
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hur bör socialtjänstens IFO organiseras? 
 
 

Björn Blom, Stefan Morén & Marek Perlinski 
Institutionen för socialt arbete 

Umeå universitet 
 
 

Publicerad i tidskriften Socionomen, nr 4, 2011, sid. 12-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikeln erhöll Socionomens pris för årets bästa artikel 2011 med motiveringen: 
 
Ett angeläget ämne som på ett bra sätt belyser dilemmat för klienter och för oss samarbetspartners i 
socialtjänstens uppdelade organisation. Författarna tar upp ett grundläggande problem inom individ- 
och familjeomsorgen och väcker frågan om vi verkligen har en helhetssyn på klienten. Artikeln får oss 

att fundera kring den så viktiga relationen i socialt arbete och vilken möjlighet till utveckling denna 
ges i ett alltmer distanserat rum där metod- och utredningsinstrument härskar. En väl underbyggd 

och debattvänlig text. 
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 Hur bör socialtjänstens IFO organiseras? 

 
 
Frågan om hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) bör organiseras har 
diskuterats i Sverige sedan 1980-talet. Det är en problematik som fortfarande är aktuell 
eftersom den har påtagliga konsekvenser för såväl socialarbetare som klienter. Som ett 
led i att öka kunskapen på detta område genomförde författarna till denna artikel ett 
forskningsprojekt för att undersöka och jämföra specialiserade respektive integrerade 
organisationsformer i socialtjänstens IFO.1 Syftet med artikeln är att presentera några 
övergripande resultat från projektet, samt att diskutera möjliga implikationer. I slutet av 
artikeln finns referenser till andra publikationer där forskningsresultaten presenteras 
mer utförligt. 
 
 
De flesta IFO-organisationer är idag specialiserade 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att hjälpa människor som befinner sig i 
socialt utsatta situationer. Men vilken hjälp som skall ges, hur den skall utformas samt 
hur arbetet skall organiseras är inte reglerat i detalj. Kommunerna har en relativt stor 
frihet att själva organisera den sociala servicen enligt lokala förutsättningar, vilket 
inneburit att IFO i Sveriges kommuner under de senaste tjugo åren genomgått en tydlig 
förändring. IFO har gått från ett mer generalistiskt och holistiskt arbetssätt i integrerade 
organisationer, till en typ av organisation med specialiserade arbetsgrupper som 
arbetar mer ”atomistiskt” (dvs. med fokus på en viss problematik, klientkategori eller 
delaspekt av det sociala arbetet). Den integrerade organisationstypen finns numera kvar 
bara i ett fåtal mindre kommuner (7 procent). Någon form av specialisering förekommer 
därför i 93 procent av kommunerna. Vanliga specialiseringsområden är t.ex. mottagning; 
ekonomiskt bistånd; barn-, ungdoms- och familjearbete; missbruk; socialjour etc. En del 
kommuner delar upp det sociala arbetet i t.ex. utredning och insats, samt myndighets-
utövning och behandling. Det pågår således en tydlig utveckling mot olika former av 
specialisering, samtidigt som det kan noteras att det inte finns några klara vetenskapliga 
belägg för att specialisering är det bästa sättet att organisera IFO på.  
 
Några möjliga orsaker bakom IFOs specialisering som diskuterats i tidigare forskning är: 
socialarbetares försök att hävda professionell makt, tryck från medier och allmänhet att 
lägga fokus på en speciell problem- eller klientkategori, specialisering av särskilda 
ekonomiska enheter i kölvatten av konjunkturförändringar, uppkomst av nya sociala 
problem, strävan att efterlikna andra organisationer med hög legitimitet, och slutligen 
försök att höja kompetensnivån. Det är dock inte klarlagt varför kommunerna fr.a. valt 
att problemspecialisera IFO, dvs. att dela upp arbetet utifrån olika problem- och klient-
kategorier eller i olika aspekter av arbetsuppgiften. Den tidigare forskningen på 
området ger inget entydigt svar på frågan om huruvida någon organisationsform är 
lämpligare än någon annan. Aningen tillspetsat kan man säga att nästan alla kommuner 
springer åt samma håll, men på tämligen oklara grunder.  

                                                        
1
 Projektet Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg finansierades av 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Projektledare prof. Björn Blom. I projektet arbetade 

även Minna Lundgren, numer doktorand vid Mittuniversitetet.  
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En studie av IFO i tre kommuner 
Artikeln bygger på ett forskningsprojekt med flera olika delstudier med det 
övergripande syftet att beskriva och analysera hur integrerade respektive specialiserade 
organisationer för socialtjänstens individ- och familjeomsorg villkorar socialarbetarnas 
insatser och resultat. Studien genomfördes i tre svenska kommuner med olikartade 
organisationsformer för sina IFO-verksamheter: (1) specialiserad organisation, (2) 
integrerad organisation samt (3) en ”blandad” organisationsform med inslag av både 
specialisering och integration. Den specialiserade organisationen var indelad i fyra 
problemområden: Ungdoms- och vuxenstöd, ekonomiskt bistånd, barn- och familjestöd 
samt socialpsykiatrisk verksamhet. Inom dessa områden fanns också viss ålders-
uppdelning (barn, ungdom, vuxen) samt uppdelning i funktioner, såsom mottagning, 
utredning och behandling. I den integrerade organisationen fanns ingen organisatorisk 
uppdelning alls, utan alla socialarbetare arbetade med alla förekommande uppgifter. 
 
Data samlades in genom: 1) en enkät till socialarbetare, och en enkät till klienter; 2) 
intervjuer med politiker, chefer och klienter; 3) fokusgruppsintervjuer med social-
arbetare; 4) kommunernas officiella dokument, organisationsscheman, riktlinjer, hem-
sidor etc. 
 
 
Några resultat i korthet 
Här presenteras några resultat som rör två av de grupper som deltog i projektet; social-
arbetare och klienter. Utrymmet medger bara en kort sammanfattning av några av de 
mer iögonenfallande resultaten. Den som vill läsa mer rekommenderas därför att ta del 
av litteraturförteckningen i slutet av artikeln. 
 
Socialarbetarna 
Resultaten visar bl.a. att socialarbetare i integrerad IFO, i jämförelse med socialarbetare 
i specialiserad och ”blandad” IFO, har bättre möjligheter att: 
• bedöma klienters problem samt resultatet av insatserna 
• beakta klienters hela situation, dvs. möjlighet till helhetssyn 
• etablera bärande och tillitsfulla relationer till klienterna 
• göra relevanta och individuellt anpassade insatser  
• samverka inom och utanför den egna organisationen 
• bedöma såväl organisationens som eget ansvar för klienten 
• utveckla sin professionella kompetens 
 
Förutom detta rapporterar socialarbetarna i den integrerade IFO-organisationen en 
bättre psykosocial hälsa (mätt som psykiskt välbefinnande, trötthet, sömnproblem, 
huvudvärk m.m.). Vår studie visar också att även en integrerad organisation både kan 
föda och kräva fördjupad kompetens hos socialarbetarna inom olika arbetsområden. Det 
är alltså viktigt att göra en åtskillnad mellan specialiserad organisation och speciali-
serade kompetenser hos socialarbetarna. 
 
Klienterna 
Undersökningen visar bl.a. att klienter i den integrerade organisationen, jämfört med 
klienter i den kombinerade och den specialiserade organisationen: 
• haft kontakt med färre socialarbetare och enheter inom IFO 
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• upplevt socialarbetarnas samarbete inom IFO som bättre 
• upplevt socialarbetarnas helhetssyn och ansvar för klienterna som bättre 
• fått ett bättre bemötande och varit mer involverade i hjälpprocessen 
• är mer nöjda med resultaten 
• förstått IFO-organisationen, hjälpprocessen och sin egen situation på ett bättre sätt 
 
 
Sammantaget visar undersökningen att socialarbetares förutsättningar att göra ett gott 
arbete och klienters möjlighet att få bra hjälp, i stor utsträckning villkoras av organisa-
toriska förhållanden. Resultaten pekar dessutom på betydande skillnader mellan de 
studerade kommunerna som är till den integrerade organisationens fördel. Den 
organisationsprincip (olika former av specialisering) som dominerar svensk IFO tycks 
alltså medföra ett antal problem och begränsningar rörande det sociala arbetets kärn-
aspekter.  
 
 
Organiseringen bör utgå från arbetsuppgiftens grundläggande karaktär 
Mot bakgrund av resultaten från projektet finns det anledning att fundera på hur 
lämplig den dominerande organisationsprincipen inom IFO är. Dessutom, när man gör 
det bör man ställa det i relation till vad socialt arbete är för typ av verksamhet, dvs. vad 
arbetsuppgifterna har för typiska särdrag. När det gäller socialt arbete i socialtjänstens 
IFO är det nödvändigt att beakta att det är en verksamhet som till stor del sysslar med 
komplexa problem, vilket i väsentliga avseenden skiljer sig från komplicerade problem. 
Figuren nedan ger exempel på principiella skillnader mellan olika typer av problem. 
 
Enkelt problem: 
Följa ett recept 

Komplicerat problem: 
Skicka en raket till 
månen 

Komplext problem: 
Uppfostra ett barn 
 

Receptet är grundläggande Instruktioner är 
nödvändiga 

Instruktioner har 
begränsad betydelse 

Recept är testade för att 
garantera replikering 

Att skicka en raket till 
månen ökar möjligheten att 
nästa är OK 

Att uppfostra ett barn ger 
erfarenhet men garanterar 
inte att man lyckas med 
nästa 

Recept producerar 
standardiserade resultat 

Raketer är lika i väsentliga 
avseenden 

Alla barn är unika och 
måste förstås som individer 

De bästa recepten ger goda 
resultat varje gång 

En hög grad av säkerhet när 
det gäller resultatet 

Ständigt osäkert hur 
resultatet blir 

 
Skillnader mellan enkla, komplicerade och komplexa problem2  
 
 
Det ligger nära till hands att uppfatta det som att specialiserade IFO-organisationer 
baseras på antagandet att socialt arbete sysslar med enkla eller komplicerade problem. 
Det innebär att uppgiften uppfattas som avgränsbar och entydig och att socialarbetaren 
bli extra kunnig inom ett visst område, dvs. specialist. Vi är medvetna om att IFO även 

                                                        
2
 (översättning och anpassning av Glouberman, S. & B. Zimmerman (2002) Complicated and Complex Systems: 

What Would Successful Reform of Medicare Look Like? Commission on the Future of Health Care in 

Canada, Discussion Paper 8. http:// www.hc-sc.gc.ca/english/pdf/romanow/pdfs/8_Glouberman_E.pdf). 
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arbetar med den typen av arbetsuppgifter. Några exempel är kortvarigt ekonomiskt 
bistånd till personer utan andra typer av behov (enkelt problem), eller utredning av 
familjehems lämplighet (komplicerat problem). Icke desto mindre är det vanligt att 
människor som kommer i kontakt med IFO har betydligt mer sammansatta svårigheter, 
som dessutom inte sällan har en koppling till klientens samhälleliga position och 
situation. Det rör sig ofta om kombinationer av svårigheter som fattigdom, missbruk, 
relationsproblem, psykiska problem, barn som far illa etc. Därför är det knappast 
kontroversiellt att påstå att socialt arbete inom IFO till stor del handlar om att arbeta 
med komplexa problem. Den sortens multiproblematik kräver skräddarsydda insatser 
som är anpassade till unika personer i unika situationer. Sådana individuellt tillpassade 
insatskombinationer är svåra att standardisera och definiera på förhand, därtill går 
resultaten inte alltid att förutse. Den principiella likheten med barnuppfostran (som i 
figuren ovan) är sålunda påtaglig. 
 
En slutsats från vårt projekt är att komplexiteten i arbetsuppgiften svårligen kan 
organiseras bort, den måste hanteras vare sig man vill eller inte. Med andra ord, istället 
för att försöka undvika komplexiteten måste man ta tag i den. För att hantera den typen 
av komplexa problem som man ofta stöter på inom IFO bör socialarbetare bl.a. ges 
möjlighet att: 
• arbeta med flera aspekter av IFOs arbetsuppgift, dvs. både utredning och insatser 
• arbeta med olika klientkategorier (barn, ungdomar, vuxna) 
• arbeta med olika typer av problem (missbruk, fattigdom, relationsproblem etc.)  
• självständigt fatta beslut om insatser, dvs. ha hög grad av delegation  
• etablera bärande relationer med klienterna 
• göra insatser som är individuellt anpassade efter klienters problemsituation, dvs. inte 
bara använda en fördefinierad uppsättning metoder 
 
Det handlar alltså om att socialarbetaren måste ges möjligheter att använda hela sin 
professionalitet, både bredden och djupet i sin kompetens.  
 
 
Klientens behov i första hand  
Genom att kika in i kristallkulan kan vi ana en fortsättning på den utveckling som skett 
de senaste 20 åren, dvs. att antalet kommuner med specialiserad IFO-organisation 
kommer att öka ytterligare. Undantagen blir i så fall IFO i de kommuner som har så liten 
befolkning och så få socialarbetare inom IFO att det i praktiken är omöjligt med en 
sådan uppdelning. Emellertid har vi i vår studie sett exempel på kommuner som rört sig 
i motsatt riktning, dvs. från specialiserad organisation till en integrerad dito. Huruvida 
det enbart är frågan om enstaka exempel eller början på en pendelrörelse åt andra hållet 
är osäkert. 
 
Vad som däremot är säkert är att det sociala arbetets villkor (institutionella omgiv-
ningar, klienters behov och förväntningar, allmänhetens attityder etc.) är i ständig 
rörelse. Av den anledningen har socialtjänstens IFO, i likhet med de flesta andra 
offentligt bedrivna verksamheter, ett stadigvarande förändringstryck. Därför riktar vi en 
uppmaning till dem som ansvarar för organisering av socialtjänstens IFO att behålla 
syftet med verksamheten för ögonen – dvs. att ge socialt utsatta människor hjälp av god 
kvalitet. Vi har sett att detta, som borde vara tämligen självklart, tenderar att skymmas 
av omvärldsanpassning, krav på styrning och utvärdering, personalpolitik etc. Det 



 6 

riskerar att medföra en omkastning där organisationens egna behov kommer i första 
hand och klienternas behov i andra hand.  
 
Att detta kan hända framgick tydligt i vår undersökning. Den kommun som infört en 
specialiserad IFO-organisation gjorde det i stor utsträckning för socialarbetarnas skull 
(”det går inte att arbeta med allt”, ”socialarbetarna blir mindre kunniga och orkar inte 
med”). Samtidigt fanns en medvetenhet om att det skapade svårigheter för klienterna 
(”klienterna behöver nästan vara halvtidsanställda för att springa runt till olika social-
arbetare”). Våra resultat visar att det inte blev riktigt bra varken för socialarbetarna 
eller klienterna.  
 
I undersökningen kunde vi även se det motsatta, dvs. kommunen med integrerad IFO 
hade infört en sådan organisation i syfte att det skulle bli bättre för klienterna (”de 
skulle få en mer sammanhållen hjälp”, ”de skulle slippa träffa så många socialarbetare”).  
Resultaten från projektet visar att organisationen på det hela taget fungerar bra både för 
socialarbetare och klienter. Det understryker vikten av att klienterna och deras situation 
tas som utgångspunkt vid organisering av IFO.  
 
 
Organisationen bör ge möjligheter till spontanorganisering 
Låt oss avslutningsvis återknyta till den inledande frågan om hur socialtjänstens IFO bör 
organiseras. Som vi ser det kan frågan knappast besvaras genom att ange en specifik 
organisationsmodell. Däremot kan vi peka på ett antal grundläggande organisatoriska 
faktorer som förefaller bidra till ett framgångsrikt socialt arbete i socialtjänstens IFO. 
Det gäller bl.a. möjligheten att etablera bärande relationer, att arbeta med både ut-
redning och insatser, att skräddarsy insatserna med utgångspunkt i klienternas behov, 
att kunna fatta formella beslut om insatser nära klienten. Ett annat sätt att uttrycka 
saken på är att det handlar om ge socialarbetare reella möjligheter att agera på 
professionella grunder med klienterna i förgrunden. Det förutsätter i sin tur en pro-
fessionell organisation. 
 
Det kan t.ex. innebära att fokuseringen på den formella organisationsformen tonas ner, 
och att man ger större utrymme för informell ”spontanorganisering”. Det innebär att 
socialarbetarna själva utifrån professionella överväganden tillfälligt organiserar det 
team av specialkompetenser som kan behövas i varje enskilt fall. Man kan om man vill 
kalla det för gerillaorganisering. Den organisatoriska specialiseringen, där social-
arbetare arbetare i specifika enheter med snävt avgränsade arbetsuppgifter, tenderar 
att minska det professionella handlingsutrymme som komplexa arbetsuppgifter kräver. 
Återigen: ett professionellt socialt arbete förutsätter en professionell organisation. 
Kanske är det dags att Socialtjänstslagens formuleringar om kvalitet i insatserna utökas  
till att även omfatta arbetets organisering?
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