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Inledning 
Denna delstudie fokuserar på hur socialarbetare beskriver de IFO-orga-
nisationer de arbetar i. Det övergripande syftet är att analysera socialarbetares 
uppfattningar om fördelar och nackdelar med den egna IFO-organisationen. 
Socialarbetarnas uppfattningar om organisationernas betydelse för klienter ingår 
inte i syftet.1

• Vilka för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen nämns av 
socialarbetarna? 

 Delstudiens allmänna syfte konkretiseras i fyra mer precisa fråge-
ställningar: 

• Finns det något samband mellan olika typer av för- och nackdelar och 
IFOs organisationsform? 

• Finns det något samband mellan de för- och nackdelar som nämns av 
socialarbetarna inom en IFO-organisation? 

•  Vad tycker socialarbetare i respektive IFO-organisation om antalet 
socialarbetare involverade i enskilda klientärenden? 

Delstudiens empiri utgörs av svar på öppna frågor i samma elektroniska enkät 
som artiklarna 4 och 5 bygger på. Svaren återger respondenternas syn på största 
för- och nackdelar för socialarbetare med den egna IFO-organisationens nu-
varande utformning. Svar på öppna frågor tenderar vanligtvis att generera 
internt bortfall. Det är helt enkelt inte lönt för respondenten att bemöda sig om 

                                                 
1 Det dataunderlag som används i delstudien innehåller också socialarbetares beskrivningar av 
den egna IFO-organisationens största för- och nackdelar för klienter. Den delen av materialet är 
också analyserad och dessutom relaterad till de analyser som presenteras i denna delstudie. Dessa 
analyser går dock utöver ramen för avhandlingen och kommer att publiceras separat.  
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att besvara frågan i fall frågan inte berör något av mycket stort intresse för res-
pondenten. I detta fall kan man dock konstatera att intresset för problematiken 
var stort bland socialarbetarna. 195 personer av 249 möjliga tog sig tid att be-
svara frågorna. Svaren var dessutom relativt uttömmande och präglades av stort 
engagemang i problematiken. 

Metodologiska aspekter 
Den elektroniska enkäten innehöll två öppna frågor om största fördelar respe-
ktive nackdelar med den egna organisationen. Frågorna var formulerade på 
följande sätt: Vilken är den STÖRSTA FÖRDELEN för socialarbetare med IFOs nuvarande 
organisation? samt: Vilken är den STÖRSTA NACKDELEN för socialarbetare med 
IFOs nuvarande organisation? Det maximala skrivutrymmet uppgick till 450 tecken. 
Svaren fördelar sig på följande sätt: 

• Specialiserad organisation: 107 svar på någon eller båda frågorna. 99 
svar på frågan om fördelar och 101 svar på frågan om nackdelar. 

• Blandad organisation: 67 svar på någon eller båda frågorna. 60 svar på 
frågan om fördelar och 64 svar på frågan om nackdelar. 

• Integrerad organisation: 21 svar på någon eller båda frågorna. 15 svar på 
frågan om fördelar och 21 svar på frågan om nackdelar. 

Bastalen indikerar att några få respondenter svarat bara på en av frågorna. 
De skriftliga svaren är av mycket varierande karaktär. En del består av ett 

enda eller några få ord medan andra utnyttjar stora delar av skrivutrymmet och 
ibland överskrider det. Svaren kodades i två steg, en inledande öppen kodning 
med efterföljande systematisk (selective) kodning (Corbin & Strauss, 1990, Pandit, 
1996, Thörn et al. 2001). Riktmärket i det andra kodningssteget var att ”fånga 
in” innebörden med hela svaret/utsagan även om den innehöll komplementära 
element och teman. Även svar med innebörden ”vet inte” kodades som en 
egen kategori. Som tidigare påpekats kan sådana svar inte avfärdas som av-
saknad av information. Sådana svar säger också något om samspelet mellan 
individ och organisation. 

Kodningen av svar på frågan om största fördelen med IFOs nuvarande 
organisation resulterade i åtta kategorier i det samlade materialet från alla tre 
organisationerna. Självfallet är kategorierna i hög grad organisationsspecifika: 
1) specialisering, specialiserad kunskap, expertis 
2) samarbete med kollegor och andra enheter 
3) helhetssyn i arbetet 
4) formaliserad samverkan med andra enheter 
5) hög grad av delegation 
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6) förtroendetid 
7) annat 
8) vet inte 

Kodningen av svar på frågan om största nackdelen med IFOs nuvarande 
organisation genererade 15 olika kategorier i det samlade materialet från alla tre 
organisationerna. Även dessa kategorier är i hög grad organisationsspecifika: 
1) dåligt samarbete avdelningar/enheter emellan, revirtänkande 
2) för många inblandade i klientärenden 
3) nischar in sig, brist på helhetsbild/perspektiv (gentemot klienten), tappar 
annan kunskap 
4) konflikt mellan olika kompetenser 
5) många handläggare (negativt för klienten) 
6) svårt att hitta tid för möten och samverkan med andra enheter 
7) omständliga beslutsprocesser 
8) förlust av kompetens hos den enskilde socialarbetaren 
9) ojämn fördelning av resurser, för lite resurser, svårt att styra om resurser 
10) hög arbetsbelastning, krävande arbete, enformighet, hög 
personalomsättning 
11) bristande ledarskap/chefskap, dålig planering och ledning 
12) bristfällig fysisk arbetsmiljö 
13) reflekterande ideologiska utsagor om höga krav som ett i och för sig 
positivt arbetssätt ställer. 
14) annat 
15) vet inte 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna koder har två nya numeriska variabler 
skapats. Dessa variabler anger varje respondetns tillhörighet till den kod som 
bäst sammanfattar innebörden av respondentens svar. Varje variabelvärde på de 
nya variablerna har också försetts med en etikett som med en bokstav eller 
kombination av två bokstäver symboliserar innebörden av koden. Det rör sig 
helt enkelt om att definiera ”value labels” i ett statistiskt program av typen 
SPSS/PASW Statistics. Syftet med dessa transformationer var att öppna 
möjligheter för kvantitativa analyser samt för korrespondensanalys. En korres-
pondensanalys ställer lite speciella krav på just sättet att skriva ”value labels” på, 
eftersom en grafisk representation inkluderande ”value labels” är själva kärnan i 
analysen. Ju kortare och mer särpräglad ”label” desto tydligare grafisk re-
presentation. 
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Den egna organisationens fördelar 
När socialarbetare i den specialiserade organisationen beskriver den största 
fördelen betonar de framför allt möjligheten till just specialisering (66 personer, 
d.v.s. 66 procent). Mestadels handlar det om att det är den enskilde social-
arbetare som får möjlighet att bli specialist på ett specifikt område. Här betonas 
begrepp som ”kunskap” och ”kunskapsmässigt” och liknande samt ”sitt 
område” och ”indelning”. Kunskapsinnehåll och tydlighet i fördelningen av 
arbetsuppgifter, yrkesroller, ansvarsområden och kompetenser kopplas sam-
man. Några typiska exempel på svar om fördelar med den specialiserade 
organisationen: 

- Man blir specialiserad inom olika områden och får spetskompetens. 
- Att man har möjlighet att, av eget intresse, specialisera sig inom det arbetsområde 
man har. Att alla inte gör allt. 
- Kunna fördjupa sig kunskapsmässigt. 
- Specialisering ger trygghet och möjlighet att utveckla hög yrkeskompetens. 
- Specialisering vilket bl.a. motiverar och sporrar. 
- Får möjlighet att bli bra duktiga på ett område. 
- Specialisering ger högre kompetens. 
- Gruppindelningen, tydliga ramar. 

Det sista citatet tangerar en arbetsdelningsdimension som sin tur ligger nära 
typiska svar som lyfter fram just den sociala samarbetskomponenten i 
kunskapsspecialiseringen: 

- (Man) har kollegor som jobbar med samma sak, stöd av varandra etc. 
- Man är kunnig på det man gör, har etablerade kontakter som underhålls, skönt att 
ta beslut bara inom ett område… 
- Erfarenheten inom gruppen ökar. 

13 personer (13 procent) berör varierande aspekter som saknar gemensam 
nämnare och har följaktligen kodats som ”annat”. Samarbete berörs av 10 
personer (10 procent). Samarbete i det här fallet har en annan betydelsenyans 
än när socialarbetare i den blandade organisationen skriver om samarbete. I den 
integrerade organisationen handlar det om individuella specialisters 
samarbete. Man samarbetar i betydelsen att man konsulterar andra specialister 
inom samma enhet och ibland inom andra enheter. Man befinner sig nära var-
andra både kompetensmässigt och rent fysiskt. Några typiska utsagor: 

- Lätt att ha personlig kontakt med handläggare inom andra områden om man 
behöver. 
- Att alla som jobbar med samma befinner sig tillsammans och att de är en grupp 
som kan hjälpas åt,… 
- Du arbetar tillsammans med andra som gör lika/samma slags arbete. 
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Tre personer ser förtroendetid som organisationens största fördel och åtta 
respondenter säger uttryckligen att de inte har någon åsikt alls.  

I den blandade organisationen gav 64 personer ett mer eller mindre ut-
tömmande svar på frågan om största fördelen med den egna organisationen. 
Åtta av dessa (12,5 procent) svarade att de inte visste. 26 personer (40,6 
procent) skrev om samarbete i olika former. Ytterligare 3 personer (4,7 procent) 
skrev om den särskilda form av formaliserad samverkan som finns i orga-
nisationen. Kodningen tog fasta på explicita omnämnanden av just denna 
samverkan (med ett etablerat namn inom organisationen). Det är förvånande 
att respondenter inte refererade till denna formaliserade samverkan betydligt 
oftare. Möjligen återspeglar det respondenternas uppfattning att kärnan i den 
formaliserade samverkan utgör av just samarbete. 13 personer (20,3 procent) 
lämnade svar som inte gick att sammanföra till någon särskild kategori. Dessa 
svar kodades som ”annat”. Elva personer (17,2 procent) lyfte fram special-
isering och fördjupade specialistkunskaper. Slutligen nämnde 3 personer (4,7 
procent) helhetssyn och helhetssyn på klienten som organisationens största för-
del. 

 Svar som kretsar kring samarbete dominerar klart i den blandade orga-
nisationen, vilket stämmer väldigt bra med den organisatoriska idé som verk-
samheten vilar på. Typiska exempel på sådana svar: 

- Bättre samarbete 
- Det börjar bli bättre tack vare den nya organisationen då vi ska arbeta tillsammans 
med alla delar inom förvaltningen 
- Tydlig ansvarsfördelning 
- Gränserna mellan olika grupper är inte längre lika befästa i organisationen. 
- att många samarbetar över gränserna 
- Att man inte sitter ensam med ansvaret för beslut. 

Det absoluta flertalet svar i den integrerade organisationen berör orga-
nisationens – för svenska förhållanden unika – system med en långtgående de-
legation till de enskilda socialarbetarna. 12 personer (57,1 procent) nämner just 
hög delegation. Ytterligare några personer nämner hög delegation och helhets-
syn i arbetet med klienter. Sådana svar har kodats som ”helhetssyn” fast de in-
nehåller bägge elementen. Åtta personer (38,1 procent) tillhör kategorin 
”helhetssyn”. En person berör aspekter som kodats som ”annat”. Några typiska 
svar som kretsar kring hög delegation: 

- Organisationen kräver av mig att jag har kompetens men ger mig i gengäld ett 
sådant förtroende att jag hela tiden tycker att jag utvecklas och att jag används rätt. 
Min kompetens tas till vara och ska inte malas genom 1: sekr, gruppchef, avd. chef 
bl.a.   
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- Att vi har full delegation vilket innebär korta beslutsvägar och ett stort förtroende 
för mig som handläggare, vilket gör att jag växer med mitt ansvar.                                                                                                        
- Man kan styra sitt arbete mycket själv och får också vara med och styra över 
utbildning m.m. som man behöver.                                                                                                                                                     
- Hög grad av mandat, snabba beslutsvägar.      

Slutsats: väldefinierade extremer och lite suddigt i mitten 
Alla tre organisationerna har varit framgångsrika i att övertyga sin personal om 
styrkan i den egna organisatoriska modellen. Personalen uppfattar konsekvent 
respektive organisations bärande idé som just den största fördelen med 
organisationen. Denna tendens är som starkast i den specialiserade och den 
integrerade organisationen. Lite skämtsamt skulle man kunna säga att två av 
organisationerna framstår som starka och väl sammanhållna personligheter 
medan den tredje uppvisar lätt personlighetsklyvning. Personal ibland-
organisationen uppfattar samarbete som organisationens största fördel, men då 
samarbete i en mer allmän bemärkelse och inte den formaliserade form för 
samverkan (som skulle garantera helhetssyn) som utgör organisationens bär-
ande idé. I själva verket ses den formaliserade samverkan, som jag visar i nästa 
avsnitt, som en av största nackdelarna med den egna organisationen. Däremot 
lyfts möjligheter till specialisering fram medan den helhetssyn som valet av 
organisatorisk modell skulle garantera nämns av några få respondenter.  

Den egna organisationens nackdelar 
Respondenterna var något mindre benägna att beskriva den största nackdelen 
med den egna organisationen. Detta gäller framför all för den integrerade 
organisationen där 15 personer besvarade frågan jämfört med 21 svar på frågan 
om fördelen. I blandorganisationen var motsvarande siffror 60 och 64. Lika 
många respondenter i den specialiserade organisationen, 100 personer, 
besvarade båda frågorna.  
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Tabell 1: Den största nackdelen för socialarbetarna med IFOs nuvarande organisation. 
(Absoluta tal och andelar i procent av samtliga utsagor inom varje organisationstyp.) 
_____________________________________________________________________________________ 
   Specialiserad Blandform Integrerad 
Nackdel   Antal Andel Antal Andel Antal Adel 
____________________________________________________________________________________ 
1) dåligt samarbete enheter emellan, revirtänkande 18 18,0 9 15,0 - - 
2) för många inblandade i klientärenden  1 1,0 4 6,7 - - 
3) nischar in sig, tappar annan kunskap, brist på helhet 25 25,0 3 5,0 - - 
4) konflikt mellan olika kompetenser  3 3,0 11 18,3 - - 
5) många handläggare (negativt för klienten)  9 9,9 1 1,7 - - 
6) svårt att hitta tid för möten och samverkan  - - 5 8,3 - - 
7) omständliga beslutsprocesser  - - 6 10,0 2 13,3 
8) förlust av kompetens hos den enskilde socialarbetaren 4 3,7 - - 2 13,3 
9) ojämn fördelning av resurser, svårt att styra om, för lite 5 4,7 2 3,0 - - 
10) hög arbetsbelastning, krävande, personalomsättning 13 13,0 4 6,7 1 6,7 
11) bristande ledarskap/chefskap och planering 1 1,0 7 11,7 2 13,3 
12) bristfällig fysisk arbetsmiljö  4 4,0 1 1,7 - - 
13) reflekterande utsagor   - - - - 6 40,0 
14) annat   9 9,0 3 5,0 2 13,3 
15) vet inte   8 8,9 4 6,7 - - 
_____________________________________________________________________________________ 
n=   100 100 60 100 15 100 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Listan över nackdelar är dubbelt så lång som listan över fördelar. Å andra sidan 
är nackdelar inte lika klart definierade/avgränsade som fördelar. Kategorierna 
går delvis in i varandra men jag har tolkat det som att en aspekt sätter sin prägel 
på utsagan och blir då bestämmande vid kodning. För att få överblick över 
denna komplexitet presenteras i tabell 1 nackdelar fördelade efter orga-
nisationstyp. 

Den specialiserade organisationens största nackdelar 
Att nischa in sig, som några respondenter uttrycker det, är den specialiserade 
organisationens oftast påtalade nackdel. Kärnan i denna kategori utgörs av att 
den enskilde socialarbetaren saknar överblick över andra delar av verksamheten 
än den egna, vilket påverkar kompetensnivån i gruppen (t.ex. avdelningen). 
Brist på överblick medför svårigheter att hålla sig a jour med klientärenden som 
man är engagerad i, samt att man avskärmas från erfarenheter, kunskap och 
kompetens, från andra delar av verksamheten. I likhet med andra koder är 
också denna ganska allmän och rymmer ett flertal aspekter och variationer. 
Denna kod inrymmer den kunskapsförlust som sker i på gruppnivå i och med 
att enheter/avdelningar isoleras från varandra. Som tabell 1 visar finns det 
några socialarbetare som betonar att specialisering leder till förlust av allmän 
socialarbetarkompetens: Att bli bra och specialist på något leder alltså till att man blir sämre 
på något annat. Den typen av svar skulle kunna räknas in till här aktuella kategorin, 
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men då skulle nyansen kring olika kunskapstyper gå förlorad. Nedan återges 
några typiska citat för denna nackdelskategori. 

- Att man nischar sig så mycket att man tappar helhetsbilden av en klients behov.                                                                                                                                                                                 
- Kanske svårt med helhetsbedömningen. Man ser "sitt" område och det är på gott och 
ont.                                                                                                                                                                          
- Att socialarbetaren ej ser möjligheterna till socialt arbete, vilket jag tror att är fullt 
möjligt i nuvarande organisation om uppdraget är tydligt.                                                                                                          
- Svårt att få ett helhetsgrepp om vilka kontakter och vilka insatser som ges till en 
familj.  
- Okunskap om varandras arbete kan ge missförstånd och dåligt samarbetsklimat.                                                                                         
- Den allmänna kompetensen kan minska, svårare att veta vad andra enheter gör.                                                                                                                                                                                    
- Att man blir för inriktad på "sin grej" och har dålig koll på annat.                                                                                                                                                                                            
- Att vi blir för uppdelade och förlorar insyn och förståelse för varandras specialiteter.                                                                                                                                                                       

Analysen här gäller personalens uppfattning som i detta fall väl sammanfaller 
med hur organisationens ledning (på tjänstemannasidan) uppfattar situationen. 
Socialchefen i kommunen ifråga beskrev det problematiska med organisationen 
på följande insiktsfulla sätt: 

… det är mer stuprör än överblick. Och det betyder att det finns också en inbyggd 
sårbarhet i organisationen ibland. Som handläggare inom missbruksvården eller 
behandlare inom missbruksvården vet inte jag så mycket om nätverksarbete som vi 
kanske arbetar med inom barn- och familjearbetet. Och det kan givetvis vara 
bekymmersamt. Så nackdelen handlar alltså om att jag blir sämre generalist så att 
säga och när jag söker kontakt i organisationen så märker ju jag att områdeschef eller 
socialsekreterare eller vad man nu benämns i yrket vet ofta ganska lite om de andra. 
Ibland så kan det vara så att jag som överordnad chef känner till mer. 

Den näst vanligaste nackdelen är enligt de anställda brist på samarbete 
mellan olika avdelningar/enheter eller som en respondent uttryckte det 
”revirtänkande”. Det är organisatoriska skrankor och hinder som betonas här, 
inte påverkan på kunskapsinnehåll och kompetens. Men gränsdragningen mot 
den första kategorin av nackdelar är inte helt skarp. Sista citatet nedan skulle 
kunna klassificeras annorlunda.  Några typiska utsagor: 

- Samarbetet mellan avdelningarna. Risk för revirtänkande. Hålla saker ifrån sig.                                                                                                                                                                                  
- När kommunikationen mellan grupperna inte fungerar hamnar klienterna i kläm.                                                                                                                                                                                    
- Svårare att få relation till dem som arbetar med t.ex. missbruk eller socialpsyk.                                                                                                                                                                                  
- Man kan bara "sitt" område och saknar ofta insikt om vad kollegorna arbetar 
med på andra avdelningar.                                                                                                                                                         

Att se hög arbetsbelastning som största nackdel är också vanligt. I utsagorna 
nedan kan man se ett mycket stort spektrum av arbetsmiljöproblem. Allt från 
enformighet, som möjligen skapas av just specialisering, till hög personal-
omsättning. Hög personalomsättning kan i sin tur bidra till att redan ojämn 
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arbetsbelastning (beroende på ojämn tillströmning av ärenden) blir ännu mer 
ojämn när personal slutar och nya medarbetare ska introduceras i jobbet. 

- Arbetsbelastningen.                                                                                                                                                                                                                                             
- Behov av att byta arbete oftare då en del kan uppleva stress p.g.a. enformighet.                                                                                                                                                                                
- Hög arbetsbelastning och personalomsättning.                                                                                                                                                                                                                    
- För ojämn arbetsbelastning 

Den blandade organisationens största nackdelar 
Att koda nackdelar i den blandade organisationen har varit mycket besvärligt 
och jag har tvingats till kraftiga renodlingar och förenklingar. Svarstyperna 
överlappar varande och tar upp olika aspekter som egentligen hänger samman. 
Däremot målar nästan alla svaren upp en bild av en organisation präglad av 
konflikter och otydliga ansvarsfördelningar mellan olika kompetenser, olika del-
ar av verksamheten och mellan chefer för olika enheter. Omständliga besluts-
processer i klientärenden skiner också igenom och den formaliserade samver-
kan som ska säkra helhetsperspektivet har i sig skapat ett problem, nämligen att 
det är svårt att hitta tider för de stipulerade mötena kring varje ärende. Under-
sökningens intervjudel visar att tiden inte räcker till och man har tvingats att 
reservera flera arbetstimmar i veckan för sådana samverkansmöten. 
Konflikter mellan olika kompetenser, framförallt mellan kompetenser som lig-
ger på olika avdelningar, är den största nackdel som oftast anges i den blandade 
organisationen.  

- Revirtänkande, att inte lita på varandras kompetens/bedömningar. 
- Uppdelningen mellan olika specialistkompetenser gör att det ofta görs olika bedöm-
ningar, ibland med stora konflikter kolleger emellan som följd.                                                                                                                
- (Brist på) delaktighet i beslut och respekten för medarbetarnas kunskaper.                                                                                                                                                                                                 
- Motsättningar mellan enheterna och avdelningarna vilket kan leda till samarbets-
svårigheter.                                                                                                                                                                     
- Kan upplevas som jobbigt att inte bara lägga sitt eget perspektiv på arbetet utan att 
tvingas ta hänsyn till kollegornas syn.     
- Ibland otydlig ansvarsfördelning, för många inblandade vilket ger en tröghet i syste-
met. Byråkratisering av hanteringen inom IFO.                                                                                                                                                                                                                                                             

Konflikter mellan olika kompetenser hänger ihop med dåligt samarbete mel-
lan avdelningarna. Tonvikten i denna kod ligger dock mer på organisatoriska 
brister i form av oklarheter i arbetsfördelningen och inte på kompetens och 
olika syn på ärenden. Ledarskapstemat dyker också upp i denna kod. I motsats 
till nästa kod handlar ledarskapsbrister här om chefers svårigheter att samarbe-
ta. 

- Vem gör vad. 
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- Alla vet inte sin roll.                                                                                                                                                                                                                                         
- Jag tycker redan att jag besvarat den frågan med att cheferna har svårt att samarbe-
ta och det problemet är svårt för både klienter och soc. sekr. Dubbla budskap.                                                                                               

I en organisation som den i avhandlingen studerade blandorganisationen, är 
tydligt ledarskap en förutsättning för att det komplicerade systemet med forma-
liserad samverkan ska fungera. Därför är det inte förvånande att bristande 
ledarskap och planering ofta nämns av respondenterna.  Några respondenter 
antyder en koppling mellan bristfälligt ledarskap och för låg grad av delegation 
till chefer.  

- Att det inte finns någon klar och enhetlig ledning. 
- För få chefer med delegation på att fatta självständiga beslut. 
- Ibland missuppfattas organisationen altarnativt är ledningen otydlig. 
- Samarbetet mellan cheferna, och att cheferna i och för sig har "fakta"kompetens, 
men i många fall inte ledarskapskompetens. 

Omständliga beslutsprocesser (framförallt i enskilda klientärenden) är ett 
problem som uteslutande nämns i den blandade organisationen. Detta problem 
måste betraktas som en direkt, och kanske oundviklig konsekvens av den orga-
nisationsmodell man valt. Många inblandade kompetenser från olika delar av 
verksamheten, och dessutom aktiv medverkan eller åtminstone konsultation 
med klienter skapar ett veritabelt pussel. Typiska utsagor: 

- För många personers tyckande i ärendefrågor genom (den formaliserade sam-
verkan).2

- Ibland otydligt vem som "äger" ärendet. Svårt att hålla utredningstiden för barn och 
ungdom med väntetider på (den formaliserade samverkan) och ibland flera 
(formaliserade samverkan) innan beslut kan fattas.                                                                                      

 Långa beslutsvägar på grund av uppflyttad delegation i hierarkin.                                                                                                                               

- Frustrationen som blir vid överlämningarna, \(den formaliserade samver-
kan)\, från den ena avdelningen till den andra. Utredarna som ska fatta beslut om 
insatser har inte mandat att fatta beslut utan (formaliserad samverkan). Det för-
väntas sedan att hon/han ska fatta beslut enligt (den formaliseradesamverkan). 

Svårt att hitta tider för möten och samverkan handlar om den tidsmässiga 
komponenten av föregående kod. Det är bara i den blandade organisationen 
som respondenter nämner denna typ av nackdelar. 

- För många möten så arbetet blir svårt att hinna med. 
- Många personer inblandade i en del ärenden, kan vara svårt att få ihop gemensam-
ma tider etc. Svårt att veta vad annan avdelning gör. Svårt med återrapportering. I 
nya ärenden kan det vara svårt att få till insatser eller nya möten snabbt .               

Den integrerade organisationens största nackdelar 

                                                 
2 ”Den formaliserade samverkan” används i stället för kommunens egen benämning i syfte att 
anonymisera fallet. 
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Bilden av största nackdelar med den integrerade organisationen är mycket 
homogen. I analysen och i tabell 1 är denna bild uppspaltad i fyra mer specifika 
aspekter men alla dessa aspekter hänger intimt samman. Två respondenter 
nämner en form av omständliga beslut som går ut på svårigheter med att 
hänsyn till kollegors åsikter, som en respondent uttryckte det:  

Ibland kan vissa saker dras i långbänk, då alla ska ha med sin röst och vi kan ofta 
ha svårt för att gemensamt komma fram till viktiga beslut. Men samtidigt vill inte jag 
ha en chef som kommer in och säger att nu blir det såhär… 

Trots, eller kanske tack vare, den långtgående delegationen förekommer i denna 
organisation ett omfattande samarbete, speciellt i mer invecklade klientärenden. 
Artikel två visar att en del av detta samarbete grundas i spontan specialisering, 
där vissa kollegor är bättre på en viss problematik.  

Ytterligare två personer nämner förlust av kompetens hos den enskilde 
socialarbetaren. En av dessa konstaterar kort att: Mycket svårt att hålla sig 
uppdaterad inom alla områden.  Det är helt enkelt svårt eller omöjligt att vara 
specialist på all problematik man möter genom sitt arbete.  

Två personer tar upp avigsidan med hög grad av delegation i form av 
bristande ledarskap. Detta ”bristande ledarskap” är i och för sig medvetet 
inbyggd i organisationen och en förutsättning för hög grad av delegation. Dessa 
respondenters utsagor handlar att komplicerade situationer som de anställda 
inte själva förmår hantera: [Negativt] Att chefen är "långt borta", ej insatt i 
arbetssituationen när det väl behövs en "chefsinsats".                                                                                                                                                                     

En person nämner hög arbetsbelastning i betydelsen att i den typen av 
organisation finns risker att en anställd får det svårt att sätta gränser för sitt 
engagemang: Man kan ta på sig för mycket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nästan hälften av de svarande tar upp problematik som kanske inte direkt 
handlar om specifika nackdelar utan är ett slags reflektioner över hur det är att 
arbete i deras organisation: 

- Med högt inflytande följer ansvar.    
- Det övergripande ansvaret kan ibland upplevas tungt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Vi blir många starka viljor som är vana att fatta självständiga beslut och när vi 
ibland behöver enas i frågor kan det vara drygt. Likaså kan det i vissa avseenden bli 
en tuff psykosocial arbetsmiljö med de höga krav som organisationen förväntar sig 
att… 
-  Stora krav på oss handläggare att upprätthålla kompetens inom samtliga områden 
inom IFO.                                                                                                                                                                        
- Det stora egna ansvaret kan missbrukas då alla ska vara med och bestämma över t 
ex budget och behandlingshemskostnader.                                                                                                                                         
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Slutsats: Den största styrkan är också den största  
svagheten 
Analyserna i denna delstudie tycks peka i riktning mot att det som är en organi-
sations största fördel eller styrka samtidigt tenderar att förvandlas till dess störs-
ta nackdel eller svaghet. Fördelarna med respektive organisation är medvetet 
inbyggda i organisationens funktionssätt, de är själva den bärande idén bakom 
valet av organisationsform. I samma ögonblick som man väljer organisations-
modell bygger man emellertid också in svagheter som utgör en dialektisk mot-
bild av modellens fördelar. Den valda organisationsformen kan ses som en 
hegeliansk tes som bär sin egen motsägelse (antites) inom sig. Ur den svåra 
motsättningen mellan tesen och antitesen kommer en ny form (syntes) att upp-
stå enligt Hegel.  Frågan är om denna dialektik gäller för IFO-organisationer 
och leder till en syntes i form av en ny och bättre organisation. Det är dock 
mest en retorisk fråga i detta sammanhang. 

En utifrån det befintliga dataunderlaget ”forskningsbar” fråga handlar om 
hur fördelar och nackdelar hänger samman. Den presentation av respektive 
organisations största för- respektive nackdelar, som finns tidigare i denna del-
studie, tyder på att det finns en sytematik i svaren. Nackdelarna tycks vara en 
spegelbild av fördelarna. Tolkat i dialektiska termer är nackdelarna fördelarnas 
antites. Denna observation gäller dock en gruppnivå d.v.s. de tre studerade 
organisationerna och dess personal betraktade som helheter. Det är av intresse 
att undersöka validiteten i denna observation på ett mer systematiskt sätt som 
tar mer hänsyn till de enskilda anställda, vilket reser ett antal frågor: Kan man se 
några speciella mönster av olika kombinationer av specifika fördelar och nack-
delar? Kan man på ett enkelt sätt beskriva alla tre organisationerna utifrån såda-
na kombinationer? Kan sådana kombinationer (på individnivå) av för- respekti-
ve nackdelar diskriminera (i statistisk mening) mellan olika organisationstyper? 

Ovanstående frågor kan, metodologiskt sett, besvaras genom olika förfaran-
den. Nedan presenteras två närbesläktade sätt att analysera data i syfte att be-
svara frågorna. Det ena sättet utgörs av en multipel korrespondensanalys som 
är förmodligen mest känd genom Pierre Bourdieus arbeten.3

                                                 
3 Korrespondensanalys och multipel korrespondensanalys finns i ett flertal varianter som bygger 
på något olika algoritmer. Termen ”korrespondensanalys” härstammar från en fransk matematisk 
tradition, medan i den anglosaxiska sfären förekommer benämningar som ”nonlinear multivariate 
analysis” och ”optimal scaling” m.fl. För praktisk sociologisk tillämpning av korrespondensanalys 
se t.ex Bourdieu 1984, 1988. För teori bakom algoritmer i de vanligaste statistiska data-
programmen se Gifi (1990). För handledning i praktisk användning se t.ex. SPSS Inc. (1990). 

 Den är ett kraft-
fullt verktyg för grafisk representation av relationer mellan enskilda kategorier i 
kategoridata. Analysen studerar relationer mellan variabelvärden, i motsats till 
andra metoder som studerar relationer mellan variabler (som t.ex. diverse korre-
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lationstekniker), eller relationer mellan undersökningsenheter (t.ex. olika klus-
teranalytiska förfaranden). I grunden handlar det om en avancerad kvantifiering 
(utifrån fördelningen i undersökningspopulationen/stickprovet) av ömsesidigt 
uteslutande språkliga kategorier. Metoden var ursprungligen tänkt att fungera 
som automatiserad induktion (Benzecrie, 1969). Emellertid har den, inte minst 
genom Bourdieus verk (Bourdieu 1984, 1988), kommit att användas som något 
av ett konfirmativt verktyg. Det konfirmativa ligger i det faktum att man nume-
ra snarast illustrerar (rent bokstavligt genom grafisk presentation) än förutsätt-
ningslöst utforskar empiriska förhållanden.  

Det andra sättet är matematiskt betydligt enklare, men skapar problem vid 
identifieringen av eventuella mönster och ger inte forskaren något riktigt grepp 
om helheten av mönster i materialet. Däremot erbjuder detta sätt direkta mått 
på hur frekventa mönstren, eller kombinationer av nominalvariablernas varia-
belvärden är. Metoden handlar om korstabulering av alla för- och nackdelar 
mot varandra, för respondenter från respektive organisationstyp. Variabelvär-
dena består i detta fall av sifferkoder som betecknar de olika svarskategorierna. 
Det rör sig alltså om fullständigt nominella variabler. I korstabuleringen an-
vänds totalprocent för att indikera hur vanliga kombinationerna är. Detta efter-
som det är förekomster och inte samvariation man är intresserad av. I Appen-
dix 1 på sidorna 19-20 presenteras en sådan korstabulering i tabell 3.  Den utgör 
ett komplement till den korrespondensanalytiska kartan nedan. 
Den grafiska representationen av kategorikvantifieringarna i figur 1 bekräftar 
med all önskvärd tydlighet intrycken från genomgången av de skriftliga svaren 
[Figur 1 finns på sida 14]. Den integrerade organisationen separeras tydligt 
från de övriga två, som i sin tur bildar ett sammanhållet kluster i den andra 
änden av den dimension som diskriminerar mellan organisationerna. Den spe-
cialiserade och den blandade organisationen framstår åter igen som väldigt lika 
varandra även avseende för- och nackdelar. Det dialektiska förhållandet mellan 
styrkor och svagheter i respektive organisation framträder tydligt.  
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Förklaring: 
+ = fördel 
-  = nackdel 
1= resursbrist (ojämn fördelning, svårt att styra eller för lite), revirtänkande (avdelning-
ar/enheter emellan). 
2=nischar in sig, många handläggare (negativt för klienten), hög arbetsbelastning. 
3= för många inblandade, bristfällig ledning.  
 

Figur 1: Korrespondensanalytisk karta över den största fördelen och nackdelen med 
den egna IFO-organisationen. Ellipserna anger yttre gränser och spridning inom de faktiska 
klustren av kategorier. Början av varje ord i rutorna anger den faktiska placeringen av just denna 
kategori det tvådimensionella rummet. 
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Antalet involverade socialarbetare 
Kvalitativa analyser visar nackdelar som har att göra med att många personer 
och kompetenser tvingas samarbeta i enskilda klientärenden. I den elektroniska 
enkäten ingick ett frågebatteri som mäter både faktiskt antal socialarbetare in-
volverade i ett enskilt klientärende och socialarbetarnas värdering av antalet 
involverade.  I andra publikationer (Perlinski et al. 2009, s. 61-65) har jag visat 
att i synnerhet den blandade organisationen tenderar att involvera flera social-
arbetare i varje enskilt ärende. Det rör sig ganska ofta om 5-6 socialarbetare 
samtidigt. Den specialiserade organisationen uppvisar ett liknande mönster, 
dock ej lika uttalat. I enkäten ställdes också frågan: ”Vad anser du om antalet 
socialarbetare som vanligtvis är involverade i dina klientärenden?” Tabell 2 visar 
sambandet mellan svaren på denna fråga och typen av organisation. 
 
Tabell 2: Åsikt om antalet socialarbetare involverade i klientärenden.  
Fördelning efter socialtjänstens organisationsform. (Andelar 
 i procent av samtliga svarande.)4

______________________________________________________________ 
 

Åsikt om antalet socialarbetare Specialise- Blandform Integrerad 
involverade i klientärenden rad  
______________________________________________________________ 
Alldeles för många  3,1 10,8 4,5 ** 
Lite för många  31,3 28,9 4,5 
Lämpligt  53,9 48,2 90,9 
Lite för få  4,7 3,6 - 
Alldeles för få  1,6 - - 
Vet inte  5,5 8,4 -  
______________________________________________________________ 
N=  128 83 22 
______________________________________________________________ 
Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
10 celler (55,6%) har förväntad frekvens lägre än 5. Det lägsta förväntade värdet är 0,19. 
 
Det är slående att i blandorganisationen anser hela 40 procent att det är för 
många socialarbetare involverade i klientärenden. Just denna organisation är 
speciellt beroende av att samarbete mellan enskilda socialarbetare och samarbe-
te mellan olika delar av organisationen fungerar smidigt. Om det inte fungerar 
smidigt går helhetsperspektivet förlorat. Därför är det intressant att diskutera 
konsekvenser för samarbetet och den formaliserade samverkan när de som ska 

                                                 
4 Det är en totalundersökning som inte behöver signifikanstestas. Tolkning av tabellen kan dock 
underlättas genom jämförelse med en hypotetisk situation där samma tabell antas härstamma från 
ett slumpmässigt urval. 
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samarbeta samtidigt tycker att det är för många inblandade. Det görs i nästa 
avsnitt. 

Sammanfattande diskussion 
Det som utgör respektive organisationsforms bärande idé ses också av 
personalen som den största fördelen med den nuvarande organisationen. Detta 
gäller framför allt olika positiva aspekter av problemspecialisering i den 
specialiserade organisationen och positiva sidor av integrerat arbetssätt och 
helhetssyn i den integrerade organisationen. Samarbete mellan personal och 
avdelningar ses som den största fördelen med den blandade organisationen.  I 
denna organisation kan man dock se ett glapp mellan organisationens bärande 
idé om en formaliserad och obligatorisk samverkan mellan utredning och 
behandling (med klientens medverkan) och de anställdas betoning av mer 
informellt samarbete befattningar och avdelningar emellan.  

IFO-rganisationernas bärande idéer som av personalen uppfattas som 
organisationsmodellerna största fördelar är samtidigt dessas största nackdelar. 
Varje organisatorisk modell tycks när den implementeras skapa en räcka 
problem och nackdelar som uppkommer till följd av den modellens egenskaper. 

Problemspecialisering kan vara ett hinder för helhetssyn i klientarbetet. 
Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att den specialiserade 
organisationen kom till på ett sätt som inte primärt fokuserade på helhets-
perspektivet i klientarbetet. Den blandade organisationen skapades däremot på 
basis av ett explicit ställningstagande för säkring av helhetssyn i klientarbetet. 
Man byggde in en formaliserad samverkan mellan avdelningar, också med 
klientens aktiva medverkan, just i syfte att säkra helhetsperspektivet. Det är just 
detta försök att bygga in ett helhetsperspektiv i form av en formell rutin som 
ställer till problem både för organisationen som helhet och för varje enskild 
anställd. Det förefaller troligt att helhetsperspektiv bättre tillgodoses genom ett 
integrerat socialt arbete, där helhetsperspektivet förverkligas i mötet mellan en 
till två socialarbetare och en klient, så som i fallet med den integrerade orga-
nisationen. 

En hög andel socialarbetare i den specialiserade och den blandade 
organisationen anser att det är för många socialarbetare involverade i klient-
ärenden. Detta är speciellt tydligt i den blandade organisationen. Att social-
arbetare i den blandade organisationen tycker så är inte förvånande med tanke 
på att den organisatoriska idén går ut på att flera enheter ska samverka kring ett 
klientärende. Egentligen har vi här att göra med en paradox. En organisatorisk 
idé om att mottagnings-, utrednings- och insatsfunktioner på ett smidigt sätt ska 
”flytta” klienten mellan sig, har i praktiken blivit till ett svåröverskådligt nät av 
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kontakter och kompetenskonflikter mellan funktionerna, och följaktligen 
mellan de inblandade socialarbetarna. Saken kompliceras ytterligare av den 
formaliserade samverkan mellan funktionerna som ska tillgodose helhetssyn på 
klienten. 

Delstudien visar på ett tydligt sätt hur IFOs frontpersonal upplever de egna 
organisationsmodellerna. Med tanke på att organisationen så starkt villkorar de 
professionellas möjlighet att hjälpa sina klienter kan resultaten ge ett nyttigt 
bidrag till diskussioner om hur IFO bör organiseras. 
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Appendix 1 

Förklaring av förkortningar i tabell 3 på nästa sida 

Spec. = 1) Förkortning av ”specialiserad organisation” 2) Benämning av alla 
utsagor som betonar individuell specialisering och fördjupning av individens 
kompetens. 

Samar. = Benämning av alla utsagor som betonar olika aspekter av samarbete. 

Helhet. = Benämning av alla utsagor som betonar helhetssyn på klienten. 

Samver. = benämning av utsagor som betonar den formaliserade samverkan i 
den blandade organisationen. 

Delega. = benämning av utsagor som betonar hög grad av delegation till den 
enskilde socialarbetaren. 

F-tid. = benämning av utsagor som betonar att man har förtroendetid i stället 
för formellt reglerad och kontrollerad arbetstid. 
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Tabell 3: Fördelning av kombinationer av för- och nackdelar inom varje 
organisationstyp. (Totalprocent av samtliga utsagor inom varje organisationstyp.) 
_____________________________________________________________________________________ 
    Fördelar 
 Organisation   
Nackdelar  Spec. Samar. Helhet. Samver. Delega. F-tid. Annat Vet ej 
_____________________________________________________________________________________ 
Dåligt samarbete Spec. 15,1 2,2 - - - - 2,2 - 
 Blandad 3,5 8,8 - - - - 1,8 1,8 
 Integr. - - - - - - - - 
Många inblandade Spec. 1,1 - - - - - - - 
 Blandad 1,8 5,3 - - - - - - 
 Integr. - - - - - - - - 
Nischar in sig Spec. 23,7 1,1 - - - - - 1,1 
 Blandad 1,8 - - - - - 1,8 1,8 
 Integr. - - - - - - - - 
Kompetenskonflikt Spec. 2,2 1,1 - - - - - - 
 Blandad 3,5 3,5 5,3 3,5 - - 1,8 - 
 Integr. - - - - - - - - 
Många handläggare  Spec. 8,6 - - - - - 1,1 - 
(negativt för klienten) Blandad - 1,8 - - - - - - 
 Integr. - - - - - - - - 
Svårt hitta tid för möten Spec. - - - - - - - - 
och samverkan Blandad 1,8 5,3 - - - - - 1,8 
 Integr. - - - - - - - - 
Omständliga besluts- Spec. - - - - - - - - 
processer Blandad 3,5 7,0 - - - - - - 
 Integr. - - - - 13,3 - - - 
Kompetensförlust Spec. 3,2 1,1 - - - - - - 
(hos den enskilde) Blandad - - - - - - - - 
 Integr. - - 13,3 - - - - - 
Resursproblem Spec. 2,2 - - - - - - 1,1 
 Blandad - 1,8 - 1,8 - - - - 
 Integr. - - - - - - - - 
Hög arbetsbelastning Spec. 6,5 1,1    3,2 1,1 - 
 Blandad 1,8 - - - - - 3,5 1,8 
 Integr. - - 6,7 - - - - - 
Bristande ledarskap Spec. - - - - - - 1,1 - 
 Blandad - 5,3 - - - - 5,3 - 
 Integr. - - - - 6,7 - 6,7 - 
Fysisk arbetsmiljö Spec. 1,1 1,1 - - - - 2,2 - 
 Blandad - - - - - - - - 
 Integr. - - - - - - - - 
Reflekterande utsagor Spec. - - - - - - - - 
 Blandad - - - - - - - - 
 Integr. - - 20,0 - 20,0 - - - 
Annat Spec. 3,2 - - - - - 3,2 1,1 
 Blandad - 1,8 - - - - 3,5 - 
 Integr. - - 6,7 - 6,7 - - - 
Vet ej Spec. 1,1 2,2 - - - - - 5,4 
 Blandad - 1,8 - - - - - 5,3 
 Integr. - - - - - - - - 
_____________________________________________________________________________________ 
n= Spec. 63 9    3 10 8 
 Blandad 10 24 3 3   10 7   
 Integr.   7  7  1 
_____________________________________________________________________________________ 

                                            


