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Att vara sin egen spegelbild – socialarbetares syn på för- 

och nackdelar med den egna IFO-organisationen 

Författare: Marek Perlinski, Björn Blom & Stefan Morén 

 

I denna text ges röst åt socialarbetares o beskrivning av de organisationer de 

arbetar i. Det empiriska materialet härstammar från projektet Specialisering eller 

integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Effekter på insatser och resultat. 

Projektet finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

(FAS) och leddes av professor Björn Blom.  Under hela projekttiden har 

professor Stefan Morén medverkat som forskare. Inledningsvis medverkade 

även Minna Lundgren som projektassistent. Projektet påbörjades 2005 och 

pågick fram till 2010. Projektet resulterade i ett flertal publikationer1 samt en 

doktorsavhandling. Detta paper är en reviderad och på väsentliga punkter 

utvecklad och utökad version av en delstudie som ingick i M. Perlinskis 

doktorsavhandling.2 

 

Några ord om textens uppläggning 

Texten inleds med en kort presentation av det forskningsprojekt i vilket denna 

undersökning ingår. Därpå görs en sammanfattning av undersökningens 

viktigaste drag samt övergripande slutsatser. Den tredje delen av texten har 

formen av en större vetenskaplig artikel och går in på djupet i både 

metodologiska och empiriska aspekter av studien. Läsaren kan således välja att 

avsluta sin läsning efter första delen och ändå få en ganska god uppfattning om 

studien. 

 

  

                                                 
1 För en förteckning över projektets publikationer, se Appendix 3 i slutet av detta paper. 
2 Perlinski, M. (2010). Skilda världar – specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. Umeå: Institutionen för socialt arbete. 
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Del 1 

Kort beskrivning av projektet Specialisering eller 
integration av socialtjänstens individ- och familje-
omsorg. Effekter på insatser och resultat 
 

I detta avsnitt berörs uteslutande de delar av projektet som har direkt relevans 

för denna studie. Projektet som helhet var betydligt större och inkluderade ett 

flertal olika undersökningspopulationer och datainsamlingsmetoder.3 

I projektet undersökte vi bl.a. tre svenska kommuner med distinkt olika sätt 

att organisera verksamheten inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

(IFO). Valet av dessa tre kommuner föregicks av en kartläggning av IFO-

organisationer i landets samtliga kommuner och syftade bl.a. till typologise-

ring av IFOs olika organisationsformer. De tre kommuner som ingick i denna 

studie valdes på basis av typologiseringen. IFO-organisationerna har studerats 

med en undersökningsdesign som i litteraturen kallas intensiv forskningsdesign. 

Det betyder att man i ett fåtal organisationer studerar hur ett stort antal 

kvaliteter och egenskaper kommer till uttryck och kontextuellt villkoras. Detta i 

syfte att beskriva och förklara komplexa sociala skeenden (Danermark & 

Kullberg, 1999; Stake, 1995; Yin, 1994). En sådan design ger möjlighet till 

omfattande metodtriangulering, vilket i sin tur kan stärka trovärdigheten i 

slutsatserna. 

Studien genomfördes i:  

1) en stor kommun med specialiserad IFO  

2) en liten kommun med integrerad IFO 

3) en mellanstor kommun med en organisatorisk blandform för IFO, dvs. 

med inslag av både specialisering och integration.  

De ovan nämnda kommunerna utgör nästan idealtypiska exempel på respektive 

organisationsform inom IFO.  

Den komparativa ansatsen präglade också den del av studien som bestod av 

en totalundersökning av all personal inom IFO i de tre kommunerna. Idén var 

att genom att jämföra svaren från olika kommuner kunna spåra organisatoriska 

modellers betydelse för olika aspekter av socialarbetarnas klientarbete. All 

empiri i denna text härstammar från den totalundersökningen. 

  

                                                 
3 För en fylligare bild av projektet, se Perlinski et al. 2009 och Perlinski 2010. 
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Elektronisk enkät - Svarsfrekvens och bortfall 

Totalundersökningen av socialarbetare vid alla tre IFO-organisationer med 

hjälp av en elektronisk enkät genomfördes på grundval av listor med e-mail 

adresser till samtliga anställda inom IFO. Det var upp till kommunerna själva 

att avgöra vilken personal som på ett eller annat sätt tillhör individ- och familje-

omsorgen. Givet denna reservation bestämdes undersökningspopulationens 

storlek till 377 personer.  

Datainsamlingen avslutades i juni 2008. Under datainsamlingsperioden 

genomfördes två utskick med påminnelser via e-mail, dessutom fick chefer 

påminna sin personal om undersökningen en gång. Sammanlagt har 249 social-

arbetare besvarat enkäten vilket motsvarar två tredjedelar av undersöknings-

populationen. 

 
Tabell 1: Svarsfrekvens i absoluta tal och procent. Fördelning efter organisationstyp. 
_______________________________________________ 
 Specialise- Blandform Integrerad 
Svarat på enkät rad  
___________________________________________________ 
Ja 136  60,4 % 90  77,6 % 23  63,9 % 
Nej  89 26 13 
___________________________________________________ 
n= 225 116 36 
___________________________________________________ 

En svarsfrekvens på i genomsnitt 66 procent måste bedömas som ganska hög 

eller åtminstone tillfredställande. Samtidig måste man tillägga att integrerade 

organisationer i Sverige förekommer huvudsakligen i små kommuner vilket gör 

att en relativt hög svarsfrekvens innebär att det är ganska få individer som 

svarat i den organisationen.  
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Del 2 

Sammanfattning av undersökningens viktigaste 
drag samt övergripande slutsatser 

 

Studiens syfte 

Studien fokuserar på hur socialarbetare beskriver sina egna IFO-organisationer. 

Det övergripande syftet är att analysera socialarbetares uppfattningar om 

fördelar och nackdelar med den egna organisationen. Socialarbetarnas 

uppfattningar om organisationernas betydelse för klienter ingår inte i syftet.4 

Studiens allmänna syfte konkretiseras i fem mer precisa frågeställningar: 

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

socialarbetarna? 

 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 anser socialarbetare i respektive IFO-organisation om antalet social-

arbetare involverade i enskilda klientärenden? 

 Uppstår några särskilda effekter av att olika organisationsmodeller 

medför att olika många socialarbetare involveras i enskilda klient-

ärenden? 

 

Empiri 

Studiens empiri utgörs huvudsakligen av svar på öppna frågor om 

socialarbetares syn på största för- och nackdelar (för socialarbetare) med IFOs 

nuvarande organisation. Man kan konstatera att intresset för problematiken var 

stort bland respondenterna. 195 personer av 249 möjliga tog sig tid att besvara 

                                                 
4 Det dataunderlag som används i studien 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 studie. Dessa 
analyser går dock utöver ramen för detta paper och kommer att publiceras separat.  
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frågorna. Svaren var dessutom relativt uttömmande och präglades av stort 

engagemang för problematiken. 

 

Resultat: Den största fördelen är också den största nack-
delen 

Resultaten av studien är tydliga och kan sammanfattas i följande fem punkter: 

1) Det som utgör respektive organisationsforms bärande idé ses också av 

personalen som den största fördelen med den nuvarande organisationen. Man 

kan hävda att organisationerna varit framgångsrika i att förmedla den bärande 

organisatoriska idén till personalen. Det hindrar dock inte, som framgår av 

nästa punkt, att de anställda ser ett flertal brister i hur organisationen fungerar. 

Brister som ger sig till känna i de anställdas dagliga arbete. De anställda tvekar 

inte att direkt relatera dessa brister till just organisationsformen och dess 

bärande idé.  

Att se den egna organisationens bärande idé som den största fördelen med 

organisationen syns framför allt i olika positiva aspekter av problem-

specialisering i den specialiserade organisationen, samt positiva sidor av 

integrerat arbetssätt och helhetssyn i den integrerade organisationen.  Situation-

en är något annorlunda i den blandade organisationen. Där ses samarbete 

mellan personal och avdelningar som den största fördelen. Samtidigt kan man i 

denna organisation skönja en viss klyfta mellan organisationens bärande idé om 

en formaliserad och obligatorisk samverkan mellan framför allt utredning och 

behandling (med klientens medverkan), och de anställdas betoning av mer 

informellt samarbete befattningar och avdelningar emellan.  

2) Organisationers bärande idéer, som av personalen uppfattas som orga-

nisationsmodellernas största fördelar, anges samtidigt som organisationernas 

största nackdelar. Eller kanske mer korrekt, de effekter som de bärande 

idéerna ger upphov till. Man frestas att använda en dialektiskt materialistisk, för 

att inte säga marxistisk, tankefigur. D.v.s. att varje företeelse (varat) bär sin egen 

motsägelse inom sig, vilket leder till att på sikt något nytt uppstår.5 

Datamaterialet tyder klart på ett dialektiskt förhållande mellan organisations-

modellers styrkor och svagheter. Varje organisatorisk modell tycks i samma 

ögonblick den implementeras skapa en mängd problem och nackdelar som 

uppkommer till följd av just den modellens egenskaper. Det verkar som att 

varje organisation har sin egen spegelbild där alla element finns med, fast på 

                                                 
5 Ett konkret exempel på användning av denna dialektiska tankefigur som förklaring av social 
förändring (i termer av produktionssätt) finns hos Marx (1975) på sidorna 425-426.  
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”fel sida”. Skulle man använda spegelbilden som organisatorisk modell skulle en 

sådan modell vara en antites till sitt original. Studien ger dock inga ledtrådar till 

hur en eventuell syntes skulle kunna se ut. Något schematiskt kan förhållandet 

mellan största fördelar och största nackdelar beskrivas som följer: 

 

Största fördelen = den bärande Största nackdelen= de effekter 

organisatoriska idén som de bärande idéerna ger 

 upphov till 

Specialiserad organisation 

● Möjlighet till specialisering som ger  ● Tappar annan relevant             

kunskapsmässig fördjupning och  kunskap, nischar in sig. 

spetskompetens. 

● Individuella specialisters samarbete. ● Revirtänkande, brist på       

samarbete mellan olika 

 avdelningar. 

● Hög arbetsbelastning,             

enformighet och hög 

 personalomsättning. 

 

Blandad organisation 

● Olika former av samarbete. ● Dåligt samarbete mellan              

 avdelningarna, otydlig 

 roll- och ansvarsfördelning 

 bristande ledarskap och 

 planering. 

● Möjlighet till specialisering som ● Omständliga besluts-              

ger kunskapsmässig fördjupning. processer och (för)många 

 inblandade kompetenser. 

 ● Svårt att hitta tider 

 för den formaliserade 

 samverkan. 

Integrerad organisation 

● Långtgående delegation ● Stort och ibland (för) tungt             

● Helhetssyn ansvar vilar på den enskilde 

 socialarbetarens axlar. 

3) Studiens resultat ger en fingervisning om att organisatorisk problem-

specialisering kan vara ett hinder för helhetssyn i klientarbetet. Att det förhåller 

sig på det viset är inte särskilt förvånande. Den specialiserade organisationen 
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skapades utifrån premisser som inte primärt fokuserade på helhetsperspektivet i 

klientarbetet. Den blandade organisationen skapades däremot på basis av ett 

explicit professionellt ställningstagande som skulle säkra helhetssyn i klient-

arbetet. Man byggde medvetet in en formaliserad samverkan mellan av-

delningar, också med klientens aktiva medverkan, allt i syfte att säkra helhets-

perspektivet. Det är just detta försök att bygga in helhetsperspektiv i form av en 

formell rutin som ställer till problem i den dagliga verksamheten, både för orga-

nisationen som helhet och för varje enskild anställd. Det troligt att helhets-

perspektiv bättre tillgodoses genom ett integrerat socialt arbete, där helhets-

perspektivet förverkligas i mötet mellan en till två socialarbetare och en klient, 

så som fallet är med den integrerade organisationen. 

4) Fler än en tredjedel av socialarbetarna i den specialiserade och den blandade 

organisationen anser att det är för många socialarbetare involverade i 

klientärenden. Detta är som tydligast i den blandade organisationen. Att social-

arbetare i just den blandade organisationen tycker så är lätt att förstå. Den 

bärande organisatoriska idén i den organisationen går de facto ut på att flera 

enheter ska samverka kring ett klientärende. Det uttalade syftet var att 

mottagnings-, utrednings- och insatsfunktioner på ett smidigt sätt skulle ”flytta” 

klienten mellan sig. I praktiken har det uppstått ett svåröverskådligt nät av 

kontakter och kompetenskonflikter mellan funktionerna, och följaktligen 

mellan de inblandade socialarbetarna.6 Saken kompliceras ytterligare av den 

formaliserade samverkan mellan funktionerna som ska tillgodose helhetssyn på 

klienten, och som leder till att det är svårt att hitta mötestider som passar alla 

involverade parter.  

5) I materialet kan vi se en tendens till att socialarbetare i den specialiserade och 

den blandade organisationen har det svårare än deras kollegor i den integrerade 

                                                 
6 Här måste man inflika att kompetenskonflikter kan vara av nästan strukturell art och handla om 
vem som har rätten att bestämma i ett klientärende. I grund och botten handlar det också om 
klientens rättssäkerhet. Den blandade organisationen framstår i enkätstudien som väldigt olik de 
övriga med avseende på befattningsstruktur. 44,4 procent är anställda som socialsekreterare (67,2 
procent i den specialiserade och 78,3 i den integrerade) samtidigt som 22,2 procent arbetar som 
behandlingsassistenter och ytterligare 8,6 procent som assistenter. Båda assistentkategorierna är 
mycket ovanliga i den specialiserade och den integrerade organisationen (0,8 procent i den 
specialiserade och 4,3 i den integrerade).  Den blandade organisationen uppvisar också tecken på 
att en organisatorisk åtskillnad mellan myndighetsutövning (som då är koncentrerad till 
utredningsverksamheten) och behandling skapar vissa företeelser som är unika för orga-
nisationstypen. I intervjuer med chefer från den organisationen finns belägg för att personal som 
arbetar med behandling överprövar de utredningar som teoretiskt sett ska ligga till grund för 
deras insatser. Det händer alltså att behandlingssidan gör det som dess anställda anser lämpligt 
för klienten oavsett vad utredarna säger. Samtidigt har den behandlande personalen ingen 
myndighetsutövning och följaktligen ingen rätt att fatta sådana beslut. En sådan överprövning 
strider därför mot hela tanken med organisationsmodellen. 
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organisationen att överblicka vem som har det övergripande ansvaret för den 

enskilda klienten. Denna slutsats bygger på svar på frågor som utgår från 

premissen att det är flera personer och enheter INOM socialtjänsten som är 

involverade i ett enskilt klientärende. Svårigheten att överblicka ansvarsfrågan 

gäller också socialarbetarnas eget övergripande ansvar för en viss klient. Det är 

bara socialarbetare i den integrerade organisationen som ser ett tydligt samband 

mellan den egna arbetsplatsens organisatoriska utformning och möjligheten för 

klienterna att få hjälp med hela sin problemsituation. Socialarbetare i de andra 

organisationerna ger uttryck för en betydligt mer diffus syn på detta samband.  

 

 

Del 3 

Detaljerad presentation av undersökningen 

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 bara svarat 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 
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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, 

dvs. är ojämnt fördelade mellan de tre organisationsformerna: 

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 

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 
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Med utgångspunkt i ovan beskrivna koder har två nya numeriska variabler 

skapats. Dessa variabler anger varje respondents 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. 

Den specialiserade organisationens största 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. 
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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 

specialiserade 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. 

Tre personer ser förtroendetid som organisationens största fördel och åtta 

respondenter säger uttryckligen att de inte har någon åsikt alls.  

Den blandade organisationens största fördelar 

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 
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- 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. 

Den integrerade organisationens största fördelar 

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.   

- 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 vi visar i nästa 

avsnitt, som en av största nackdelarna med den egna organisationen. Däremot 
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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.  

 
Tabell 2: 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 det har tolkats 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 2 nackdelar fördelade efter orga-

nisationstyp. 
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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 på gruppnivå i och med 

att enheter/avdelningar isoleras från varandra. Som tabell 2 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, 

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. 
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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 

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 var mycket besvärligt och det 

krävdes 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 delar av verksam-

heten och mellan chefer för olika enheter. Omständliga beslutsprocesser i klien-

tärenden skiner också igenom och den formaliserade samverkan 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. Undersökningens inter-

vjudel visar att tiden inte räcker till och man har tvingats att reservera flera ar-

betstimmar 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. 
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- 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 samar-

beta. 

- Vem gör vad. 

- Alla vet inte sin roll.                                                                                                                                                                                                                                         

- Jag tycker redan att jag besvarat den frågan med att cheferna har svårt att samar-

beta 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).7 Långa beslutsvägar på grund av uppflyttad delegation i hierarkin.                                                                                                                               

                                                 
7 ”Den formaliserade samverkan” används i stället för kommunens egen benämning i syfte att 
anonymisera fallet. 
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- 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.                                                                                      

- 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 formaliserade samverkan). 

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 gemen-

samma 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 

Bilden av största nackdelar med den integrerade organisationen är mycket 

homogen. I analysen och i tabell 2 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. 

Vi har tidigare visat (Morén et al., 2010) 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 om 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".                                                                                                                                                                     
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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.                                                                                                                                         

Slutsats och fördjupning: Den största styrkan är också 
den största svagheten 

Analyserna i denna studie tycks peka i riktning mot att det som är en organisat-

ions största fördel eller styrka samtidigt tenderar att förvandlas till dess största 

nackdel eller svaghet. Fördelarna med respektive organisation är medvetet in-

byggda 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 stu-

die, tyder på att det finns en sytematik i svaren. Nackdelarna tycks vara en spe-

gelbild av fördelarna. Tolkat i dialektiska termer är nackdelarna fördelarnas 

antites. Denna observation gäller dock på 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 
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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 såd-

ana kombinationer? Kan sådana kombinationer (på individnivå) av för- respek-

tive 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 

förmodligen är mest känd genom Pierre Bourdieus arbeten.8 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-

lationstekniker), eller relationer mellan undersökningsenheter (t.ex. olika 

klusteranalytiska förfaranden). I grunden handlar det om en avancerad kvantifi-

ering (utifrån fördelningen i undersökningspopulationen/stickprovet) av ömse-

sidigt 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 numera snarast illustrerar (rent bokstavligt genom grafisk presentation) än 

förutsättningslöst 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 ef-

tersom det är förekomster och inte samvariation man är intresserad av. I Ap-

pendix 1 presenteras en sådan korstabulering i tabell 7.  Den utgör ett komple-

ment till den korrespondensanalytiska kartan nedan. 

 

                                                 
8 Korrespondensanalys och multipel korrespondensanalys finns i ett flertal varianter som bygger 
på något olika algoritmer. Termen ”korrespondensanalys” härstammar från en fransk matematisk 
tradition, medan det 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 dataprogrammen se Gifi (1990). För handledning i praktisk användning se t.ex. SPSS 
Inc. (1990). 
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Dimension 2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dimension 1 

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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Den grafiska representationen av kategorikvantifieringarna i figur 1 bekräftar 

med all önskvärd tydlighet intrycken från genomgången av de skriftliga svaren. 

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 specialiserade och den blandade 

organisationen framstår åter igen som väldigt lika varandra även avseende för- 

och nackdelar. Det dialektiska förhållandet mellan styrkor och svagheter i re-

spektive organisation framträder tydligt.  

Antalet involverade socialarbetare 

Kvalitativa analyser visar nackdelar som har att göra med att många personer 

och kompetenser blir inblandade i enskilda klientärenden. I enkäten ingick ett 

frågebatteri som mätte både faktiskt antal socialarbetare involverade i ett enskilt 

klientärende och socialarbetarnas värdering av antalet involverade.  I andra 

publikationer (Perlinski et al. 2009, s. 61-65) har vi visat att i synnerhet den 

blandade organisationen tenderar att låta flera socialarbetare ingå i varje enskilt 

ärende. Det rör sig ganska ofta om 5-6 socialarbetare samtidigt. Den speciali-

serade organisationen uppvisar ett liknande mönster, dock ej lika uttalat.9  
 
Tabell 3: Åsikt om antalet socialarbetare involverade i klientärenden.  
Fördelning efter socialtjänstens organisationsform. (Andelar 
 i procent av samtliga svarande.)10 
______________________________________________________________ 
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. 

                                                 
9 Se också tabell 8 i appendix 2. 
10 Det är en totalundersökning som inte behöver signifikanstestas. Tolkning av tabeller i detta 
paper kan dock underlättas genom jämförelse med en hypotetisk situation där samma tabell antas 
härstamma från ett slumpmässigt urval. 
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I enkäten ställdes också frågan: ”Vad anser du om antalet socialarbetare som 

vanligtvis är involverade i dina klientärenden?” Tabell 3 visar sambandet mellan 

svaren på denna fråga och typen av organisation. 

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 samar-

bete mellan olika delar av organisationen fungerar smidigt. Om det inte funge-

rar smidigt går helhetsperspektivet förlorat. Därför är det intressant att disku-

tera konsekvenser för samarbetet, när de som ska samarbeta anser att det är för 

många inblandade. Det görs i den sammanfattande diskussionen. 

 

 

Organisationernas (o)överskådlighet 

Specialisering, både av funktion och av arbetsuppgifter, medför alltså att flera 

socialarbetare är involverade i ett enskilt klientärende. Detta kan potentiellt 

medföra svårigheter för både klienten och socialarbetarna. Klienten tvingas att 

möta flera socialarbetare. I extremfallet kan det röra sig om en socialarbetare 

för varje aspekt av klientens problematik. För socialarbetarna kan det röra sig 

om att inte kunna överblicka sin egen och klientens placering i organisationen. 

I detta avsnitt berörs tre aspekter av socialarbetares överblick över sin egen 

och klientens placering i organisationen. Det rör sin om aspekter som uteslu-

tande berör samarbete mellan personer och enheter INOM den egna organisat-

ionen. I projektet studerades också problematik som följer av samarbetet mel-

lan IFO och externa aktörer som t.ex. olika myndigheter, andra förvaltningar 

och klientens sociala nätverk. Sådana aspekter berörs inte här. 

Ju fler inblandade desto större sannolikhet att socialarbetare som är involve-

rade i ett klientärende får det svårare att nå klarhet i vem som har det övergri-

pande ansvaret och hur deras eget ansvar ser ut. Tabell 4 tre visar hur socialar-

betarna svarat när det gäller klarhet i vem som har det övergripande ansvaret 

för den enskilda klienten, när flera personer och enheter inom organisationen är 

inblandade. Föga förvånande är det i den integrerade organisationen som de 

allra flesta är klara över var det övergripande ansvaret ligger. Bilden är betydligt 

suddigare i de två övriga organisationerna. Det finns en nyansskillnad mellan 

den specialiserade och den blandade organisationen. En betydligt större andel 

socialarbetare i den specialiserade organisationen (17,7 procent) jämfört med 

den blandade organisationens 8,4 procent, svarar att de alltid vet vem som har 

det övergripande ansvaret. I den specialiserade och den blandade organisation-

en var det nästan en femtedel (18,5 respektive 19,3) av personalen som svarat 

”ibland”. Nästan var tionde (9,2 respektive 9,6 procent) anställd i dessa organi-

sationer anger att de sällan vet vem som har det övergripande ansvaret för den 
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enskilda klienten. Allt detta står i bjärt kontrast till svarsfördelningen i den inte-

grerade organisationen.  

 
Tabell 4: Klarhet om vem som har det övergripande ansvaret för den enskilda klienten 
i de fall där flera personer och enheter INOM socialtjänsten är inblandade. (Andelar 
 i procent av samtliga svarande.) 
______________________________________________________________ 
Klarhet om vem som har det  Specialise- Blandform Integrerad 
övergripande ansvaret rad  
______________________________________________________________ 
Ja, alltid  17,7 8,4 40,9 ** 
Ja, för det mesta  47,7 57,8 54,5 
Ibland  18,5 19,3 4,5 
Nej, sällan  9,2 9,6 - 
Nej, aldrig  - - - 
Kan inte besvara frågan 6,9 4,8 - 
______________________________________________________________ 
N=  130 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. 

 

Noterbart är också de relativt höga andelarna konstateranden att man inte kan 

besvara frågan. Dessa finns bara i den specialiserade och blandade organisat-

ionen.  

När det gäller medvetenhet om det egna övergripande ansvaret för den en-

skilda klienten (tabell 5) är svarsmönstret relativt likt det ovan beskrivna. Den 

stora skillnaden är dock att majoriteten av socialarbetare alltid eller för det 

mesta är medvetna om det egna övergripande ansvaret för en viss klient, vilket 

är tur för klienterna! Skämt åsido, man måste dock konstatera att i den speciali-

serade organisationen är denna medvetenhet inte lika uttalad som i de två öv-

riga organisationerna. Dessutom svarar 18 procent av den specialiserade organi-

sationens anställda att de inte kan besvara frågan. Vad denna oförmåga att be-

svara frågan beror på kan vi inte svara på med säkerhet. Det är dock rimligt att 

tänka i termer av att en specialiserad IFO-organisation med sin fokusering på 

detaljer är tämligen svåröverskådlig för de anställda när de arbetar med en kli-

ent. Med en industrimetafor skulle man kunna säga att klienten processas på en 

arbetsstation för att sedan flyttas till en annan arbetsstation. Det kan därför vara svårt 

att veta när det egna ansvaret slutar och någon annans börjar, om man ens re-

flekterar över detta.  
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Tabell 5: Medvetenhet om det egna övergripande ansvaret för den enskilda klienten i de 
fall där flera personer och enheter INOM socialtjänsten är inblandade. (Andelar i procent 
av samtliga svarande.) 
______________________________________________________________ 
Medveten om det egna  Specialise- Blandform Integrerad 
övergripande ansvaret rad  
______________________________________________________________ 
Ja, alltid  37,5 42,7 59,1 
Ja, för det mesta  35,2 41,5 36,4 
Ibland  7,0 6,1 - 
Nej, sällan  2,3 1,2 - 
Nej, aldrig  - 1,2 - 
Kan inte besvara frågan 18,0 7,3 4,5 
______________________________________________________________ 
N=  128 82 22 
______________________________________________________________ 

 

Ett ytterligare stöd för vår ”misstanke” om att organisationerna i vissa avseen-

den är svår- eller t.o.m. oöverskådliga för den personal som arbetar i dem, är att 

de flesta socialarbetarna i vår undersökning (75,0-79,3 procent) anser att antalet 

professionella i ett enskilt klientärende högst bör vara 4 stycken för att de ska 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.11 Med professionella menas här inte bara 

socialarbetare utan också andra tjänstemän och vårdpersonal. Man vill alltså inte 

ha för många inblandade, oavsett om de hör till den egna organisationen eller 

kommer utifrån.   

Avslutningsvis vill vi ta upp frågan om man anser att den egna IFO-

organisationen påverkar klienternas möjligheter att få hjälp med hela sin pro-

blemsituation. Det handlar alltså inte om en sådan påverkan går i för klienten 

positiv eller negativ riktning, utan om hur ofta en sådan påverkan förekommer.  

En möjlig tolkning av frekvensfördelningarna i tabell 6 är att personalen i 

den specialiserade organisationen inte ser en omedelbar koppling mellan IFOs 

organisationsform och klientens möjlighet att få hjälp med hela sin situation. 

Det är framför allt de relativt höga andelarna av ”ibland” och också ”vet ej-

svar” som föranleder ovanstående tolkning. Man kan fundera på om inte detta 

har att göra med (som andra delar av projektet visat) att den specialiserade or-

ganisationen i första hand skapades för att tillgodose – som man då trodde – de 

anställdas behov av en mindre komplex arbetssituation. Med andra ord lades 

stor vikt på personalens arbetsmiljö. De andra organisationerna skapades uti-

från en professionell ideologi som satte klientens behov och en tanke om hel-

hetssyn i förgrunden. 

 

                                                 
11 Se tabell 9 i appendix 2. 
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Tabell 6: Den aktuella IFO-organisationen påverkar klienternas möjligheter att få hjälp 
med hela sin problemsituation. (Andelar i procent av samtliga svarande.) 
______________________________________________________________ 
IFO-organisationens Specialise- Blandform Integrerad 
påverkan på klienternas rad 
möjligheter att få hjälp med 
hela sin problemsituation  
______________________________________________________________ 
Ja, alltid  9,3 6,0 22,7 *** 
Ja, för det mesta  24,8 45,2 72,7 
Ibland  43,4 25,0 - 
Nej, sällan  8,5 6,0 - 
Nej, aldrig  0,8 - 4,5 
Kan inte besvara frågan 13,2 17,9 - 
______________________________________________________________ 
N=  129 84 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 inte orimligt att tänka sig att en specialiserad, eller som i detta fall multi-

specialiserad, IFO-organisation gör det svårare för enskilda socialarbetare att 

fokusera på flera aspekter av en klients problematik. En tolkning är att det i sin 

tur medför att personalen inte uppfattar att organisationen spelar någon roll. 

De relativt stora andelarna ”vet ej-svar” – vilket gäller både den specialiserade 

och den blandade organisationen – kan tolkas i samma riktning, d.v.s som ett 

uttryck för att man inte reflekterar över organisationens betydelse.  

Sammanfattande diskussion 

Det som utgör respektive organisationsforms bärande idé ses också av 

socialarbetarna 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.  
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IFO-organisationernas bärande idéer, som av personalen uppfattas som 

organisationsmodellerna största fördelar, beskrivs 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/familj, som i fallet med den integrerade 

organisationen. 

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 

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. 

Därför är det inte förvånande att socialarbetare i den blandade och i 

synnerhet i den specialiserade organisationen har svårt att överblicka vem som 

har det övergripande ansvaret för den enskilda klienten. De är inte heller 

hundraprocentigt klara över det egna ansvaret för den enskilda klienten. Dessa 

organisationer framstår således som delvis oöverskådliga för sin egen personal. 

Eftersom personalen upplever en organisatorisk oöverskådlighet är det rimligt 

att tänka sig att den enskilda klienten har det ännu svårare att förstå hur och på 

vilka grunder hans/hennes ärende behandlas. I sämsta fall kan den 

organisatoriska fragmentiseringen dessutom innebära att varken socialarbetare 

eller klient förstår komplexiteten i en specifik socialt utsatt situation. 
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Denna studie visar hur IFOs frontpersonal upplever de egna organisations-

modellerna. Med tanke på att organisationen så starkt villkorar de pro-

fessionellas möjlighet att hjälpa sina klienter torde studien ge ett värdefullt 

bidrag till diskussioner om hur socialt arbete i socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg bör organiseras. 
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Appendix 1 

Förklaring av förkortningar i tabell 7 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 7: 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 
_____________________________________________________________________________________ 
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Appendix 2 

Tabell 8: Antal socialarbetare involverade i klientärenden.  
Fördelning efter socialtjänstens organisationsform. (Andelar 
i procent av samtliga svarande.) 
______________________________________________________________ 
Antal socialarbetare  Specialise- Blandform Integrerad 
involverade i klientärenden rad  
______________________________________________________________ 
1-2 
Alltid  44,9 49,2 36,8 
För det mesta  29,9 33,3 41,1 
Ibland  21,5 12,7 15,8 
3-4 
Alltid  3,8 11,3 -      ** 
För det mesta  21,9 35,5 18,8 
Ibland  57,1 41,9 43,8 
5-6 
Alltid  3,0 1,8 -    *** 
För det mesta  7,1 10,7 - 
Ibland  20,2 44,6 - 
7-8 
Alltid  2,2 1,9 9,1 *** 
För det mesta  1,1 1,9 9,1 
Ibland  5,5 13,5 - 
Fler än 8 
Alltid  3,3 2,0 - 
För det mesta  - 4,0 - 
Ibland  3,3 8,0 - 
______________________________________________________________ 
N=  90-107 50-63 9-19 
______________________________________________________________ 
Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
10 celler (55,6%) har förväntad frekvens lägre än 5. Det lägsta förväntade värdet är 0,19. 

 
Tabell 9: Åsikt om ett lämpligt antal professionella (socialarbetare, tjänstemän, vård-
personal) involverade i ett klientärende, för att man ska kunna sitt arbete på ett bra sätt. 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 
______________________________________________________________ 
Lämpligt antal  Specialise- Blandform Integrerad 
professionella  rad  
______________________________________________________________ 
1-4  75.0 79,3 76,2 
Vet ej  14,1 13,4 4,8 
______________________________________________________________ 
N=  128 82 21 
______________________________________________________________ 
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Ett urval av publikationer från projektet Specialisering eller integration av 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Effekter på insatser och re-
sultat. 

Blom, Björn, Perlinski, Marek & Morén, Stefan (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 In-

ternational Research Conference “Breaking Down the Barriers”, Staffordshire 

University, 10 - 11 September 2009. (45 sid.) 

http://www.socw.umu.se/digitalAssets/24/24341_stafford.pdf  

 

Lundgren, Minna, Blom, Björn, Morén, Stefan, & Perlinski, Marek (2009). Från 

integrering till specialisering – om organisering av socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg 1988-2008. Socialvetenskaplig tidskrift, 16:2, 162-183. (21 sid.) 

 

Morén, Stefan, Blom, Björn, Lundgren, Minna & Perlinski, Marek (2010). Spe-
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(20 sid.) 

 

Morén, Stefan, Blom, Björn och Perlinski, Marek (2010). Domänteori för orga-

nisering av socialt arbete. Paper till konferensen Den reglera(n)de professionen 

– professioner och politik, Svenska nätverket för professionsforskning, Göte-

borg 30/9-1/10 2010. (11 sid.) 

 

Perlinski, Marek (april 2009). Populärvetenskaplig forskningsinformation(blogg) 

på webforumet Socialvetenskap.se.  

http://www.socialvetenskap.se/blogg.pml?id=12 
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entarbete inom individ- och familjeomsorg. I G. Sandström (red.). Att vara 

socionom: från utbildad till erfaren. Lund: Studentlitteratur. s. 113-131. (18 Sid.) 

 

Perlinski, Marek (2010.) Skilda världar: specialisering eller integration i social-

tjänstens individ- och familjeomsorg. Akademisk avhandling, Institutionen för 

socialt arbete, Umeå universitet, Umeå. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:369630 

 

Perlinski, Marek, Blom, Björn, & Morén, Stefan (2009). Om specialisering och 
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integration i socialtjänstens IFO. En totalundersökning av socialarbetares kli-

entarbete, attityder och hälsa i tre kommuner. Paper presenterat vid FORSAs 

nationella symposium (Socialt arbete som profession och passion – kunskaps-

bas och tillämpning) 25-26 mars 2009 i Örebro. http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:211540  (47 sid.) 

 

Perlinski, Marek, Blom, Björn, & Morén, Stefan (2009) Att vara sig själv på 

jobbet. En totalundersökning av hur socialarbetare inom IFO i tre kommuner 

ser på sin yrkesroll. (Research note) Umeå: Umeå Universitet, Institutionen för 

socialt ar-

bete. http://www.socw.umu.se/digitalAssets/24/24315_reserchnote.pdf  (11 

sid.) 

 

Perlinski, Marek, Blom, Björn, & Morén, Stefan (2009) Health Self-Assessment 

and Mental Well-being among Swedish Female Social Workers. A Study of 

Female Social Workers in Personal Social Services in Three Swedish Municipal-

ities. (Research note) Umeå: Umeå Universitet, Institutionen för socialt ar-

bete. http://www.socw.umu.se/digitalAssets/24/24329_research2health2a.pdf 
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