villkor i socialt arbete framstår 
relationen mellan politik, förvaltning och profession som central. Karaktäristiskt för den 
offentliga organisationen för socialt arbete är att det finns en politisk styrning från en 
lokalt folkvald församling, t.ex. en socialnämnd eller en skolstyrelse. Den politiska nivån 
tillsätter i sin tur en nivå av tjänstemän, en förvaltning, med uppgift att implementera de 
lagstadgade uppgifterna att bistå människor i utsatta livssituationer. Det kan handla om 
förvaltningsledning med chefer på olika nivåer samt socialadministrativa stödfunktioner 
(Montin, 2007). Arbetsuppgiftens genomförande – att i praktiken bistå utsatta 
människor – är emellertid avhängig olika professioner som bedriver sin verksamhet 
inom denna organisation, t.ex. socionomer, psykologer, sjuksköterskor, 
omsorgspersonal. Professioner har per definition stor självständighet i sin 
yrkesutövning och vägleds i sitt arbete av vetenskaplighet och professionella standards.1  
 
Vi kan alltså konstatera att dessa offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre 
domäner med olika uppgifter och kännetecken, men samtidigt inbördes sammanbundna 
och beroende av varandra: politik, förvaltning och professionsutövning. Politikens 
uppgift är att utifrån olika ideologiska ståndpunkter svara för en övergripande styrning 
av verksamheten. Förvaltningens uppgift är att upprätthålla administrativ struktur och 
styrning som tillförsäkrar implementering av de politiska besluten. Professionernas 
uppgift är att på basis av vetenskap och beprövad erfarenhet utforma och genomföra 
insatser i praktiken som förbättrar människors livssituationer eller upprätthåller 
nödvändiga livsfunktioner (social omsorg). Mellan dessa domäner, som alltså inbördes 
är olikartade till sin karaktär, sker en ömsesidig påverkan (makt och inflytande): 
politiken styr via förvaltningen villkoren för professionsutövningen, men i lika mån har 
professionerna, oftast via förvaltningen, inflytande över den politiska domänen.2 I 
nedanstående figur illustreras schematiskt ömsesidig kommunikation och påverkan 
mellan de olika domänerna. Man kan säga att här frammanas konturerna av en 
domänteori för organiseringen av det sociala arbetet i offentliga organisationer. 
 

Politik 
–––––––––– 
Förvaltning 

––––––––––––––––– 
Professionsutövning 

 
Figur 1  Relationer mellan olika domäner i offentligt organiserat socialt arbete. 

                                                        
1 Här bör nämnas att socialt arbete ibland ifrågasätts som fri profession, bl.a. med hänvisning till att 
yrkesutövningen, inte minst i socialtjänsten, till en del är underkastad politisk styrning. I modern 
professionsforskning, utifrån vad man benämner det processuella synsättet, betraktas emellertid socialt 
arbete som en profession (se t.ex. Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, kapitel 4). 
2 Här kan som exempel nämnas att gruppen socionomer i SCBs socioekonomiska indelning (SEI) ges SEI‐
koden 56, vilket uttydes ”högre tjänsteman med eller utan anställda”. Det innebär att socionomer räknas 
in i samhällets högre skikt och därmed tillskrivs makt och inflytande över samhällsutvecklingen. 
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Inom etablerade professioner som t.ex. läkare och sjuksköterskor är det naturligt med 
en hög grad av autonomi i arbetet med patienter. Den vetenskapliga basen är också 
starkt utvecklad. Förvaltningsstrukturen (med landstingsdirektören i toppen) är 
följdriktigt åtskild från professionsstrukturen (med överläkare i toppen). 
Landstingsdirektören torde knappast, åtminstone på formell grund, kunna ha inflytande 
över den medicinska professionsutövningen. Inom socialtjänsten är det omvänt så att 
dessa båda strukturer eller hierarkier – förvaltning och profession – tillåts 
sammansmälta. Det görs helt enkelt ingen åtskillnad mellan profession och förvaltning. 
Socialdirektören, som förvaltningschef, har inte bara möjlighet utan också legitimitet att 
utöva inflytande över professionsutövningen. Inom skolans område är socialarbetaren, 
oftast benämnd skolkurator, i regel formellt underställd skolans pedagogiska ledning, 
som i sin tur är underställd politisk styrning.  
 
Relationen mellan politik, förvaltning och professionsutövning är alltså central inte bara 
när det gäller socialtjänsten, utan även när det gäller socialt arbete i t.ex. hälso‐ och 
sjukvård samt inom skolans område. Det är de tre stora arenorna där socialt arbete 
bedrivs i vårt samhälle. Ytligt sett är dessa organisationer väldigt olikartade och man 
använder olika yrkestitlar, vanligtvis socialsekreterare respektive kurator, men i 
grunden ligger en professionsutövning som på olika sätt villkoras av och definieras i 
förhållande till förvaltning och politik. Inom statsvetenskapen finns, som framgår ovan, 
en hel del forskning när det gäller relationen mellan politik och förvaltning. När det 
gäller socionomers professionsutövning i relation till politik och förvaltning finns 
däremot nästan ingen vetenskaplig kunskap alls. Hur ser denna relation ut och hur 
påverkas det professionella innehållet i klientarbetet?  Vad innebär det för 
möjligheterna att utveckla ett klientarbete baserat på vetenskap och beprövad 
erfarenhet? 
 
 
Mot en domänteori om organisering av socialt arbete 
Politik och förvaltning är relativt etablerade begrepp och arenor. Med politik avses de 
processer och beslut som fördelar makt, välstånd och resurser i vårt samhälle 
(Gustavsson, 2009). Med förvaltning avses den organisation och de administrativa 
funktioner som har till uppgift att implementera politiska beslut. Mera oklart är vad som 
menas med professionsstyrning, det begrepp som Ansvarskommittén använder. Denna 
oklarhet gäller inte minst i förhållande till socialt arbete. I syfte att reda ut begreppen 
återknyts till den relation mellan politik, förvaltning och professionsutövning som 
nämns ovan. Vad karaktäriserar de olika domänerna och vad är det specifika med 
professionens domän i förhållande till förvaltning och politik? Som framgår utmynnar 
diskussionen i ett utkast till domänteori för organisering av socialt arbete. 
 
Redan för mer än trettio år sedan lanserade Kouzes och Mico (1979) en domänteori för 
människovårdande organisationer i USA. De gjorde en åtskillnad mellan politikens 
domän, ledningens domän och servicedomänen. Dessa domäner ansågs dels vara 
sinsemellan olika, dels vara antagonistiska i förhållande till varandra. Kouzes och Mico 
(K/M) utvecklade sin teori primärt i syfte att bättre förstå villkoren för 
verksamhetsutveckling. Förslaget innehåller flera intressanta inslag, till vilka vi 
återkommer, men det innehåller också åtminstone tre viktiga begränsningar. 1) K/M 
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utgår ifrån det forskningsområde om människovårdande organisationer som på 
engelska benämns Human Service Organisations (HSO). Termen avser organisationer 
för sjukvård, utbildning och socialvård i vid mening. Det servicetänkande som anses 
förena dessa arenor torde emellertid dölja det mesta av vad som är specifikt med socialt 
arbete (se Morén, 1992:17f). 2) Det vi i Sverige kallar offentlig förvaltning reduceras i 
K/Ms modell till en fråga om ledning (management domain). 3) Servicedomänen 
problematiserar inte det förhållandet att det här är fråga om professioner och att det ger 
denna domän en särskild dignitet. Det innebär t.ex. att vår fråga om professionsstyrning 
inte berörs.3 Mot bakgrund av dessa begränsningar, men med inspiration från K/M, 
lanserar vi en domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentliga verksamheter. 
De tre domänerna och dess huvudsakliga karaktäristika illustreras i nedanstående figur. 
 
 
 
 
 
Politikens domän 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar åt bägge hållen 

 
Uppgift/legitimeringsgrund: Övergripande styrning 
av samhällets utveckling. Förtroende hos olika 
valkorporationer. 
 
Styrprinciper: Ideologi, mandat från medborgarna. 
 
Framgångskriterier: Rättvis fördelning. 
 
Struktur: Representativitet och delaktighet. 
 
Arbetssätt: Röstning, förhandling, kompromisser. 
 

Dynamik – mekanismer 
 
 
Förvaltningens domän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppgift/legitimeringsgrund: Politikens uppdrag att 
implementera välfärdsinsatser. Upprätthålla regler, 
rutiner, rättsäkerhet och likabehandling. Den 
opartiske tjänstemannen. 
 
Styrprinciper: Hierarkisk styrning, samordning och 
kontroll. 
 
Framgångskriterier: Kostnadseffektivitet. 
 
Struktur: Byråkratisk, vertikal. 
 
Arbetssätt: Myndighetsutövning, formaliserat, linje‐
stabsorganisation. 

                                                        
3 I propåerna om en evidensbaserad praktik (EBP) – en i dag dominerande trend i bl.a. socialt arbete – blir 
användningen av begreppet praktik strängt taget fördöljande. Det innebär att karaktären av den 
verksamhet som ska evidensbaseras inte tillskrivs någon betydelse. Man talar t.ex. om evidensbaserad 
socialtjänst, när man egentligen torde avse evidensbaserad professionsutövning i socialtjänsten (jfr 
Grimen & Terum, 2008, som skriver om Evidensbasert profesjonsutøvelse). Denna strävan efter 
evidensbasering torde också träffa olika professioner på olika sätt. Det är t.ex. en rimlig hypotes att läkare 
oftare tillskrivs epitetet ”upplyst praktiker”, medan socialarbetare oftare förs in i fållan ”manualstyrd 
praktiker”. EBP, betraktat som styrprincip, kan också ändra relationer och maktförhållanden mellan 
professioner såväl som mellan olika domäner. 
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Pilar åt bägge hållen   
Dynamik – mekanismer 
 
 
Professionens domän 
 
 
 
 
 

 
Uppgift/legitimeringsgrund: Samhällets uppdrag att 
företräda och bistå utsatta individer och grupper i 
samhället samt verka för förbättring av samhälleliga 
levnadsvillkor. Kunskap och beprövad erfarenhet. 
 
Styrprinciper: Autonomi, självstyrning. 
 
Framgångskriterier: Kvalitet. Förbättring av 
människors livssituationer och samhälleliga 
levnadsvillkor. 
 
Struktur: Kollegial, horisontell, meritokrati. 
 
Arbetssätt: Klientinriktat, relationsbaserat, grundat 
på vetenskaplig kunskap och kompetens. 
 

 
Figur 2  Tre domäner i organiseringen av socialt arbete i offentliga verksamheter. 
 
Vi har tidigare nämnt att när det gäller socialt arbete i socialtjänsten tycks det vara så att 
man tillåter en sammansmältning mellan förvaltningens domän och professionens 
domän. Man talar om socialtjänsten och dess insatser och inkluderar med förgivettagen 
självklarhet socialarbetarnas, de professionellas, insatser. Utifrån tablån ovan kan man 
säga att detta förhärskande synsätt bygger på två feltankar när det gäller de 
organisatoriska villkoren för socialt arbete: 1) Den politiska domänen avskärs och 
betraktas som oviktig när det gäller att förstå organisationens sätt att fungera, den 
förläggs utanför eller ovanför. 2) Professionens domän tillåts sammansmälta med 
förvaltningen. Simsalabim, förvandlingstricket är genomfört och socialt arbete som 
professionsutövning är osynliggjord.4 
 
Hur ska vi få korn på professionsstyrningen i denna allmänna sammansmältning? Låt 
oss, utifrån den ovan skisserade domänteorin, lyfta fram och betrakta tre centrala inslag 
i socialarbetares professionsutövning: arbetsledning, myndighetsutövning och 
delegation samt kunskapsbasering. 
 

• Arbetsledning 
När det gäller socionomers arbetsledning är det särskilt intressant att göra en jämförelse 
mellan de tre stora arenorna; socialtjänst, hälso‐ och sjukvård samt skola. Socionomer 
inom socialtjänsten styrs i huvudsak av chefer inom förvaltningens domän. Vissa 
enhetschefer kan möjligtvis räknas ligga i professionens domän, men är i sin tur styrda 
av chefer i förvaltningen domän. Socionomer inom hälso‐ och sjukvård och skola styrs 

                                                        
4 Den beskrivna utvecklingen torde delvis bero på socialtjänstens historiska grund i fattigvården. Det var 
från början en politisk angelägenhet, men har efterhand fått en viss självklarhet och mest kommit att 
handla om olika socialadministrativa lösningar (förvaltning). De viktigaste aktörerna var till en början 
arvoderade förtroendevalda, nära knutna till politik och förvaltning. I dag utförs en stor del av det sociala 
arbetet av socionomer, en i princip självständig profession, men i praktiken fortfarande historiskt 
invaderad av förvaltningen. 
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visserligen av chefer inom professionens domän – men inte inom den egna domänen! 
Socionomer i hälso‐ och sjukvården är i regel klinikanslutna och cheferna finns inom 
den medicinska professionsdomänen, oftast läkare eller sjuksköterskor. Socionomer i 
skolan styrs på motsvarande sätt av chefer inom pedagogikens professionsdomän, oftast 
studierektorer. Det är ytterst ovanligt att socionomer har chefer inom den egna 
professionsdomänen. Vem har hört talas om översocionomer eller chefssocionomer? 
Det vore väl naturligt med den typen av tjänster inom de stora arenor där socialt arbete 
bedrivs, dvs. en differentiering inom den egna professionsdomänen baserad på kunskap 
och kompetens. 
 

• Myndighetsutövning och delegation 
När det gäller socialt arbete i socialtjänsten utgör myndighetsutövning och delegation  
intressanta inslag. Det är fråga om en uppgift som hör hemma inom förvaltningens 
domän, men som till stor del – och efter delegation – genomförs inom professionens 
domän. Myndighetsutövning utgör på så vis exempel på en uppgiftsenklav som bedrivs 
inom en domän, men som tillhör en annan domän. Enklaven utgör en formell och legitim 
vertikal förbindelse mellan domänerna. Hur påverkas professionsutövningen av detta 
inslag av ”förvaltning”? Mänsklig förändring kan ju knappast förvaltas fram! 
Förekommande delegations form och innehåll i socialtjänsten torde över huvud vara att 
betrakta som en formell förbindelse och styrning, per definition uppifrån och ner, 
mellan samtliga tre domäner. Hur villkoras professionsutövningen av denna typ av 
uppgiftsöverlämnande från politikens och förvaltningens domäner? 
 

• Kunskapsbasering 
Professionens domän grundas på vetenskaplig kunskap och kompetens (se tablå ovan). I 
dag ställs allt högre krav på att socialarbetares praktik ska vara evidensbaserad och från 
Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sida utvecklas strategier 
för hur denna typ av praktik ska införas i bl.a. socialtjänsten (se t.ex. Jergeby, 2008). Men 
vad menas med ”socialtjänsten” i detta sammanhang? Dessvärre görs i denna strävan 
ingen åtskillnad mellan de olika domänerna, varför projektet riskerar att förfelas. Om 
man avser att det är klientarbetet (i professionens domän) som ska evidensbaseras, så 
torde man först behöva upplösa – både i teori och praktik – sammansmältningen mellan 
förvaltningens domän och professionens domän. Båda dessa domäner kanske kan 
behöva evidensbaseras, men det torde i så fall vara fråga om delvis olikartade processer 
och villkor. 
 
Av resonemanget i det ovanstående kan man förledas tro att professionsstyrning i 
socialt arbete i huvudsak är något som inte finns. Domänteorin erbjuder emellertid ett 
perspektiv som synliggör fenomenet som sådant och i det nedanstående prövar vi att 
omtolka några resultat av en tidigare studie i ljuset av den framväxande teorin. 
 
 
Omtolkning av en tidigare studie 
I inledningen nämndes en tidigare studie av specialiserade och integrerade 
organisationsformer i individ‐ och familjeomsorgen (Morén, Blom, Lundgren & 
Perlinski, kommande). I studien jämförs tre IFO‐verksamheter med olika 
organisationsformer: en specialiserad organisation, en integrerad organisation samt en 
blandad organisation (med inslag av både specialisering och integrering). Ett tydligt 
resultat är att den integrerade organisationen skiljer ut sig från de två övriga 
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organisationerna såtillvida att socialarbetarna har en långtgående delegation och att de 
ges stort utrymme att utforma innehållet i arbetet utifrån professionsgrundade 
överväganden. Organisationsformen må vara integrerad, men studien visar att det inte 
hindrar att socialarbetarna utvecklar specialiserade kompetenser. Det är en slutsats i 
studien att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan specialiserad organisation och 
specialiserad kompetens. 
 
Vi konstaterar också att den specialiserade och blandade organisationen tenderar att 
betona formell kompetens, vilket innebär att myndighetsperspektivet tar överhanden 
och lägger en skugga över den professionella kompetensen. I den integrerade 
organisationen ser balansen annorlunda ut, såtillvida att den professionella 
kompetensen sätts mer i förgrunden – men utan att skriva ner betydelsen av ett 
myndighetsperspektiv. Vi formulerar det så att det i de förra fallen handlar om 
specialiserad socialtjänst (myndigheten i fokus), medan det i det senare fallet handlar 
om specialiserat socialt arbete i socialtjänsten (professionsutövningen i fokus).  
 
I efterhand är det inte svårt att se att denna iakttagelse och formulering förebådar den 
ovan skisserade domänteorin, vilken i sin tur skapar möjligheter till omtolkningar och 
nyanseringar av centrala inslag i den tidigare studien. Redan att tala om specialiserad 
respektive integrerad organisation av socialtjänstens IFO framstår som synnerligen 
oprecist (här var vi som forskare infångade i sammansmältningen mellan förvaltningens 
domän och professionens domän – utan att vi förstod det). Man måste rimligtvis börja 
med att fråga: Vad är det som ska specialiseras? Avser man förvaltningens domän eller 
professionens domän? Förvaltningens domän kan ju (i princip) ha en specialiserad 
organisationsform, medan professionens domän är integrerad. De olika domänerna 
bygger helt enkelt – utifrån sina respektive uppgifter, innehåll och karaktärer – på 
olikartade organisationslogiker. Det innebär att begreppet ”specialisering” får olika 
innebörd beroende på vilken domän som avses. Det blir t.ex. helt logiskt att, som vi 
nämner ovan, göra en åtskillnad mellan specialiserad organisation och specialiserad 
kompetens. 
 
Domänteorin i sin nuvarande form är i huvudsak deskriptiv, men vi förutser att den 
även kan tillföras förklarande inslag. I den tidigare studien för vi ett tentativt 
resonemang om kopplingen mellan organisationsform och verksamhetsinnehåll. Vi 
frågar oss bl.a. vilka som är de nödvändiga betingelserna för professionsstyrning i 
socialt arbete. Socialarbetarna i studien framhöll delegationen som en sådan betingelse, 
liksom verksamhetsledningens tillit till socialarbetarna som kompetenta och 
självständiga professionsutövare. Det kan alternativt formuleras som uttryck för en viss 
koppling eller dynamik mellan förvaltningens domän och professionens domän. Man 
kan i förlängningen fråga sig, som inslag i en förklarande ambition: Vad måste finnas, 
dvs. vilka är de nödvändiga betingelserna, för att kunna upprätthålla de nödvändiga 
skillnaderna och relationerna mellan de olika domänerna? 
 
Sammantaget kan vi se hur den föreslagna domänteorin förefaller i grunden utmana 
socialtjänstens professionssyn och organisatoriska självbild. Det inspirerar till vidare 
utveckling av detta perspektiv, liksom empirisk forskning om relationen mellan politik, 
förvaltning och profession i socialt arbete. Vi ser två aspekter som främst behöver 
undersökas. Det gäller dels innehållet i socionomers professionella domän: Vilken 
jurisdiktion har man över den egna domänen? Det gäller dels villkoren för denna 
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professionsutövning: Hur villkoras professionens domän av politikens och 
förvaltningens domän? I vilken mån och på vilket sätt sker en verkan även i andra 
riktningen? 
 
 
Förslag till empirisk studie 
Med utgångspunkt i den redovisade teoretiska referensramen föreslås och skisseras en 
empirisk studie i syfte att undersöka hur socialarbetares professionsutövning formas av 
politik och förvaltning. Som framgår föreslås en komparativ studie. Det görs i syfte att 
dels kunna göra jämförelser mellan olika arenor, dels öka studiens generaliserbarhet. 
 
Syfte 
Projektets syfte är att undersöka hur socialarbetares professionsutövning formas av 
relationen till politik och förvaltning. Undersökningen genomförs komparativt inom 
några centrala organisatoriska arenor: socialtjänst, hälso‐ och sjukvård samt skola. 
 
Frågeställningar 
Hur ser relationen ut mellan de olika domänerna profession, förvaltning och politik? 
Hur påverkas innehållet i arbetet och möjligheterna att hjälpa klienten? 
Vilket utrymme finns för professionsstyrning i arbetet? 
Hur påverkas möjligheterna att bedriva arbetet på vetenskaplig grund (s.k. 
kunskapsbasering)? 
 
Empiriskt material och metod 
Projektet genomförs som en komparativ studie mellan tre centrala organisatoriska 
arenor för socialt arbete: socialtjänst, hälso‐ och sjukvård samt skola. Dessa arenor har 
det gemensamt att de konstitueras av relationen mellan politik, förvaltning och 
professionsutövning. När det gäller att bedriva socialt arbete (vilket är en av flera 
professioner i dessa verksamheter) kan man samtidigt anta att denna relation ser olika 
ut i de olika verksamheterna. I socialtjänsten förefaller förvaltning och 
professionsutövning närmast sammanvuxna med varandra, medan det i hälso‐ och 
sjukvården samt skolan sannolikt råder ett friare förhållande. Påverkansförhållanden 
kan emellertid komma till uttryck på olika sätt och behöver undersökas empiriskt. 
 
Data insamlas på två sätt och i två steg. Dels (steg 1) genom en enkätundersökning bland 
ett större antal socialarbetare samt politiker och chefer inom dessa arenor. Dels (steg 2) 
genom fördjupande intervjuer med ett mindre antal socialarbetare samt politiker och 
chefer inom samma arenor. Som en ytterligare datainsamlingsmetod föreslås en 
vinjettstudie där verksamma socionomer på de tre arenorna får ta ställning till identiska 
case som är konstruerade så att de tvingas ta ställning till frågor som rör 
domänproblematiken. 
 
Relevans för samhälle och arbetsliv 
Projektet förväntas generera kunskap som har både teoretisk och praktisk betydelse. 
Teoretiskt kommer att utvecklas begrepp och perspektiv för att bättre förstå, och vidare 
kunna beforska, ett område inom socialt arbete där det hittills finns väldigt lite 
forskning. Praktiskt förväntas de empiriska resultaten innebära ett synliggörande av 
professionsinnehållet i klientarbetet och att socialarbetare stärks i sin yrkesroll. Det kan 
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i sin tur förväntas leda till dels ett bättre arbete med klienter, dels att socialarbetare tar 
större aktivt ansvar för kunskapsutveckling på vetenskaplig grund. 
 
 
Avslutning 
Vi har i detta paper diskuterat relationen mellan politik, förvaltning och profession i 
anslutning till socionomers yrkesutövning. Kärnan i resonemanget är ett utkast till 
domänteori för organisering av socialt arbete i offentliga verksamheter. Vi har visat hur 
detta teoretiska perspektiv kastar nytt ljus över centrala inslag i socionomers 
yrkesutövning, såsom arbetsledning, myndighetsutövning och delegation samt 
kunskapsbasering. Vi visar också hur perspektivet möjliggör omtolkning av en tydlig 
trend när det gäller organisering av individ‐ och familjeomsorg, nämligen att i växande 
grad anamma specialiserade organisationsformer (se Lundgren, Blom, Morén & 
Perlinski, 2009). Det blir uppenbart att denna trend mot specialisering bedrivs utan att 
beakta att verksamheten konstitueras av flera olikartade domäner och att dessa 
domäner därmed tillåts smälta samman. Mer generellt kan man säga att domänteorin 
lyfter fram dels innehållet i och villkoren för socionomers professionsutövning, dels hur 
socionomers professionsdomän förhåller sig till och samspelar med (villkoras av) 
förvaltningens och politikens domän. 
 
Vi tänker oss att det teoretiska perspektivet kan vägleda vid empiriska studier som 
undersöker hur socionomers professionsutövning i offentliga verksamheter villkoras av 
relationen till politik och förvaltning. En aktuell och viktig aspekt av denna 
frågeställning, i anslutning till utvecklingen mot en s.k. evidensbaserad praktik (EBP), 
handlar om de organisatoriska villkoren för att kunna utveckla en praktik i socialt 
arbete som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
 
 
Referenser 
Blom, B, Perlinski, M, & Morén, S. (2009). Organisational Structure as Barrier or Support 
in the Personal Social Services? – Results From a Client Survey. Paper presented at: 
Dilemmas for Human Services 2009, the 13th International Research Conference “Breaking 
Down the Barriers”, Staffordshire University, 10 - 11 September 2009. 
 
Grimen, H. & Terum, L.I. (red.) (2009). Evidensbasert profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt 
Forlag. 
 
Gustavsson, N.  (2009) Föreläsning 2 september. 
 
Hasenfeld, Y. (1983). Human Service Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
 
Hasenfeld, Y. (1992). Human Services as Complex Organizations. New York: Sage. 
 
Jergeby, U. (red.)(2008). Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Stockholm: Gothia 
Förlag. 
 
Johansson, S. (2003). Socialtjänsten som organisation. En forskningsöversikt. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 



  11 

 
Kouzes, J.M. & Mico, P.R. (1979). Domain Theory: An Introduction to Organizational 
Behaviour in Human Service Organizations. The Journal of Applied Behavioural Science, 
15:449‐469. 
 
Lipsky, M. (1980). Street Level Bureaucracy. New York: Sage. 
 
Lundgren, M., Blom, B., Morén, S. & Perlinski, M. (2009). Från integrering till 
specialisering – om organisering av socialtjänstens individ‐ och familjeomsorg 1988‐
2008. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 8 nr. 2, s. 162‐183. 
 
Lundquist, L. (1994). Statsvetenskaplig förvaltningsanalys. Problem, trender och program. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Montin, S. (2007). Moderna kommuner (3:je upplagan). Stockholm: Liber. 
 
Morén, S. (1992). Förändringens gestalt. Om villkoren för mänskligt bistånd. Stockholm: 
Publica. 
 
Morén, S., Blom, B., Lundgren, M. & Perlinski, M. (kommande) Specialisering eller 
integration? En studie av socialarbetares arbetssätt och attityder i tre kommuner, 
Socialvetenskaplig Tidskrift. 
 
Perlinski, M., Blom, B. & Morén, S. (kommande) Different Worlds within Swedish PSS. 
Organisation models as conditions for working with clients in the Personal Social 
Services, Nordic Journal of Social Research. 
 
Pettersson, L. & Wigzell, K. (1999). Hjälp till svaga bara en chansning. DN Debatt, 6 aug. 
2009. 
 
Rothstein, B. (red.)  (2001). Politik som organisation. Förvaltningspolitikens 
grundproblem. Stockholm: SNS förlag. 
 
SOU 2007:10. Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft. Slutbetänkande från 
Ansvarskommittén. 
 
Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i 
socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Tengvald, K. (2001). Nationellt stöd för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. 
Socionomen, 3, 20‐21. 


	FörsbldkonfMOR
	FULLTEXT01[Moren].pdf

