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1 Marknadsorientering av socialt arbete 

Två prologer 

1. 
len artikel i tidskriften Professional Social Work levererar socialarbetaren 
Maggie Gleghorn en svidande kritik mot den engelska socialtjänsten som 
sedan slutet av 1980-talet organiserats i enlighet med en så kallad beställar-
utförarmodell1. Hon skriver bland annat följande: 

"The current obsession with pursuing crude ideas of "value for money" re
sult in immense anxiety for clients and carers and an enormous waste of 
time, energy and goodwill by skilled professionals. 

Separating assessment and purchasing from social work provision results 
in fragmentation, duplication, superficial one-off assessments, the inflexible 
application of all-purpose regulations, a succession of service workers ar
riving at the same household and an "adversarial" approach to providing 
services. Social work can seldom be divided into separate discrete tasks such 
as "counsellingor "family support" which can be purchased off-the-shelf. 
These categories have little to do with most peoples' complicated lives. 

Effective social work is based on a trusting relationship which requires a 
period of "engagement" before assessing long-term needs, and continuity of 
contact potentially over many years. This enables an increasing understan
ding of clients and their situations, and a partnership which allows effective 
intervention when crisis do occur." (Gleghorn, 1995, s 6) 

Vidare menar Gleghorn att den nya välfärdsproduktionen tenderar att orsa
ka negativa konsekvenser inom två områden. 1) Väldigt mycket tid och 
energi används för administrativa göromål: formulär fylls i, rapporter 
skrivs och möten hålls. Olika alternativ söks och undersöks, tid går åt för att 
få klienten att överväga annan eller reducerad service. 2) Samtidigt försäm
ras relationen mellan klient och socialarbetare. Många års uppbyggande av 
förtroendefulla relationer som grund för stegvisa förändringar förstörs ofta 
snabbt. Detta underminerar framtida möjligheter att "stå ut", utvecklas eller 
ta adekvata risker, och resulterar sannolikt i ökade offentliga kostnader 
(Gleghorn, 1995, s 6). 

2. 
I början av nittiotalet arbetade jag som socialarbetare på en behandlingsinsti
tution för familjer i kris. Vid den tidpunkten gjordes en omorganisation 
som innebar att institutionen - som tidigare huvudsakligen finansierats 

* Purchaser-provider model, på engelska. 
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med kommunala anslag - omvandlades till en resultatenhet. Det innebar 
att institutionen därefter skulle finansiera sin verksamhet genom att de 
kommuner som ville placera en familj på institutionen fick betala en viss 
dygnskostnad per familjemedlem. 

Min upplevelse var att ledningen och flera andra i personalgruppen, åt
minstone till en början, föreföll tämligen upprymda över att få "friare tyg-
lar" när det gällde institutionens ekonomi. Ganska snart märktes också att 
mycket av diskussionerna i personalgruppen kom att kretsa kring pengar. 
Till exempel diskuterades följande frågor: "Har vi råd att ha den här famil
jen här? De tar ju orimligt stora resurser i anspråk". "Hur stora familjer ska 
vi ta emot för att det ska vara ekonomiskt försvarbart?". 

Vid ett av institutionens personalmöten ställde jag några frågor: "Vad 
kommer omvandlingen till resultatenhet att innebära för oss som socialar
betare? Kommer vi att förändras? Kommer vi att betrakta klienterna annor
lunda? Vad kommer att hända med relationerna mellan oss och klienter
na". Mina frågor fick knappt någon respons överhuvudtaget. Kanske uppfat
tades de som irrelevanta. I efterhand förstår jag att frågorna var för tidigt 
väckta. 

Några år efter att jag slutat arbetet vid institutionen fick jag möjlighet att ta 
del av en av institutionens verksamhetsberättelser. Döm om min förvåning 
då flera av mina farhågor föreföll ha besannats. 1993 skrev chefen för insti
tutionen bland annat följande i sin verksamhetsberättelse: Institutionen har 
under det gångna året varit en "stressad institution", och stressen har kom
mit från två håll. Den yttre har handlat om "pengar till varje pris"! Institu
tionen måste vara om inte lönsam, så i alla fall självfinansierande. Chefen 
hävdade att pengar och kostnadskalkyler hade blivit ett dominerande inslag 
i behandlingsarbetet i alla aspekter. Han upplevde att: "Penningen har trängt 
sig långt in i terapirummen, in i centrum av de terapeutiska relationerna". 

När det gäller omorganiseringens påverkan på klienterna skrevs bland 
annat detta: "Klienterna funderar och fantiserar om vi tar emot dem av lön
samhetsskäl eller humanitära? Uppmuntrar vi familjen att "kämpa vidare", 
vara kvar för det vi tror på behandlingsmöjligheterna, eller bara för att be
hålla en "inkomst"? Uppmuntrar vi en utflyttning för att vi faktiskt tror att 
familjen är mogen, eller för att vi har en bättre "inkomstkälla" på väg in? 
Är det någon idé att knyta an, ge sig in i ett uppslitande verkligt föränd
ringsarbete när man kanske inte får "pengar" för att stanna och fullfölja pro
jektet?". 

I verksamhetsberättelsen hävdades också att ytterligare stress kommit av 
beställarnas otålighet och krav på snabba och tydliga resultat för pengarna. 
Istället för "tacksamhet", som mötte personalen förr, sades de möta press, 
krav och ifrågasättandet Som ett resultat av detta infann sig ett tvivel hos 
personalen: "Gör vi rätt för pengarna? Trots ynkliga löner infinner sig lätt 
känslan av att vi snarast slösar bort de höga vårdavgifterna. Inte sällan hör 
vi klientens eget klagomål på att den höga vårdavgift som kommunen beta
lar förefaller fullständigt orimlig i förhållande till vad man får.". 

Om man antar att institutionens dåvarande chef i sin text lyckades fånga 
personalens och klienternas tankar, ger det ett intryck av att både socialarbe-
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tare och klienter påverkats negativt som resultat av institutionens omorga
nisation till resultatenhet. 

Den inledande prologen beskriver hur organisationsförändringar i social
tjänsten under åttio- och nittiotalet har påverkat det sociala arbetet i Eng
land. Prolog nummer två handlar om hur likartade organisatoriska föränd
ringar av socialtjänsten har påverkat det sociala arbetet i Sverige. Ett viktigt 
tema i de båda prologerna är att marknadsorienterade organisationsföränd
ringar tenderar att förändra ett av det sociala arbetets mest centrala inslag; 
relationen mellan socialarbetare och klient. När jag i denna avhandling för
djupar mig i konsekvenserna av marknadsorientering av socialt arbete, är 
det i princip de frågor jag som socialarbetare ställde i början av nittiotalet 
som utgör startpunkt för studien. Vad innebär marknadsorienteringen för 
socialarbetare och klienter? Vad händer med det relationsbaserade klientar
betet? Det är i grund och botten vad denna avhandling handlar om. 

1.1 Marknadsorientering - nya styr- och driftsformer 

I en stor del av världen råder en strävan att hitta nya sätt att administrera 
den offentliga sektorn. Det gäller både i Nordamerika, flera U-länder och i 
Västeuropa. Sedan slutet av 1980-talet har ett tydligt drag i förändringarna 
varit introducerandet av marknadsmekanismer i offentlig sektor (Osborne 
& Gaebler, 1994; Walsh, 1995, s xi). Sverige är inget undantag. Kring mitten 
av 1980-talet påbörjades även här ett radikalt förnyelse- och förändringsarbe
te i flera av landets kommuner. Förändringarna innebar både nya styrfor
mer och alternativa driftsformer. Skälen till detta var först och främst av 
ekonomisk art; man ville höja effektiviteten i den kommunala produktio
nen (Johansson, Kronvall, Jansson & Lindström, 1994; Socialstyrelsen 1995:1; 
SOU 1993:73; SOU 1996:169, bilaga 5). 

Förutom de ekonomiska skälen är bakgrunden till den kommunala förny
elsen bland annat idéer om fördjupad demokrati, ökad service till medbor
garna och bättre möjligheter till prioritering (SOU 1996:169). Därutöver me
nar bland andra Montin (1993, s 60) och Blomquist (1996, s 13) att föränd
ringarna har en legitimitetsdimension. Den offentliga sektorn som varit 
högt värderad i Sverige, i synnerhet under sextio- och sjuttiotalet, har 
kommit att ifrågasättas från olika håll. Blomquist (1996, s 65) menar att 
marknadsidén varit klart dominerade för den offentliga sektorns reformer 
under åttio- och första hälften av nittiotalet. Genom att förankra föränd
ringarna i marknaden; en institution med hög legitimitet, kunde man skapa 
acceptans för den offentliga sektorns förändring (Blomquist, 1996, s 200; 
Montin, 1993, s 60). 

Förändringarna kan även förstås som försök att lösa faktiska problem, det 
vill säga anpassa kommunernas arbetsformer till olika föränderliga villkor 
som kommunerna har svårt att påverka. Det handlar bland annat om med
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borgares flyttningsrörelser, värderingsförskjutningar, byråkratiseringsten-
denser och utvecklingen av statsfinanserna. Dessutom kan man, åtminsto
ne delvis, betrakta förändringarna "som en process där det är lösningar som 
är på jakt efter problem(SOU 1996:169, s 14). I utredningen påpekas att det 
finns flera olika intressenter som har intresse av att marknadsföra och er
bjuda vissa lösningar. Bland intressenterna nämns bland annat Svenska 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, konsultföretag, privata entrepre
nörer, fackliga organisationer och forskare. Dessa aktörer har delvis olika 
skäl att propagera för och tillhandahålla sina lösningar, men i princip hand
lar det om möjligheterna att tjäna pengar och att utöva inflytande (Henning, 
1996; SOU 1996:169, s 14). 

Förändringar av kommunernas villkor i kombination med olika intres
senters påverkan har sedermera lett fram till frikommunförsöken och den 
nya Kommunallagen (SFS 1991:900) som trädde i kraft 1 januari 1992. För
ändringarna i Kommunallagen har starkt bidragit till de kommunala om
välvningarna, eftersom kommunerna därigenom har fått stora möjligheter 
att välja antal och typ av nämnder efter egna önskemål (Eliasson & 
Lundstedt, 1992, s 71; Fernler, 1996, s 44 f.f.; Montin, 1993, s 59; Pettersson, 
1994, s 12). 

Den nya Kommunallagens möjligheter att friare organisera nämndarbetet 
har i sin tur resulterat i förändring av befintliga eller skapandet av nya for
mella organisationer. Tron på att formella organisationsförändringar kan 
öka såväl demokrati som effektivitet och tjänstekvalitet har varit stark. 
(SOU 1996:169, bilaga 1, s 72). Att kommunerna förändras är inget nytt. 1900-
talets senare hälft har inneburit ständiga försök att anpassa förvaltningsor
ganisationerna till förändringar i boendemönster, servicekrav, värderingar, 
politiska ambitioner och näringslivets krav (SOU 1996:169, s 9). En viktig 
skillnad mellan denna förändring och tidigare är att många offentliga verk
samheter tydligt inspirerats av marknaders sätt att fungera. Det gör att för
nyelsearbete kan sägas vara av betydligt mer "systembrytande" karaktär än 
tidigare (Montin, 1993; SoS 1994:24, s 3, SOU 1996:169). 

Exempel på alternativa kommunala styrformer är beställar-utförar-
modeller (BUM)2, resultatenheter och kundvalssystem, men även samver
kan mellan kommunala förvaltningar. Vad det gäller alternativa driftsfor
mer kan nämnas kommunala bolag, entreprenader för enskilda företag3 el
ler personal- och/eller brukarkooperativ. Hit räknas även avtal med enskil
da och ideella organisationer. Ytterligare en driftsform är intraprenad (SoS 
1994:24, s 5-13). 

Sammanfattande betecknas i denna avhandling den marknadsinspirerade 
omvandling som skett och sker inom kommunerna - med nya organisatio
ner och nya styr- och driftsformer - med begreppet marknadsorientering (jfr 
Gladstone, 1995; Le Grand, 1997, s 151; Osborne & Gaebler, 1994; Pettersson, 
1994, s 12-13; SOU 1993:90, s 58; Taylor-Gooby, 1996, s 211). 

2 Omkring femton kommuner har infört en mer omfattande BUM, medan cirka 60 kommuner använder BUM i 
en mindre del av organisationen (Häggroth, Kronvall, Riberdahl & Rudebeck, 1996, s 61). 
3 Privata aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar eller stiftelser. 
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1.1.1 Bristande kunskap om konsekvenser 

De offentliga omorganisationerna har i stor utsträckning gått ut på att orien
tera sig mot den privata marknaden. Det gäller även inom socialtjänsten i 
flera kommuner där man infört nya styr- och driftsformer. Centrala inslag i 
den marknadsorienterade socialtjänsten har på så sätt blivit affärsmässighet 
och konkurrenssituationer (Montin, 1993; SOU 1996:169). Enligt Bergmark 
(1994, s 30-31) har de mest radikala nyordningarna gjorts i de kommuner 
som infört beställar-utförarmodeller. 

Marknadsorientering av socialt arbete medför sannolikt både för- och 
nackdelar men alla konsekvenser är långt ifrån klarlagda i hittillsvarande 
forskning. Bland annat beror det på fenomenets relativa "ungdom". När det 
gäller konsekvenser för socialtjänstens klientarbete är bristen på kunskap 
särskilt påtaglig. Genom att ta del av erfarenheter från andra länder kan 
man få en viss inblick i vad marknadsorienteringen kan leda till eftersom 
de svenska förändringarna liknar förändringar som sker i kommuner i and
ra länder vid ungefär samma tidpunkt (SOU 1996:169, s 14). 

Kapitlets inledande prolog utgör en stark kritik av förändringarna i den 
engelska socialtjänsten. De engelska förändringarna har stora likheter med 
de svenska, även om marknadsorienteringen har pågått både längre och ge
nomförts i större utsträckning än i Sverige. De engelska förändringarna syf
tade till ökad effektivitet och bättre valmöjligheter genom att införa mark
nadsprinciper som konkurrens och anbudsförfarande i socialt arbete. Samti
digt som principerna om ökad mångfald och valmöjligheter välkomnas av 
frivilliga och privata organisationer är det många som bekymrar sig över 
förändringarna. Man ifrågasätter lämpligheten med marknadsprinciper i en 
verksamhet vars "effektivitet" bygger på kontinuitet och kvalitet i relatio
nerna (Taylor, Langan & Hogget, 1995, s 1-2). 

Trots vissa skillnader mellan Sverige och Storbritannien är det rimligt att 
tänka sig att marknadsorienteringen kan medföra liknande konsekvenser i 
båda länderna. Hypotetiskt kan de konsekvenser Gleghorn inledningsvis 
beskriver även inträffa i Sverige, vilket skulle innebära allvarliga hot mot 
flera av det sociala arbetets mest fundamentala inslag. I sin yttersta konsek
vens skulle det kunna betyda att marknadsorienterad socialtjänst utvecklas 
till en verksamhet som är direkt olämplig för att bistå socialt utsatta männi
skor. Utvecklingen vid den behandlingsinstitution där jag själv jobbade som 
socialarbetare förstärker förförståelsen av marknadsorienteringens proble
matiska konsekvenser. 

Socialtjänstens marknadsorientering behöver antagligen inte bara föra 
med sig nackdelar. Pettersson (1994, s 139) anser att det går att se flera förde
lar: klarare socialarbetarroller, lättare för klienterna att urskilja socialtjäns
tens många olika funktioner samt ökade möjligheter till kunskaps- och kva
litetsutveckling inom klientarbetet. Även Pettersson påpekar dock att för
ändringarna kan leda till problem. Bland annat anser hon att myndighets
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utövningen4 inte går att helt skilja ut från andra insatser i socialtjänstens 
arbete, vilket man ofta försöker göra vid marknadsorientering. 

Det går således att resonera sig fram till argument som talar både för och 
emot en marknadsorientering av socialtjänsten. Viktigare än att spekulera 
om tänkbara konsekvenser är ändå att empiriskt studera den förändrade 
socialtjänsten. Detta är viktigt för att kunna bedöma huruvida marknadso
rientering är adekvat när det gäller socialtjänstens område. Avhandlingens 
ambition är således att öka kunskaperna om marknadsorienteringens kon
sekvenser för individ- och familjeinriktat socialt arbete i socialtjänsten. 

1.1.2 Fallstudie som övergripande forskningsstrategi 

Den empiriska studien består av en fallstudie av socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg (IFO) i Linköpings kommun (se metodologiska övervägan
den i kapitel 4). Som helhet omfattar fallstudien både en kvantitativ pilot
studie (Blom, 1996) och en kvalitativ huvudstudie. Pilotstudien utgjordes 
av en enkätundersökning riktad till klienter som varit i kontakt med social
tjänstens individ- och familjeomsorg. En sammanfattning av pilotstudien 
redovisas i avsnitt 1.2. 

Huvudundersökningen baseras på intervjuer med socialarbetare och en
hetschefer. Därutöver har information erhållits genom samtal med ett 
mindre antal kommunala tjänstemän och politiker samt studier av olika 
kommunala handlingar. Avhandlingens resultat bygger dock i huvudsak på 
den kvalitativa huvudstudien. Pilotstudiens viktigaste funktion har varit 
att den bidragit till att formulera avhandlingens frågeställningar. 

Klienterna är självfallet en oskiljaktig del av socialtjänstens arbete, men 
det är socialarbetarna som har skyldighet, resurser och makt att bistå och rik
ta olika typer av insatser till och mot klienterna. Att studera socialarbetarnas 
verksamhet och dess organisatoriska villkor bidrar, indirekt, med kunska
per även om klienternas villkor. När marknadsorientering av socialtjänsten 
här avhandlas är det således socialarbetarna och deras närmaste chefer som 
hamnar i empiriskt fokus. 

Trots avhandlingens empiriska fokus, utgår studien varken från ett så kal
lat klientperspektiv eller ett socialarbetarperspektiv. Studien utgår i huvud
sak från vad som här benämns det sociala arbetets perspektiv. Det betyder att 
studien grundas i ett antal teoretiska antaganden om det sociala arbetets ka
raktär. Det är en föreställning som inte är kopplad till någon specifik typ av 
organisation där socialt arbete kan bedrivas. Avhandlingens teoretiska refe
rensram består av flera olika teorier, det sociala arbetets perspektiv kommer 
emellertid till uttryck i en biståndsteori för socialt arbete (Morén, 1992, 1996). 

4 En ofta använd definition av begreppet myndighetsutövning är "utövning av befogenhet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande' 
(Prop. 1971:30, s 12) 
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1.2 Pilotstudien i korthet 

Här sammanfattas centrala delar av pilotstudiens bakgrund, material och 
resultat5. Pilotstudien utgjordes av en enkätundersökning som 1995 riktades 
till 953 klienter vilka under 1994 varit i kontakt med ett antal av Individ-
och familjeomsorgens utförare. Sammanlagt svarade 345 personer (36%)6. 
Undersökningen fokuserade på hur klienterna upplevt de råd-, stöd- och 
behandlingsinsatser som tillhandahållits av utförare anknutna till social
tjänsten i Linköpings kommun. 

1.2.1 Klienternas upplevelser av utförarnas bistånd 

Flertalet klienter upplevde att utförarna i huvudsak svarat upp mot deras 
önskemål och behov, icke desto mindre fanns ett antal personer som ansåg 
sig ha mött likgiltiga, nonchalanta och byråkratiska socialarbetare. 

Undersökningen visade däremot på brister när det gäller valmöjligheter
na. Slående var att många inte vetat om de överhuvudtaget kunnat välja 
olika utförare eller stödformer. Till viss del föreföll det hänga samman med 
brister i information till klienterna. 

I materialet finns knappast något som tyder på att klienterna själva upp
levde sig orättvist behandlade. Däremot visade en fördjupad dataanalys 
tecken på att det fanns orättvisor när variablerna kön och socioekonomisk 
status beaktades. De flesta klienterna verkade ha mött socialarbetare som 
både uppmärksammat och arbetat med klienternas mångfacetterade pro
blem och behov. Några klienter hade haft kontakt med ett relativt stort antal 
socialarbetare och några upplevde att socialarbetaren inte sett till hela deras 
situation. Datamaterialet indikerar att socialtjänstens nya organisation kan 
ha medfört minskad helhetssyn, bristande kontinuitet samt försvårat sam
ordning av resurser. 

Den samlade bilden av klienternas relationer till socialarbetarna var posi
tiv. Alla var emellertid inte helt nöjda, vissa klienter redovisade mycket 
negativa upplevelser. Männen var i majoritet bland de som uppgivit nega
tiva svar på frågor om hur relationen till socialarbetarna varit. Majoriteten 
av de missnöjda var personer med låg socioekonomisk status. De klienter 
som varit mest belåtna med relationen till socialarbetaren var kvinnor, och 
personer med hög socioekonomisk status. Könstillhörighet och socioeko-

5 Uppmärksamhet bör riktas mot det faktum att det blev ett stort bortfall i pilotstudien. Statistiskt sett kan 
resultaten inte betraktas som representativa för populationen. Något man kan förmoda, och som i viss mån 
bekräftats genom att analysera bakgrundsdata, är att resultaten är snedfördelade med avseende på "graden 
av utsatthet". Bland de som inte besvarade enkäten fanns många av de mest socialt utsatta och människor 
med invandrarbakgrund. Det kan förmodas att enkätstudien passade för klienter som både kunde fungera 
som rationella aktörer på en "marknad" och kunde fylla i en tämligen omfattande enkät. De som inte hade 
resurser att fungera som rationella marknadsaktörer orkade heller inte besvara enkäten. Resultatet blev 
därför sannolikt alltför positivt. 

6 Svarsfrekvenser för de utförarenheter som även ingår i avhandlingens huvudundersökningen: Råd & stöd 
41 %, Vreta Kloster råd & stöd 39%, Socialkonsult E. Berg 60%, Stadsmissionen 100%. Utöver det statis
tiska intresset, är svarsfrekvenserna intressanta i sig. De kan antas visa på åtminstone en sak. De två hög
sta svarsfrekvenserna indikerar att enheterna har kontakt med klienter med relativt stora resurser; perso
ner som orkar besvara en tämligen omfattande enkät (jfr föregående fotnot). 

13 



nomisk status hade således betydelse för hur klienterna upplevt sina social-
arbetarrelationer. 

Studien visade att klienter med hög utbildning och mera kvalificerade yr
ken återfanns i större utsträckning hos privata utförare (Socialkonsult E. 
Berg och Stadsmissionen). Hos utförare som motsvarar den traditionella 
socialtjänsten (bl.a. råd-, stöd- och behandlingsinsatser vid råd & stöd) rådde 
det omvända förhållandet. Råd & stödenheternas klienter hade i större ut
sträckning lägre utbildningsnivåer och mindre kvalificerade yrken eller var 
arbetslösa. Resultatet var i stort sett detsamma bland de som svarade att de 
inte visste vilken hjälp eller vilket stöd de ville ha. Det flesta var män, kli
enter med arbetaryrken och lägre utbildningsnivå. 

Pilotstudien pekar alltså på orättvisor mellan män och kvinnor; mellan 
låg- och högutbildad; samt mellan olika socioekonomiska grupperingar. Det 
kan ses som tecken på att biståndet inte fördelas helt rättvist, trots att det är 
klienters behov som primärt ska styra fördelningen av bistånd. 

1.2.2 Frågor genererade av pilotundersökningen 

Pilotstudiens resultat ledde fram till några frågor som föreföll viktiga att sö
ka svar på: Vilka orsaker finns till missnöjet med samarbetet inom social
tjänsten?, Varför brister det när det gäller val av utförare samt val av hjälp-
och stödformer?, Vad kan det bero på att vissa klienter inte fick den hjälp 
och det stöd de ville ha?, Varför vet vissa klienter inte vart de ska vända sig 
vid ett eventuellt förnyat hjälpbehov?, Hur upplever socialarbetarna det 
sociala arbetet i den nya organisationen? 

Dessa frågor har i kombination med min förförståelse och de teoretiska 
utgångspunkterna lett fram till avhandlingens frågeställningar. De frågor 
som pilotstudien genererat finns så att säga integrerade i de frågeställningar 
som huvudstudien baserats på. 

1.3 Avhandlingens syften 

Mot bakgrund av det ovanstående är avhandlingens syften att beskriva och 
analysera: 

• Individ- och familjeomsorgens strukturella villkor i en marknadsoriente-
rad socialtjänst. (Delsyftet avser bland annat organisation, ekonomiska re
surser och personal). 

• Hur socialarbetare bedriver individ- och familjeinriktat socialt arbete i e n 
marknadsorienterad socialtjänst. (Delsyftet fokuserar på verksamhetens pro-
cessuella aspekter, det vill säga vad socialarbetarna gör). 
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• Marknadsorienteringens konsekvenser för individ- och familjeinriktat 
socialt arbete. (Delsyftet rör organisationsförändringens effekter på verk
samheten, framförallt det direkta klientarbetet). 

1.4 Avhandlingens uppläggning och frågeställningar 

I kapitel 1 presenteras en bakgrund samt avhandlingens syften och fråge
ställningar. Dessutom presenteras en sammanställning av tidigare studier 
som på olika sätt anknyter till området marknadsorientering av socialt arbe
te. 

I kapitel 2 skisseras en socialpolitisk referensram där socialtjänstens mark
nadsorientering placeras in både i en svensk och en internationell kontext. 
Marknadsorienteringen i Storbritannien kan anses utgöra ett signifikant 
exempel i sammanhanget, därför beskrivs några centrala förändringar i den 
brittiska offentliga sektorn. 

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av ett antal olika välfärdsmodeller 
samt en översikt av olika kommunala organisationsmodeller. Syftet är att 
ge en fond till de förändringar som beskrivs och diskuteras i avhandlingen. 

Kapitel 4 utgörs av studiens teoretiska referensram, där teori om kvasi-
marknader, organisationsteori och biståndsteori för socialt arbete presente
ras. Fallstudieansatsen innebär i föreliggande fall ett försök att få grepp om 
ett relativt stort antal aspekter av det studerade fenomenet. Tanken är att de 
olikartade teorierna ska komplettera varandra och därmed bidra till att bely
sa fler relevanta aspekter av den marknadsorienterade socialtjänsten, än vad 
som kan göras med bara en teori. 

I kapitel 5 beskrivs och diskuteras fallstudieansatsen samt de metoder som 
använts för datainsamling och analys. Här görs även en vetenskapsteoretisk 
reflektion över intervju som datainsamlingsmetod. Dessutom diskuteras 
centrala begrepp som validitet, reliabilitet och generalisering. 

Kapitel 6 består av en fallbeskrivning där Linköpings kommun, socialtjäns
ten och ett antal av dess enheter beskrivs. För att sätta in socialtjänstens 
marknadsorientering i sin lokala kontext beskrivs huvuddragen i social
tjänstens förändrade organisation och något om förändringens bakgrund. 

Kapitel 7 är avhandlingens första resultatkapitel. Här analyseras social
tjänsten som kvasimarknad, huvudsakligen utifrån en teori om kvasi-
marknader. Kapitlet utgår från avhandlingens första frågeställning: 
1) Hur fungerar socialtjänsten betraktad som kvasimarknad? 

I kapitel 8, som är det andra resultatkapitlet, analyseras socialtjänstens 
funktionsuppdelning, centralisering och samarbete. Kapitlet granskar 
marknadsorienteringen, framförallt i termer av organisering där funktion
suppdelning, samarbete och klientansvar är viktiga begrepp. Kapitlets tre 
övergripande frågeställningar är: 2) Hur organiseras det direkta klientarbetet 
i marknadsorienterad socialtjänst?, 3) Hur fungerar socialtjänstens interna 
samarbete i marknadsorienterad socialtjänst?, 4) Hur ser helhetssyn och kli
entansvar ut i marknadsorienterad socialtjänst? 
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Kapitel 9, det tredje resultatkapitlet, fokuserar på det direkta klientarbetet i 
den marknadsorienterade socialtjänsten. Här analyseras olika enheters kli
entrelationer, samt socialarbetaren som specialist kontra generalist. Dess
utom granskas hur en ekonomisk rationalitet påverkar det sociala arbetet i 
socialtjänsten. Frågeställningar som detta kapitel försöker besvara är: 5) Hur 
upplever socialarbetare klientrelationerna i marknadsorienterad social
tjänst?, 6) Vad innebär den marknadsorienterade socialtjänstens specialise
rade socialarbetarroller för individ- och familjeomsorgens direkta klientar
bete?, 7) Vad innebär socialarbetares agerande utifrån en ekonomisk rationa
litet för klientarbetet i marknadsorienterad socialtjänst? 

I kapitel 10 sammanfattas resultaten från de tre föregående kapitlen i an
slutning till de sju första frågeställningarna. Därefter analyseras marknadso
rienteringen i termer av organisationsförändring, vilket betyder en diskus
sion utifrån den sista frågeställningen: 8) Hur kan socialtjänstens mark
nadsorientering förstås betraktad som organisationsförändring? 

1.5 Tidigare studier om marknadsorientering 

Nedan redovisas ett antal studier som berör olika aspekter av marknadsori
entering av socialt arbete. Redovisningen är inte heltäckande, ambitionen är 
att ge en bild av det aktuella kunskapsläget. I korthet redogörs för några hu
vudinriktningar bland de studier som direkt rör de senaste årens föränd
ringar av styrning och organisation av socialtjänsten. 

Studier som explicit fokuserar på marknadsorientering av socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg är fåtaliga. De flesta studierna berör marknadso
rientering av äldre- och handikappomsorg (t.ex. Fölster, 1993; SoS-
rapporterna 1995:20; 1996:8, 1997:8), barnomsorg (t.ex. Ohlsson, 1993a) eller 
hälso- och sjukvård (t.ex. Bergman, 1994; Blomqvist & Packendorff, 1998; 
Gustafsson, 1994; Socialstyrelsen 1995:7). Därutöver finns ett antal studier 
gjorda ur framförallt statsvetenskapligt, förvaltnings- eller företagsekono
miskt perspektiv som på olika sätt relaterar till marknadsorientering av so
cialtjänsten (jfr DsC 1996:21). Några av dessa presenteras nedan. 

1.5.1 Engelska och amerikanska studier av marknadsorientering 

Marknadsorientering av offentlig verksamhet har främst studerats i Storbri
tannien och USA. Anledningen torde vara att det är i dessa länder som 
marknadsorientering pågått längst. Även om flera studier har tagit ett brett 
grepp om den offentliga sektorns förändring - hälso- och sjukvård, utbild
ning och socialt arbete - saknas studier av motsvarigheten till socialtjäns
tens individ- och familjeomsorg. De mest näraliggande studierna har un
dersökt vad som benämns Community Care, vilket ungefär innebär hem
tjänst till äldre och funktionshindrade. 

Studierna har huvudsakligen haft ekonomiska och/eller organisationsteo
retiska utgångspunkter. Resultaten är inte entydiga då det många gånger 
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finns både för- och nackdelar för de inblandade parterna. Flera studier visar 
emellertid att det finns tämligen begränsade bevis för att marknadsoriente
ring ökar effektiviteten eller valfriheten, framförallt inom det sociala arbe
tets område. Marknadsorienteringen har inte lett till några tydliga förbätt
ringar vare sig för beställare eller klienter. Däremot har vissa förbättringar 
kunnat ses inom bland annat utbildning och primärvård. Vad studierna 
visar är att valmöjligheterna har ökat för ett fåtal, på bekostnad av lägre ser
vicekvalitet för de stora flertalet. Därutöver har kontraktering av utförare 
lett till formalisering, dubbelarbete och ökade påfrestningar på relationer 
som bygger på förtroende. Dessutom har offentliga serviceorganisationer i 
Storbritannien utvecklat en tydlig marknadsretorik där relationer och poli
tiska frågor många gånger omvandlats till prat om kunder, affärsplaner och 
marknader. Synsättet på hur verksamheten ska styras och ledas genomgår 
en markant förändring i och med att ett företagsekonomiskt synsätt utbreder 
sig. En möjlig nackdel med dessa studier är att de är gjorda relativt tidigt ef
ter reformernas genomförande, det vill säga innan de kan antas ha fått rik
tigt genomslag (Bartlett, 1991; Bartlett & Le Grand 1993; Bartlett, Propper, 
Wilson & Le Grand 1994; Bryntse, 1992; Le Grand, 1993; Robinson & Le 
Grand 1994; Oakly, 1994; Walsh, 1995). 

En något senare studie av marknadsorienterad "community care" i Eng
land7 visar att en majoritet av studerade beställare snabbt accepterat mark
naden som ett faktum i verksamheten. Forskarna anser emellertid att det 
handlade om pragmatism snarare än välgrundad förståelse av följderna. 
Beställarna upplevde ett antal fördelar med marknadsorienteringen: stimu
lans till förändring, möjligheter till kostnadsminskning, kvalitetsökning, 
samt mångfald och valmöjligheter. Studien visar även på ett antal upplevda 
nackdelar som delvis utgör "spegelbilder" till fördelarna: oro för utförarkar-
teller eller monopol (minskade valmöjligheter), ökade möjligheter att fus
ka, konkurrens tenderar att skapa bristande samordning, marknadskrafterna 
kan försämra villkoren för service, och en mångfald av utförare som inte 
förstår marknaden (bl.a. risk för fragmentarisering). Andra intressanta resul
tat var att utförarnas motivation var mycket mindre homogen än beställar
na antog. För det mesta missförstod beställarna mångfalden av motiv bland 
utförarna. Privata utförare föreföll vara mindre profitsträvande än vad som 
antagits. Enligt egen utsago rankades professionella mål högre än kommer
siella. Endast ett mindre antal utförare tenderade att ligga nära en profitmax-
imerande idealtyp som forskarna konstruerat (Wistow, Knapp, Hardy, For
der, Kendall & Manning, 1996). 

När det gäller det som benämns Community Social Work8 pekar Hadley 
och Leidy (1996) som studerat amerikanska förhållanden, på ett antal pro
blem. Marknadsorienteringen medför en fragmentarisering av servicen, 
ökad byråkrati, svagt eller obefintligt ansvar gentemot brukare och samhälle. 
Dessutom visar det sig att marknaderna fungerar bristfälligt. 

7 Data insamlad 1993. 
8 "Community social work: an approach to social work that seeks to promote or maintain community-based 
supports for people already providing care to clients" (Thomas & Pierson, 1995) 
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1.5.2 Svenska studier av marknadsorientering 

I en av de tidigaste svenska avhandlingarna på området betraktar Montin 
(1993, s 73-71) de kommunala organisationsförändringarna som reaktioner 
på demokrati-, effektivitets-, och legitimitetsproblematik. Politiska och ad
ministrativa aktörer i samhällets politiska institutioner utvecklar mer eller 
mindre oberoende, rationella strategier för att upprätthålla legitimiteten hos 
institutionerna. Den övergripande spänningen mellan två fundamentala 
typer av rationalitet (formell legal och funktionell rationalitet) har föranlett 
de politiska och administrativa aktörerna att utveckla nya legitimeringsstra
tegier (strategisk rationalitet). En av dessa strategier är anammandet av 
marknadsmodeller som antas åtnjuta en hög grad av legitimitet. 

Johansson, Kronvall, Jansson och Lindström (1994) har studerat mark-
nadsorienterade driftsformer i kommuner och landsting. Man har fokuserat 
på personalens arbetssituation och verksamhetens förutsättningar i dessa 
nya driftsformer. En av de mest intressanta slutsatserna som författarna drar 
är att den ökade fokuseringen på resurser är en viktig orsak till att spän
ningar mellan olika grupper av medarbetare har ökat. Ju mer marknadsori-
enterad organisationen blir, desto större tenderar motsättningarna att bli. 
Författarna menar att det är ett kvalitativt språng från kostnadsmedveten
het till intäktsmedvetenhet. Detta introducerar ett nytt tänkande vilket ut
manar många medarbetares yrkes- och behovsinriktade förhållningssätt till 
verksamheten. Kostnadsmedvetenheten är hög hos de flesta som arbetar i 
organisationer med nya driftsformer. Något som leder till ett motstånd hos 
många är emellertid den intäktsmedvetenhet som vinner insteg i organisa
tionerna. 

I Lund har ett tiotal företagsekonomiska forskare analyserat vad de kallar 
organisationsexperiment i kommuner och landsting (Jacobsson, 1994). I lik
het med flera andra svenska och internationella forskare uttrycker de sig 
tämligen försiktigt om förändringarnas konsekvenser. De menar att varken 
entreprenadlösningar, bolagisering eller ens beställar-utförarmodeller är 
några nya fenomen i kommunerna. Emellertid har det blivit vanligare att 
försöka införa nya reformer inom så kallade mjuka sektorer som socialtjänst 
och skola, där det tidigare inte varit särskilt vanligt att tala om marknads
lösningar. Man ser även en ökad användning av check- och pengsystem 
samt en ökad betoning av att man ska kunna välja fritt mellan producenter. 
Ett markant inslag i förändringsarbetet inom den offentliga sektorn är den 
snabba takt i vilken organisatoriska enheter skapas. Ett huvuddrag i hela 
förändringsverksamheten är att den organisatoriska identiteten stärks. 

Müllern och Östergren (1995) har bland annat studerat kommuner som 
marknadsorienterats. Studien handlar om hur organisatoriskt lärande sker 
under olika institutionella betingelser. När det gäller kommunerna påver
kas lärandet/förändringen framför allt av en härmande isomorfism som 
fokuserar på vad som för närvarande är mode inom fältet. I de studerade 
kommunerna är det framförallt marknaden som varit på modet och som 
kommunerna försökt imitera. 

Även Blomquist (1996) har studerat marknadsorienterade kommuner. 
Hon hävdar att reformerna avspeglar idén om marknaden som en allomfat-
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tände institution. Blomquist anser att ett viktigt resultat av reformerna är att 
de skapar nya identiteter för organisationerna och de anställda. Identitets-
skapandet kan få betydelsefulla konsekvenser för hur kommuner uppfattas, 
värderas och handlar. Reformerandet har bidragit till att skapa en bild av 
kommunen som en universell organisation och av politiker som moderna 
"managers". 

Fernler (1996) studerade hur kommuner efter avregleringen i den nya 
Kommunallagen 1992 tenderade att organisera sig på likartade sätt, bland 
annat i beställar-utförarmodeller. Till skillnad från de forskare som enbart 
anser att kommunernas val att införa en beställar-utförarmodell handlar 
om renodlad imitation, menar hon att processen även innefattar ett stort 
mått av lokal innovation. "Samtidigt som lokalt verksamma personer, sär
skilt i den centrala ledningen, ofta bör beskrivas som åskådare i förhållande 
till huvuddelen av den verksamhet som de ansvarar för, så uppfattas de 
ä n d o c k  s o m  l o k a l a  a k t ö r e r  s o m  ä r  k u n n i g a  o m  o c h  r e p r e s e n t a n t e r  f ö r  d e n  
verksamhet som bedrivs i den lokala organisationen(s 178) 

I en studie av åtta kommuner visar Henning (1996) hur olika kommuner 
förhållit sig till aktuella politiska trender i början av nittiotalet. Han menar 
att vissa kommuner aktivt tagit till sig nya idéer, moden och föreställningar 
(marknadsorientering i vid bemärkelse) medan andra kommuner varit av
visande eller passiva och knappt påverkats alls av vad som legat i tiden. 
Viktiga förklaringar till vissa kommuners mottaglighet för dessa trender 
antas vara en näringslivsvänlig politisk kultur och ledande politikers vär
deringar. Den sistnämnda förklaringen syftar framförallt på kommunstyrel
sen ordförande, vilket innebär att förändringsaktiviteten är starkt beroende 
av enskilda politikers engagemang och intresse för nya trender. 

I en statlig utredning (SOU 1996:169, bilaga 5) konstateras det att när rela
tivt självständiga enheter (resultatenheter) införs i en kommun påverkas de 
anställdas identitet. De börjar tänka på ett annat sätt, bland annat genom 
ökat inslag av kostnadsmedvetande och en större sammanhållning mot 
omvärlden. 

Rombach (1997) har studerat marknadslika styrinstruments effekter på or
ganisationen i, vad han benämner, en marknadslik kommun. I likhet med 
flera andra ekonomiska forskare menar han att kommunens förändring går 
att diskutera i termer av identitet. Rombach hävdar bland annat att relatio
nerna mellan olika enheter i en marknadsliknande kommun ändrat karak
tär och blivit mer opersonliga och avtalsmässiga när kommunen blev 
marknadslik. Han beskriver "en intressekantring mot ekonomi". Ledande 
tjänstemän, chefer på olika nivåer och politiker hade blivit fixerade vid 
ekonomi, ekonomistyrning och pengar. Inriktningen på ekonomi har skett 
på bekostnad av intresse för verksamheten och dess kvalitet. Där man tidi
gare pratade i verksamhetstermer pratas nu i termer av ekonomi, vilket i 
sin tur påverkar tänkandet. Trots Rombachs tämligen omfattande fallstudie 
gör studiens breda fokus - på hela kommunen - att effekterna på social
tjänsten inte blir särskilt väl belysta. 
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1.5.3 Svenska studier inriktade mot marknadsorienterad individ- och 
familjeomsorg 

Som redan påpekats finns det få studier med explicit fokus på marknadsori
entering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Här redovisas de 
svenska studier som jag funnit med inriktning mot detta område. 

I en antologi (Petterson, 1994) diskuterar ett antal forskare vid Institutio
nen för socialt arbete vid Stockholms universitet, socialtjänstens klientarbe
te mot bakgrund av de förändringar som socialtjänsten genomgått sedan 
1980-talet. Man menar att den traditionella sammanhållna, serviceinriktade 
socialtjänsten håller på att överges och ersättas av uppsplittrade marknadsl-
iknande organisationsformer. Även om antologin har ett visst intresse i 
detta fall behandlas socialtjänstens marknadsorientering inte speciellt ingå
ende. En anledning kan vara att fenomenet var relativt nytt när boken 
skrevs. Två av antologins bidrag är dock relevanta för denna avhandling. 

Bergmark och Oscarsson skriver att den socialtjänstbaserade missbrukar-
vården förändrats under 1990-talet. Även om det tidigare funnits en vård
marknad har den inte varit lika utvecklad som under 1990-talet. Det nya är 
dels en expansion av icke-offentliga vårdproducenters andel av vårdutbu
det, dels de ekonomiska konsekvenser införandet av resultatenhetstänkan
de medfört för producenter, vårdkonsumenter och finansiärer. Kan produ
centen inte sälja sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad riskerar 
denne att få lägga ned verksamheten. Författarna pekar på två centrala fak
torer som förhindrar utvecklingen av en genuin marknad för missbrukar-
vården. För det första är det frågan om en upphandling av tjänster för of
fentliga medel. För det andra är det oklart vem som är kund/köpare/konsu
ment. 

Boklund9 har studerat samarbete mellan olika yrkesgrupper inom integre
rade och funktionsupp delade socialtjänstorganisationer. Hennes slutsatser 
är att det kanske inte har någon större betydelse om socialtjänsten är integre
rad eller funktionsuppdelad. Huvudsaken är att olika funktioner samord
nas. Boklund menar att det inte är självklart att den enskilde får bästa hjäl
pen i en integrerad organisation. Om krav ställs att olika yrkesgrupper ska 
utveckla en gemensam generalistkompetens, medför det ofta konflikter och 
oklarheter när det gäller avgränsning mellan kompetens- och ansvarsområ
den. Vidare hävdar Boklund att om syftet med samarbete istället är att gyn
na yrkesgruppernas olikheter och att låta dessa olikheter vara verksamma i 
samarbetssituationen, förefaller det leda till bättre förutsättningar för samar
bete som gynnar enskilda klienter. En funktionsuppdelad organisation kan 
därmed vara mer gynnsam än en integrerad. Klienterna anser att det mest 
centrala är att det finns en person som håller samman alla kontakter. Vilken 
typ av organisation socialtjänsten har spelar däremot en mindre roll. 

Socialstyrelsen har i en rapport (1995:1) följt upp och utvärderat de nya 
styrsystemen i socialtjänsten. När det gäller individ- och familjeomsorgen är 
resultaten knapphändiga och många av resultaten är osäkra. Tämligen klart 

9 Boklunds kapitel är i stort en sammanfattning av ett forskningsprojekt som redovisas i sin helhet i hennes 
avhandling, Boklund (1995). 
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är emellertid att brukare/klienter saknar saklig information om alternativa 
producenter och alternativa tjänsters egenskaper. Detta är problematiskt 
med tanke på att fler alternativ i socialtjänsten syftat till valfrihet och infly
tande. Det finns en risk att valfriheten begränsas till att tacka ja eller nej. 

Bergmark (1995) har studerat prioriteringar i socialtjänsten i två kommu
ner med traditionell organisation och två kommuner med BUM. En överty
gande majoritet av de tillfrågade tjänstemännen menar att den ekonomiska 
utvecklingen och "det ekonomiska tänkandet" medfört kvalitetsförsäm
ringar i socialtjänstens arbete. Besparingar och ökat kostnadsmedvetande 
har medfört att i stort sett alla grupper inom individ- och familjeomsorgen 
fått det svårare att få hjälp. Kraven på socialbidragstagare har ökat, insatser 
för barn och ungdomar med sociala problem har skurits ned, missbrukare 
får inte lika lätt hjälp som tidigare och vuxna i behov av stöd, samtal eller 
terapi har också svårare att få hjälp (Bergmark, 1995, s 148). 

Sammanfattningsvis visar genomgången att marknadsorienterad individ-
och familjeomsorg inte är studerad i någon större omfattning. Dessutom 
innehåller de studier som finns knapphändiga resultat om marknadsorien
teringens implikationer för det direkta klientarbetet. Det innebär att mycket 
återstår att undersöka vad gäller marknadsorientering av socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Hittillsvarande resultat pekar i olika riktningar, 
de är antingen positiva eller negativa beroende på vems perspektiv man 
utgår ifrån. 

1.6 Begreppet marknadsorientering - en operationell definition 

I anslutning till det studerade fallet (socialtjänstens IFO i Linköpings kom
mun) används marknadsorientering som en sammanfattande benämning 
på ett fenomen bestående av flera delar, som på olika sätt samspelar och för
utsätter varandra. Förts och främst införandet av en beställar-utförarmodell, 
dessutom en geografisk centralisering10 samt en funktionsuppdelning11. 

Centralisering i samband med införandet av BUM är inget unikt för Lin
köpings kommun, snarare är det ett genomgående drag för kommuner som 
infört BUM12. 

"I de kommuner där beställar-utförarmodeller införts genomgår individ-
och familjeomsorgen en centralisering. Alla myndighetsutövande funktio
n e r  s a m l a s  u n d e r  e t t  o c h  s a m m a  t a k .  D e t  s k e r  a l l t s å  e n  å t e r g å n g  t i l l  d e n  t y p  
av organisation som dominerade för ett par decennier sedan." (Pettersson, 
1994, s 13) 

10 Med centralisering avses i denna avhandling att verksamheter som tidigare var geografiskt utspridda i 
kommunen har placerats på en eller ett par centrala platser. Centralisering avser alltså inte att makten att 
fatta besluta i olika frågor flyttats till en högre administrativ nivå. 
11 Rombach (1997) resonerar på ett liknade sätt då han använder samlingsnamnet marknadslikhet för att 
diskutera förändringar en kommun som infört en beställar-utförarmodell med tillhörande funktionsuppdel
ning. 
12 Det bör påpekas att centralisering inte bara sker i kommuner som infört BUM (jfr SOU 1996:169), emel
lertid förefaller centralisering och införande av BUM hänga samman. 
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I Linköpings kommun var en geografisk centralisering och en funktion
suppdelning viktiga förutsättningar för varandra. Genom att upplösa tidiga
re så kallade primärvårdsområden kunde alla myndighetsutövande delar 
koncentreras till en central plats och ett fåtal enheter med tämligen renodla
de funktioner kunde skapas. Tillkomsten av de kommunala Råd- & stö
denheterna härrör ur samma förändring. Uppdelningen i myndighetsutöv
ning respektive råd, stöd, behandling var i sin tur viktig för att kunna införa 
BUM i socialtjänsten. Den viktigaste anledningen var att det inte är juridiskt 
möjligt att lägga ut myndighetsutövning på entreprenad till externa (icke 
kommunala) utförare13. 

I texten används begreppet marknadsorientering genomgående (utom i 
citat), även där andra författare använt begrepp som marknadisering, företa-
gisering och dylikt14. 

*3 Detta regleras av tre olika lagar: Regeringsformen (SFS 1974:152), Kommunallagen (SFS 1991:900) och 
Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). 
14 I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att begreppet marknadsorientering är inget som officiellt 
används i Linköpings kommun. Ordet marknad används överhuvudtaget inte i de officiella beskrivningarna 
av den kommunala omorganisationen. Däremot används formuleringar som "... medborgar- och kundstyrd 
välfärdsmarknad" i ett av de ''personliga" dokument som ligger till grund för skapandet av BUM (Lindgren, 
1990). 
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2 En socialpolitisk referensram 

"Förändringsprocessen är internationell, förebilderna hämtas till stor del 
från den privata sektorn och drivkrafterna är ofta politiskt-ideologiska. Till 
detta ska givetvis läggas att den viktigaste initierande faktorn är kommu
nernas och landstingens allt sämre ekonomiska villkor. " (Johansson et al., 
1994, s 150) 

Syftet med detta kapitel är att placera marknadsorienteringen av socialtjäns
ten i en vidare socialpolitisk kontext. I linje med citatet ovan argumenteras i 
avhandlingen för att socialtjänstens marknadsorientering hänger samman 
med nationella förändringar av den offentliga sektorn som i sin tur har 
kopplingar till förändringar av de västerländska välfärdsstaterna. Inled
ningsvis beskrivs av några av de förändringar som de västerländska väl
färdsstaterna genomgått. Därefter fokuseras på de socialpolitiska förändring
ar i Sverige som antas hänga samman med socialtjänstens marknadsorien
tering. 

I ett inledande avsnitt kopplas resonemangen till de förändringar som 
skett i framförallt England och till viss del även USA. England utgör ett vik
tigt exempel eftersom marknadsorienteringen där utvecklats längre än i 
andra länder (Taylor-Gooby, 1996, s 211; Walsh, 1995, s xxii). Dessutom har 
den brittiska regeringens policy för den offentliga sektorn fungerat som mo
dell för förändringen i andra länder (Thompson & McHugh, 1995, s 87). Eng
land har i sin tur influerats av marknadsorienterad socialpolitik och praktik 
i USA (Hadley & Leidy, 1996). 

I anslutning till ett antal författare på området (Gustafsson, 1994; Henning, 
1996; Hugemark, 1994; Johansson et al., 1994; Wrede, 1992) argumenteras här 
för att den offentliga marknadsorienteringen i Sverige inspirerats av inter
nationella trender och förändringar, i framförallt England. Det finns exem
pelvis gemensamma drag mellan den engelska lagen om anbudskonkurrens 
och tankarna bakom BUM (Bryntse, 1992). Det innebär emellertid inte att 
socialtjänstens marknadsorientering, i kausal mening, kan sägas bero på för
ändringar i omvärlden, däremot att marknadsorienteringen är starkt influe
rad av socialpolitiska skeenden i västvärlden. 

2.1 De västerländska välfärdsstaternas förändring 

Socialpolitiska forskare, bland andra Georg (1996) hävdar att regeringarna i 
de avancerade industrisamhällena idag är pressade att hitta lösningar på en 
räcka av sammanhängande ekonomiska, fiskala, sociala och kulturella pro
blem som välfärdsstaten står inför. Det rör sig emellertid inte om ett akut 
tillstånd. Snarare är det ett tillstånd som kommer att bestå under en längre 
tid. Det är lika mycket ett politiskt och ideologiskt som ett ekonomiskt pro
blem. Regeringar har alltid tvingats möta en uppsättning av problem. Vad 
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som är unikt med dagens situation är att antalet, karaktären och allvaret hos 
dessa problem, kräver lösningar som ofta ligger utom ramen för de traditio
nella välfärdssystemen. Det är därför som den tidigare kostsamma, univer
sella och byråkratiskt styrda välfärdsstaten gradvis modifieras och ersätts av 
nya former av välfärdssystem. 

Enligt Mishra (1990) har välfärdsstaten, i vid mening, genomgått tre faser. 
Den första fasen, som han benämner pre-kris, sträckte sig ifrån ungefär 1950 
till 1973. Fasen utmärks av att ett relativt stabilt Keynes-Beveridge paradigm 
utvecklas och utgör ett dominerande mönster för den västerländska sociala 
utvecklingen. Den andra, som var en period av kris, sträckte sig från mitten 
av 1970-talet till ungefär 1980. Karaktäristiskt för perioden var att väl
färdskapitalismen förlorade jämvikten. Ansträngningarna, spänningarna 
och en ekonomisk anomi, ledde till en förtroendekris för den keynesianska 
välfärdsstaten som paradigm. Fas nummer tre, post-kris, började runt 1980. 
Fasen inleddes med att Thatcher och Reagans neo-konservativa regeringar 
kom till makten. Den neo-konservativa ansatsen innebar ett ideologiskt 
brott den med keynesianska välfärdsstatens mål och medel. Under perioden, 
där den keynesianska välfärdsstaten relativiserades till ett paradigm för 
avancerade kapitalistiska samhällen, breddas det ideologiska spektrumet i 
socialpolitiken. Neo-konservatism och socialdemokratisk korporatism har 
dykt upp som alternativ till, eller vägar från det keynesianska paradigmet. 
Den förra försöker reducera välfärdsstaten och den senare försöker försvara 
den. 

I likhet med Mishra anser Means och Smith (1994) och Tang (1997) att väl
färdsstaten i de industrialiserade länderna från den senare delen av 1970-
talet och framåt befunnit sig i en förtroendekris. Krisen kommer av den 
starka kritik som från olika håll riktats mot välfärdsstaten. Andra socialpoli
tiska forskare, till exempel Nygren (1992) menar att en kritik mot välfärds
staten funnits under hela efterkrigstiden, eftersom både bland andra Hayek 
och Friedman på ett tidigt stadium kritiserade statlig inblandning i mark
nadsekonomin. 

Oavsett när kritiken har sin egentliga startpunkt har den bidragit till en 
omvandling av välfärdsstaten. Emellertid har kritiken mot välfärdsstaten 
varken varit enhetlig eller unison; skilda aspekter av välfärdsstaten har kri
tiserats från olika håll, både från höger och vänster. Den kris som välfärds
politiken i västvärlden genomgår består av ett flertal interagerande aspekter. 
I analytiskt syfte kan krisen emellertid beskrivas som tredelad: 
1) Välfärdsstaten har förlorat sin legitimitet; 2) Välfärdsstaten går inte längre 
att finansiera; 3) Välfärdspolitiken klarar inte av sin uppgift. 

2.1.1 Välfärdsstaten har förlorat sin legitimitet 

Bland socialpolitiska forskare finns en tämligen utbredd uppfattning att väl
färdsstaten i de industrialiserade länderna från den senare delen av 1970-
talet och framåt hamnat i en legitimitetskris. Det innebär en allmän förtro
endekris för välfärdsstatens sociala system. På många vis är det detta mins
kade förtroende som är krisens hjärta. Kritikerna menar bland annat att väl
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färdsstaten inte har varit tillräckligt responsiv för människors behov; att 
den kostar för mycket i förhållande till resultaten; att den är paternalistisk 
samt att den orsakar en ineffektiv statlig styrning (Le Grand & Bartlett, 1993; 
Mishra 1984, 1990; Tang, 1997). 

Gray och Jenkins (1993, s 21) pekar på ett antal faktorer som ligger bakom 
den minskade legitimiteten. För det första har gamla misstag gett planering 
och rationell styrning ett dåligt rykte. För det andra har det varit oavbrutna 
ekonomiska kriser genom vilka regeringar har passerat och vilka förefaller 
kräva drastiska åtgärder. För det tredje har det varit ett missnöje med den 
offentliga servicen. För det fjärde har konsensuspolitiken övergått i polari-
sering och i vissa fall fragmentarisering av regeringen. Den femte och sista 
orsaken är att socioekonomiska orsaker har kopplats till allmänhetens sti
gande förväntningar och ett allmänt missnöje med politik, politiker och den 
statsapparat de ansvarar för. 

Means och Smith (1994, s 64, 70) menar att förändringarna påverkats av 
breda internationella trender. De handlar inte bara om växande tvivel o m 
effektiviteten hos storskaliga byråkratier, utan även om framväxten av radi
kala organisationsalternativ, hämtade från den privata sektorn. Författarna 
menar att missnöjet med välfärdsstaten kommer både från höger, mitten 
och vänster. 

Trots allt som skrivits om välfärdsstatens legitimitetskris finns det forska
re som motsäger att välfärdsstaten förlorat sin legitimitet. Åtminstone när 
det gäller den svenska välfärdsstaten menar Marklund (1988) och Svallfors 
(1994) att det inte alls är klart att det överhuvudtaget rådde någon generell 
legitimitetskris, eller att välfärdspolitiken var mindre populär än andra po
litiska områden under 1980- och början av 1990-talet. De menar att flera 
tecken faktiskt pekar på det motsatta. I studier från mitten av 1980-talet 
framgår att allmänhetens stöd för välfärdsstaten ökat. Marklund (1988) och 
Svallfors (1994, 1996) anser att om allmänhetens attityder, i de nordiska län
derna, fått styra skulle mycket mer ha spenderats på de dyrare välfärdspro
grammen. Även Nordlund (1997) visar att under det tidiga 1990-talet fanns 
ett starkt stöd för en skandinavisk välfärdsmodell bland arbetarklass och 
medelklass i de skandinaviska länderna. 

En förklaring till oenigheten beträffande välfärdsstatens legitimitet ges av 
Svallfors (1998). En iakttagelse som Svallfors gjort är att den svenska legiti
mitetskrisen framförallt omfattas av "eliterna". Dessa eliter är fåtaliga men 
mäktiga, då de både har kontroll över kapital och media och i viss mån poli
tiken. Svallfors undersökningar visar att eliterna i ökande grad är kritiska 
mot välfärdsstaten. Samtidigt är befolkningen i övrigt rörande överens o m 
att välfärden är bra, det vill säga både medelklassen som betalar för system 
och de utsatta som får bidragen har samma grundvärderingar. 

2.1.2 Välfärdsstaten går inte längre att finansiera 

Mishra (1984, 1990) nämner flera anledningar till varför välfärdsstaterna i de 
industrialiserade samhällena blev ifrågasatta och neo-konservativa idéer 
fick gehör i både Nordamerika och i Europa. En viktig anledning anser han 
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vara förändringen i materiella villkor. En kombination av inflation och 
konjunkturnedgång skapade stagflation. Detta tillstånd var något nytt och 
keynesianska lösningar visade sig inte kunna häva tillståndet på något en
kelt sätt. Dessutom hamnade staten i en "fiskar' kris, delvis ett resultat av 
den ekonomiska tillbakagången. Många regeringar har tvingats konstatera 
att det uppstått en klyfta mellan nödvändiga resurser för offentliga utgifter 
och de faktiska statliga intäkterna. En annan anledning var att negativ till
växt medfört en minskning av tillgängliga resurser på det sociala området. I 
många länder var det därutöver åtföljt av en medveten nedskärningspolitik 
på det sociala området. 

2.1.3 Välfärdspolitiken klarar inte av sin uppgift 

Ytterligare en anledning till ifrågasättandet av välfärdsstaterna är att väl
färdspolitiken inte klarat sina uppgifter. Nygren (1992, s 152) menar att väl
färdsstaten befinner sig i kris i de lägen där den inte kan nå upp till sina 
målsättningar med socialpolitiken. Bland annat gäller det 
" v älfärdsutj ämnande, inkomstgar anter ande, try gghetsskap ande, sysselsätt-
ningsskapande" mål, eller förebyggande och hanterande av sociala problem. 
Som exempel nämner Nygren svårigheterna i Sverige att minska alkohol
missbruk och socialbidragstagande. Mishra (1984, 1990) pekar på det faktum 
att många länder inte klarat av att uppnå full sysselsättning. 

2.1.4 Ett alternativ till byråkrati - marknaden 

Trots en viss oenighet bland socialpolitiska forskare om krisens utseende 
och omfattning, har välfärdsstaten genomgått stora förändringar sedan slu
tet av 1980- och början av 1990-talet. Gray och Jenkins (1993, s 12, 21) anser att 
det under 1980-talet skett en internationell förändring av sättet att se på of
fentlig service. I Europa, Nordamerika och Australien har regeringarna för
sökt skapa administrativa miljöer som har fokus på det som utförs när 
pengarna används. Intentionen är att omvandla spenders till managers och 
därmed skapa en tydligare koppling mellan resurser och resultat. De offent
liga strukturerna förändras mot administrativ decentralisering, vilket be
traktas som en förutsättning för att managers ska kunna ställas till svars för 
vad de gör. 

Enligt Means och Smith (1994, s 63) argumenterar teoretiker tillhörande 
"den nya högern" (New Rights) att den socialpolitik som förknippas med 
Beveridge och den ekonomiska politik som är associerad med Keynes un
derminerar ekonomisk tillväxt och skapande av välstånd. Entreprenörsanda 
undermineras av höga skatter och starka statliga regleringar. Människor tar 
inte lediga arbeten eftersom de arbetslösa hellre lever på bidrag än tar ett låg
avlönat jobb. Slutligen menar man att välfärdsstaten har blivit ett väldigt 
egenintresse, huvudsakligen för dem som arbetar för den, det vill säga tjäns
temän och olika välfärdsprofessioner. Dessa människor har alltid varit an
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gelägna att stödja nya krav från utsatta grupper om de förefaller generera fler 
arbeten och karriärmöjligheter inom själva välfärdsstaten. 

Thatcherregeringarna i Storbritannien efter 1979 stödde kritiken av väl
färdsstaten, härrörande från den nya högerns teoretiker, och detta avspegla
de sig i mycket av den sociala och ekonomiska politiken. Politiken drevs av 
en ideologi bestående av fyra huvudelement: 

"1. Market mechanisms should be used wherever possible, even if there 
cannot be a fully free market for the services. In almost all the examples the
re are elements of the market mechanism at work, as opposed to planning, 
rationing and allocation. 

2. Competition should be established between providers, and consumers 
should be allowed to opt out of state provision to sharpen competition, with 
the private and voluntary sectors where possible, but also between different 
public providers. Competition is seen as a spur to efficiency and customer 
orientation. 

3. Individualism and individual choice take precedence over collective 
choices and planned provision. 

4. State provision should be kept to a minimum, to encourage those who 
can afford it to supplement state provision or opt out. If possible, individu
als should manage without help from institutions of any sort, except their 
own families/' (Means & Smith, 1994, s 63) 

Enligt Means och Smith (1994) var det denna ideologi som låg bakom infö
randet av kvasimarknader i välfärdssystemet. Kvasimarknader som de är 
utformade i Storbritannien kan kortfattat beskrivas på följande vis: 

"... the state is the purchaser of care from independent providers, but where 
the choices of the consumer are mediated through a care manager, with a 
system of redress related to quality standards set (usually) by the purchaser. 
The user may have a contract, mediated by the care manager with access to 
redress via the purchaser, but also with a voice through the democratic sys
tem(Means & Smith, 1994, s 102) 

Le Grand (1997) menar att utvecklandet av kvasimarknader är en av de mer 
genomgripande förändringarna i välfärdsstaterna. Antaganden om männi
skors motivation och beteende är mycket centrala när socialpolitik skapas. 
De som utformar socialpolitiken utgår från att de som berörs av politiken 
kommer att bete sig på speciella vis och det kommer de att göra för att de har 
vissa motiv. Vare sig antagandena är medvetna eller inte kommer de att 
avgöra hur välfärdsstatens institutioner utformas. 

Enligt Le Grand beror framväxten av kvasimarknader delvis på en fun
damental förändring i policyskapares syn på människors motiv och beteen
de. Människor som finansierar, arbetar i eller nyttjar välfärdsstaten antas 
inte längre drivas av altruism eller vara passiva mottagare av offentliga 
allmosor. Istället antas de vara mer eller mindre egennyttiga. Le Grand på
pekar dock att varken de gamla eller de nya antagandena bygger på några 
som helst bevis. 
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2.2 Storbritannien - ett tydligt exempel på marknadsorientering 

Som redan nämnts utgör Storbritannien15 ett tydligt och viktigt exempel, 
eftersom marknadsorienteringen där utvecklats längre än i de flesta andra 
länder. Dessutom har marknadsorientering i den brittiska offentliga sektorn 
stått modell för andra länders förändring. 

2.2.1 Konkreta förändringar av den brittiska offentliga sektorn 

När en ny konservativ regering fick makten i Storbritannien 1979, var väl
färdsstaten det största området utan marknadsaktivitet i den brittiska eko
nomin (Le Grand & Bartlett, 1993, s 1). Under de två första Thatcher-
regeringarna från 1979 till 1987, bevarades förvånande nog välfärdsstaten. 
Detta kom sedermera att ändras. En stor offensiv mot den brittiska välfärds
statens byråkratiska strukturer började 1988 och 1989. Dessa var de år då rege
ringen började införa program för introduktion av kvasimarknader i väl
färdsstaten. Alla reformer innebar decentralisering av beslutsfattande och 
konkurrens bland utförarna. Staten skulle framför allt bara bli en beställa
re/köpare av offentligt producerad välfärd. Den statliga anslagsfinansiering
en skulle ersättas med ett system med oberoende utförare som konkurrerade 
med varandra på en så kallad kvasimarknad. Finansieringen skulle också 
ändras. I några fall skulle en centraliserad myndighet fortsätta att agera som 
den huvudsakliga köparen. I andra fall skulle en öronmärkt budget eller 
voucher (kundcheck) ges direkt till potentiella användare, eller mer vanligt, 
till personer som agerar å deras vägnar. Dessa brukarombud (care managers) 
skulle sedan fördela budgeten i val mellan konkurrerande utförare 
(Glennerster & Le Grand, 1995; Le Grand & Bartlett, 1993, s 2-3). 

Under hela 1980-talet genomförde den konservativa regeringen ett radikalt 
program med marknadsorienterade reformer. Under 1988 till 1990 sattes fo
kus även på tillhandahållandet av välfärd inom områden som utbildning, 
hälsovård och socialvård. För den brittiska socialvården innebar det bland 
annat en ny lagstiftning16. Reformerna inkluderade exempelvis separatio
nen mellan beställar- och utförarfunktioner, utvecklandet av individuella 
utförarenheter och system för kontraktering. I generella termer ersattes by
råkratiska mekanismer av konkurrerande system baserade på kvasimarkna
der. Till skillnad från vanliga marknader är dessa system konstruerade så att 
tillhandahållandet av servicen är gratis vid tidpunkten för leverans: inga 
pengar byter ägare mellan slutanvändare (t.ex. patienter, klienter) och pro
ducenter (t.ex. sjukhus, behandlingshem). Staten, det offentliga, har behållit 
sin roll som finansiär av servicen inom välfärdsstaten. Uppgiften att erbju
da service har däremot flyttats från integrerade och offentligt ägda och styrda 
verksamheter till ett utbud av oberoende utförarorganisationer, inklude

15 Det finns emellertid regionala skillnader mellan bl.a. England och Skottland, vad avser marknadsorien
teringens utformning. 
16 National Health Service and Community Care Act of 1990. 
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rande frivilligorganisationer, privata företag och offentligt ägda enheter med 
förändrad styrning. 

Kvasimarknadsreformerna syftade till att komma tillrätta med problemen 
med välfärdsstatens byråkratiska organisation, speciellt i fråga om effektivi
tet, valfrihet, responsivitet17 och rättvisa avseende servicefördelning 
(Propper, Barlett & Wilson, 1994, s 1-2; Taylor, Langan & Hogett, 1995, s 1; 
Taylor-Gooby, 1996, s 2, 211). 

2.2.2 Den nya högerns ideologiska bas 

Förändringarna skedde gradvis i Storbritannien, men regeringen Thatcher 
1979 utgjorde icke desto mindre en viktig startpunkt. De konservativa var 
fast bestämda att hålla nere offentliga utgifter och minska storleken på byrå
kratin. För övrigt hade de åsikten att den offentliga sektorn hade en innebo
ende ineffektivitet. Thompson och McHugh (1995) beskriver synen på den 
offentliga servicen i Storbritannien, före marknadsorienteringen, på följan
de vis: 

"Public services were bureaucratic hierarchies traditionally characterised by 
collaborative or collegiate styles of decision-making and administration 
which rested heavily on the power of professional over resource allocation 
to services based on need and equity. Such arrangements were underwritten 
by a bargain between professionals and the state in which the latter set the 
general rules within which the privilege of professional authority operated 
and provided shelter from the market(Thompson & McHugh, 1995, s 87) 

Enligt de konservativa var det som behövdes en omorganisering i enlighet 
med det framgångsrika privata näringslivet (Gray och Jenkins, 1993, s 13). 
Gladstone (1995) menar att särskilt efter de konservativas tredje valseger 
1987, introducerades nya politiska initiativ som har skapat ett mer mark-
nadsorienterat välfärdssystem. Thatcher skapade en mer radikal välfärds-
statsagenda som bland annat fokuserade på konkurrens och kvasimarkna-
der. Thatcherismen bestod av flera olika idéer: dels neoliberala idéer med en 
tro på marknadens överlägsenhet, dels mer traditionella konservativa idéer 
som lag och ordning, patriotism, försvar och säkerhet. 

Den nya högern i Storbritannien inspirerades av F.A. Hayeks, Robert No-
zicks och Milton Friedmans idéer om fritt spelrum för marknadskrafterna 
inom ramen för en minimal stat, som garanterade och underlättade för 
marknaden. Det finns en klar koppling mellan Hayeks kritik av socialistisk 
planering, som anses hindra individuell frihet och begränsa valmöjlighe
terna, och thatcherismens engagemang för att begränsa statens inflytande 
och göra människorna fria. Från den amerikanske ekonomen Friedman 
kom idén att inflation, och inte arbetslöshet, var den huvudsakliga fienden. 
Keynes och keynesianism var inte längre rumsrena. De professionella prak

17 Responsivitet kan beskrivas som benägenheten att svara upp på önskemål och behov. Se även teorikapit
let, avsnittet om kvasimarknader. 
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tikernas omgivning förändrades mot en betoning på kontraktering, kvasi-
marknader och konkurrens i offentliga sektorn. Från den privata sektorn 
hämtades även ett effektivitets- och managementtänkande (Cutler & Wai-
ne, 1997, s 7; Finlayson, 1994, s 355; Gladstone, 1995, s 18-19). 

2.2.3 Inte bara ideologiska förändringar 

De förändringar som gjordes av den brittiska konservativa regeringen av
speglade deras misstro mot den offentliga sektorn, deras motvilja mot of
fentliga utgifter och deras tro på marknaders effektivitet. Trots det anser Me
ans och Smith (1994, s 47, 64, 70) att det är ett misstag att tro att förändringar
na bara är ett temporärt fenomen eller att det bara handlar om det som bru
kar kallas thatcherism. Missnöjet med den välfärdsstat som funnits sedan 
1950-talet finns inte bara hos den Nya högern, det ligger djupare än så. Re
formerna avspeglar en vidare diskussion om hur man bäst hanterar stora 
organisationer i privata och offentliga sektorer samt ger en illustration av en 
växande trend att introducera marknader i offentlig service. 

Baldock (1993, s 34-35) menar att thatcherismens skarpa profil har tenderat 
att skymma det faktum att liknande förändringar äger rum runt om i Euro
pa, i välfärdssystem som hittills har drivits av andra ideologier. Denna pa
radox är en produkt av två faktorer. Europeiska välfärdsstater från Skandi
navien till Medelhavet har ställts inför liknande kombinationer av budget
nedskärningar och ökande krav. När de som är ansvariga för social service 
mötts av behoven att uppnå mer inom ramen för existerande resurser, blir 
det nästan oundvikligt att de kommer att försöka införa större konkurrens 
inom den offentliga servicen och att söka efter resurser på annat håll (t.ex. 
hos frivilligorganisationer). Även Walsh (1995) anser att mycket av offentli
ga sektorns marknadsorientering var en reaktion på olika reella förhållan
den snarare än ett skifte av grundläggande värden (s 56-57). Pågående tren
der är i den meningen nästan en teknisk konsekvens av budgetbelastningar. 

Enligt Baldock (1993) är det viktigt att notera att till och med de ideologiska 
argument som använts för att stödja de marknadsliknande uppfinningarna 
kan återfinnas hos både den etablerade vänstern och högern, och hos de som 
stödjer välfärdsstaten och de som är emot den. Till exempel ser många eu
ropeiska socialdemokrater konkurrens som ett sätt att försvara välfärdssta
ten istället för att underminera den (s 34-35). Sammantaget kan marknadso
rienteringen i Storbritannien sägas vara en reaktion både på ideologiska för
ändringar och reella ekonomiska problem. 

2.3 Förändringar av den svenska välfärdsmodellen 

I de föregående avsnitten har framställningen rört den västerländska väl
färdsstaten i allmänhet. Dessutom har Storbritannien förts fram som ett sig
nifikant exempel på marknadsorientering av offentlig sektor. I det följande 
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fokuseras på några förändringar i den svenska välfärdsstaten som antas 
hänga samman med marknadsorienteringen av socialtjänsten. 

2.3.1 Förändringar av den svenska välfärdsstaten sedan 1970-talet 

Fram till det tidiga 1970-talet var det svenska systemet mycket bra på att 
kombinera full sysselsättning och ekonomisk tillväxt med ett generöst och 
expanderande välfärdssystem (Mishra, 1990, s 50-51). Den svenska ekono
min kom dock under 1970-talet in i en ond cirkel med ständigt förvärrade 
problem. I mitten av 1970-talet minskade tillväxten drastiskt (Eklund, 1990, s 
273 f.f.). Sverige led av minskad tillväxt under 1970-talet jämfört med 1950-
och 1960-talet. Landet visade allvarliga tecken på en stor ekonomisk stagna
tion för första gången sedan andra världskriget. Efter 1979 hade Sverige varje 
år det högsta offentliga underskottet av alla nordiska länder (Marklund, 
1988, s 67, 70). 

De utlösande faktorerna var oljekrisen 1973-1974 och den extremt snabba 
lönekostnadsstegringen. Men 1970-talets ekonomiska problem bottnade i att 
svensk ekonomi inte tillräckligt snabbt förmådde ställa om sig till förändra
de tillväxtförutsättningar. Svensk industri hade haft en gynnsam struktur 
för snabb tillväxt under den första efterkrigsperioden. Tillväxten kom på 
grund av världsmarknadsutvecklingen, med bland annat billigare och effek
tivare konkurrentländer, gradvis att bli mer ogynnsam. Dessutom minskade 
den politiska stabiliteten, som försämrade möjligheterna att föra en långsik
tig ekonomisk politik. Detta sammantaget ledde till en räcka av problem -
bland annat växande budgetunderskott, försvagad arbetsmarknad och ökad 
inflation - som interagerade och försvårade varandras lösning (Eklund, 
1990, s 273 f.f.). Marklund (1988, s 30) menar att reaktionerna mot de ekono
miska konsekvenserna av oljeprishöjningarna under 1974 blev mycket för
dröjd. Det dröjde ända till 1979-80 innan regeringen uppfattade situationen 
som en stor ekonomisk kris, och innan man implementerade de första mer 
systematiska restriktionerna i välfärdsutgifterna. 

De ekonomiska problem som hela västvärlden ställdes inför under kon
junkturnedgången 1976-84 var lika destabiliserande i Sverige som i andra 
länder. Under denna period av ekonomisk turbulens inleddes i Sverige en 
attitydförändring gentemot offentliga sektorn. Den svenska offentliga sek
torn betraktas vanligtvis som den största i västvärlden. Stora delar av be
folkningen började att se storleken på den offentliga sektorn som ett pro
blem. Det hade ekonomiska orsaker men berodde även på förändrade socia
la villkor och värden. Kapitalets organisationer, i synnerhet SAF, tog fasta 
på detta missnöje och började stödja en privatiseringsagenda som ett sätt att 
erbjuda valmöjligheter till det offentliga (Olsson Hort & Cohn, 1995, s 169). 

Under 1980-talet blev de fyra största politiska partierna mer eller mindre 
eniga om att de offentliga utgifterna måste minskas, och att den tillväxt i 
offentliga sektorn som inträffat under de föregående tjugo till trettio åren 
var för stor. Även om det fanns en enighet om vad som var problemet 
fanns det en oenighet om lösningen. Under 1980-talet förespråkade Social
demokraterna att den offentliga sektorn skulle öka sin effektivitet och pro

31 



duktivitet. Teoretiskt sett skulle det göra att mer offentlig service skulle pro
duceras till lägre kostnad och därmed minska den offentliga sektorns utgif
ter. Moderaterna stödde planerna på att öka effektiviteten, men koncentre
rade sig på att planerna för hur man skulle kunna krympa den offentliga 
sektorn genom att minska dess åtaganden. Privatisering under 1980-talet 
påbörjades utifrån två olika utgångspunkter. För socialdemokratin och arbe
tarrörelsen var privatisering ett sätt att minska kostnaderna för den offent
ligt planerade och finansierade servicen. Däremot menade moderaterna och 
arbetsgivarföreningarna att både finansiering och distribution av olika typer 
av välfärdsservice skulle överföras från den offentliga sektorn till den priva
ta. Tack vare Socialdemokraternas starka dominans över politiken var det 
deras perspektiv på privatiseringen som bestod ända till 1991, då de förlora
de valet (Olsson Hort & Cohn, 1995, s 170). 

2.3.2 Kommunal marknadsorientering i Sverige 

Johansson et al (1994, s 6) menar att 1990-talets viktigaste kommunala för
ändringar gäller de inre arbetsformerna som den politiska organisationen 
(nämndorganisationen) och införandet av nya verksamhetsformer. Med 
nya verksamhetsformer menas både nya driftsformer (intraprenader och 
entreprenader) och nya styrsystem (bl.a. beställarstyrning eller prestationsba-
serad styrning). 

Drivkrafterna bakom de kommunala förändringarna är flera. I en statlig 
utredning hävdas att drivkrafterna bland annat är ett antal problem och ut
maningar som under senare år kommit att bli allt tydligare. 

"Det handlar om finansieringsproblem (minskade ekonomiska resurser för 
kommunerna), styrningsproblem (svårigheter för den politiska ledningen 
att balansera behov och resurser), demokratiproblem (medborgarnas upple
velse av byräkratisering, toppstyrning och brist på inflytandekanaler) samt 
legitimitetsproblem (det minskade förtroendet bland medborgarna för de 
etablerade demokratiska institutionerna och organisationerna). Vissa av 
dessa problem och utmaningar har funnits under en längre tid, medan and
ra har framträtt tydligare under senare år. Framför allt är finansieringspro
blematiken besvärlig för många kommuner." (SOU 1996:169, bilaga 1, s 5)18 

Under 1980-talet skedde en förvaltningspolitisk nyorientering. Den traditio
nella styrningen av offentlig verksamhet blev alltmer ifrågasatt. Man ansåg 
att ett kommunalt problem var för mycket politik och för stor offentlig sek
tor. Honnörsord i den nya förvaltningspolitiken var: målstyrning, decentra
lisering, avreglering, brukarinflytande, valfrihet, personalinflytande, effek
tivitet och nytt ledarskap. 

Ett nytt förvaltningspolitiskt tänkande genomsyrade hela offentliga sek
torn. Det tog sig uttryck i adopterandet av marknadstermer och en imitation 

18 Författare till bilaga 1 är statsvetaren Stig Montin. 
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av organisationsmodeller från den privata sektorn. Senare utvecklades 
denna imiteringsstrategi för att skapa inre konkurrens inom den offentliga 
sektorn. Det kan ses som en stegvis förändring från lag- och regelstyrd för
valtning till marknadsorienterad förvaltning. Syftet var att dra en tydlig lin
je mellan politik och produktion. Tanken var att politikerna skulle vara 
mycket mindre involverade i den kommunala produktionen av service. 
Genom konkurrens och valfrihet för brukarna ville man efterlikna styr
ningen av privat verksamhet och få en ökad kostnadseffektivitet och kun
danpassning (Lundqvist & Pierre, 1995, s 142; Montin, 1993, s 10-29; Petters
son, 1992, s 21; Salonen, 1997, s 206; Socialstyrelsen 1995:1, s 33-34). 

Den egentliga marknadsorienteringen tog fart först under 1980-talets slut. I 
kommunerna började man bland annat diskutera målstyrning, privatisering 
och ett nytt ledarskap. I flera kommuner förändrades förvaltningsstrukturen 
genom införandet av resultatenheter. Betecknande för resultatenheterna 
var att de fick ett ökat kostnadsansvar som skulle bidra till att de anställda 
fick ett ökat kostnadsmedvetande. Samtidigt fördes en diskussion där det 
"gamla chefskapet" skulle ersättas av ett "nytt ledarskap". Tanken var att 
den nya ledaren skulle vara både professionellt ansvarig för verksamheten 
samt ansvarig för ekonomi och administration (Montin, 1995). Under sam
ma period rekryterades tjänstemän och politiker med bakgrund i näringsli
vet till svensk förvaltning. Dessutom fick förvaltningssocionomer träda till
baka till förmån för civilekonomer. Det innebar att normer och värderingar 
som hämtats från näringslivet fördes in i den offentliga sektorn (Henning, 
1996, s 125). 

I slutet av 1980-talet menade förespråkare för det som kallades det civila 
samhället att stat och kommun, av ekonomiska och demokratiska skäl, bor
de lämna ifrån sig makt och ansvar till det civila samhällets institutioner: 
familjen, företag och föreningar. Privat började betraktas som mer effektivt 
och demokratiskt än det offentliga. I och med den diskussionen påbörjades 
olika typer av avkommunalisering (Montin, 1993, s 28; 1995, s 15-16). Flera 
forskare pekar på att man inte bör överdriva de strukturella förändringarna 
eftersom förändringarna i de flesta kommunerna är relativt begränsade. Nå
gon omfattande privatisering av kommunal verksamhet har inte inträffat i 
Sverige (Johnson, 1995, s 7; Montin, 1995, s 16; Olsson, 1993b, s 285). 

1992 trädde en ny kommunallag i kraft som gav kommunerna rätt att rela
tivt fritt organisera nämnder och förvaltningar. Det huvudsakliga formella 
kravet i 1991 års kommunallag är att varje kommun och landsting ska ha en 
styrelse med vissa övergripande uppgifter. Därutöver får kommunerna 
ökad frihet att besluta över nämnd-organisationen även på det specialregle-
rade området (SOU 1993:90, s 123). Fernler (1996, s 11) hävdar att ett hu
vudargument för avreglering av kommunernas nämndstruktur var att fri
het från centrala regler skulle leda till nyskapande och anpassning till en
skilda organisationers lokala förutsättningar. Montin (1995, s 16-17) menar 
att många kommuner hade avvaktat den nya Kommunallagen för att kun
na genomföra omfattande förändringar i organisationen. I början av 1990-
talet fortsatte utvecklingen med resultatenheter i kommunerna med ska
pandet av "intraprenader" och intern konkurrens. Enligt Fernler (1996) in
nebar dock inte kommunernas frihet att organisera nämnderna att det ska
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pades en mångfald av unika organisatoriska lösningar i kommunerna. 
Tvärtom ledde friheten från centrala regler en organisatorisk likriktning. I 
anslutning till bland andra Müllern och Östergren (1995) kan likriktningen 
betraktas som en imiteringsprocess där kommunerna försökt efterlikna det 
som för tillfället var på modet, vid denna tidpunkt marknaden. 

2.3.3 Beställar-utförarmodellens införande i Sverige19 

Införandet av BUM var en av de trender som startade i och med avregle-
ringen i den nya Kommunallagen. I den processen var ett antal konsultbo
lag mycket viktiga (Kommunaktuellt 14, 16/92). Kommunförbundets dåva
rande konsultbolag Sensia var det bolag som hade störst betydelse för infö
randet och utformningen av BUM i Sverige. Det var konsulter från Sensia20 

som skapade den svenska varianten av BUM och det var Sensia som var 
först ut att hjälpa en kommun, Linköping, att införa modellen i hela organi
sationen. Flera kommuner följde i Linköpings fotspår, vilket innebar att 
Sensias konsulter åkte runt i olika kommuner och marknadsförde erfaren
heterna från Linköping21. BUM i Linköpings kommun har således utgjort 
en grundmodell som, i modifierad form, införts i andra kommuner. 

På andra ställen (t.ex. Antman, 1994) har det beskrivits som att två av Sen
sias konsulter skapade BUM på tåget mellan Stockholm och Linköping vå
ren 1990. Det är en sanning med modifikation. Dels hade begreppen beställa
re och utförare tidigare använts inom kommunernas tekniska förvaltning
ar, dels var konsulterna väl medvetna om kommunala förändringar som 
skedde i andra länder, i synnerhet den engelska varianten av beställar-
utförarmodell. BUM:s specifika utformning i Linköping kan dock i stor ut
sträckning tillskrivas Sensias konsulter22. Även svenska företagsekonomer 
som till exempel professor Sten Jönsson, har varit delaktiga i processen bak
om införandet av BUM i offentlig sektor. I en bok om ekonomi och organi
sation i kommuner och landsting argumenterar Jönsson för en renodlad 
gräns mellan politik och handling (Jönsson, 1988). 

En annan person som haft en nyckelroll för införandet av BUM i Sverige 
är kommunalrådet Sven Lindgren (m) i Linköping. Han har genom flera 
centrala positioner haft ett stort inflytande på de kommunala förändringar
na under början av 1990-talet. Lindgren satt i Svenska Kommunförbundets 
styrelse fram till dess att han blev ordförande för den statliga Lokaldemokra
tiutredningen. Dessutom var Lindgren styrelseordförande i Sensia. Lind

19 Delar av uppgifterna kommer från en telefonintervju med kommunalrådet Sven Lindgren i Linköping 
(1997-11-19). Därutöver kommer uppgifter från två opublicerade dokument: Lindgren (1990,1994). 
20 Stefan Carlsson, vice vd i Sensia, samt Lennart Lundquist. 
21 Andra kommuner med omfattande marknadsorientering, där Sensia varit delaktig i förändringen är Väs
terås och Sollentuna (Henning, 1996). 
22 Modellen utformades dock i samspel med politiker, förvaltningschefer och fackliga företrädare i Linkö
pings kommun (Lindgren, 1994). 
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grens idéer om hur kommunerna skulle förändras har utgjort viktiga ut
gångspunkter för Sensias utformning av BUM23. 

Lindgren anser att en av de personer som tydligast inspirerat till BUM i 
Sverige är John Stewart, professor i Kommunal organisation vid Institute of 
Local Government (INGLOV), universitetet i Birmingham. Stewart som 
forskat och skrivit om styrning och ledarskap i kommuner24, betraktas som 
en av föregångarna vid utvecklandet av nya ledningsmetoder i kommuner i 
England. Han är dessutom förtrogen med svenska förhållanden och har fö
reläst och givit ett antal kurser i Sverige. Boken Styrning och ledarskap i 
kommuner (1988/1986) är en av de böcker som mest kommit att förknippas 
med förändringarna i de svenska kommunerna. Den användes som studi
ematerial i samband med de kommunala förändringarna i bland annat Lin
köpings kommun. 

Stewarts resonemang handlar i korthet om att skapa en filosofi för styr
ning och ledarskap som skiljer sig från det traditionella nämndsystemet 
med dess byråkratiska principer. Även om Stewarts bok inte uttryckligen 
nämner vare sig BUM eller marknadsorientering kan man lätt identifiera 
flera av de grundelement som finns i BUM i Sverige. Exempelvis ny politi
kerroll, resultatenheter, entreprenörsanda och effektivitetstänkande. Hu
vudsakligen baseras resonemangen på forskning i engelska kommuner. I 
Stewart (1988/1986) framgår likafullt att inspiration även kommit från ame
rikansk managementlitteratur. Att engelsk offentlig sektor påverkats av 
amerikansk "new public management" hävdas även av Wistow et al. (1996). 

Inspiration till marknadsorienteringen i Sverige kommer således även 
från USA. Dels indirekt via personer som Stewart25, dels mer direkt via 
amerikansk litteratur om styrning och förändring av offentliga sektorn. I en 
av "kultböckerna" på området: Sluta ro börja styra! (Osborne & Gaebler, 
1994) är huvudbudskapet att införa entreprenörskap i offentliga sektorn. Det 
inbegriper bland annat konkurrens, kundorientering, marknadsmekanis
mer, intäktsfinansiering, valmöjligheter och medborgarmakt. Även grund
tankarna i denna bok går att identifiera i BUM som den kommit att utfor
mas i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan man säga att personer som har varit viktiga för 
BUM:s införande i Sverige: konsulter, politiker, administratörer och forska
re, knappast har varit okunniga om offentliga sektorns förändringar i andra 
länder. Tvärtom har de varit synnerligen omvärldsorienterade och försökt 
informera sig på olika sätt. Dels genom studiebesök26, dels genom att ut
ländska politiker, administratörer, forskare och konsulter inbjöds att förelä
sa för flera av de svenska konsulter som genomförde de kommunala för

23 I ett dokument med "politiska framtidsvisioner" (Lindgren, 1990) som Lindgren överlämnade till Sensias 
konsult Stefan Carlsson rinns ett antal visioner som känns igen i Linköpings BUM. Här argumenteras bland 
annat för funktionsuppdelning och en välfärdsmarknad med nyckelord som: avreglering, privatisering och 
konkurrens. Dessutom diskuterade Sven Lindgren och Stefan Carlsson vid ett flertal tillfällen hur kommu
nens organisation skulle kunna förändras. 
24 På svenska finns Stewart (1988/1986); Clarke & Stewart (1993/1990). 
25 Hadley och Leidy (1996) hävdar att den amerikanska marknadsorienteringen varit särskilt inflytelserik 
på förändringarna i Storbritannien. 
26 En lång rad svenska studiebesök har avlagts i England sedan 1988, då Thatchers reform med en slags 
beställar-utförarmodell infördes (Kommunaktuellt 16/92). 
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ändringarna (jfr Kommunaktuellt nr 14, 16/92). I slutet av 1980-talet explo
derade dessutom utbudet av managementlitteratur som hade karaktären av 
förändringshandböcker (Karlöf & Söderberg, 1991; Henning, 1996). 

2.3.4 Marknadsorienteringens ideologiska bas 

"Social care markets are not merely better means for achieving long-
established welfare goals; rather they are ends in themselves which exist 
within a hierarchy of policy objectives whose ultimate purpose is to change 
the nature of the state no less than of the state of welfare." 
(Wistow et al., 1996, s 7) 

I likhet med marknadsorienterade förändringar i andra västeuropeiska län
der är marknadsorienteringen i Sverige inget renodlat högerprojekt 
(Baldock, 1993; Gray och Jenkins, 1993, s 21), även om förändringarna har 
accelererat med de borgerliga vid makten. Även socialdemokratin har för
ordat marknaden som lösning på offentliga sektorns problem27. 

"Margaret Thatchers målmedvetna satsning på privatisering i England in
spirerade de borgerliga partierna i Sverige. Ja, också åtskilliga socialdemokra
tiska kommunpolitiker, enligt folk inom partiet. Den gav också vind i seg
len åt det envetna arbetet i nyliberalismens tankesmedjor - MAS 
(marknadsekonomiskt alternativ för Sverige) i början av 80-talet, Timbro, 
den Nya Välfärden, Management gruppen." (Wrede, 1992, s 14) 

Våren 1991 framhölls i den socialdemokratiska regeringens budgetproposi
tion att den offentliga sektorn måste ges mer marknadsliknande förutsätt
ningar (Prop. 1990/91:100). 

"Genom att lita mer till marknaden och marknadsliknande styrmekanismer 
- valfrihet - tänker man sig att människor får ökat inflytande över den of
fentliga sektorn (demokratiargumentet). Den offentliga sektorn får därige
nom också incitament som förbättrar resursutnyttjandet (effektivitets- och 
produktivitetsargumentet). " 
(Antman, 1994, s 20) 

Hösten 1991 angav den nytillträdda borgerliga regeringen i sin regeringsför
klaring att de offentliga utgifterna skulle minska. Dessutom fick det kom
munala skattetrycket inte öka. Vidare angavs att en valfrihetsrevolution 
skulle genomföras i välfärdspolitiken, med ökad valfrihet och förbättrad 
service. Därutöver skulle offentlig kontroll och finansiering skiljas från 
produktion av enskilda, kooperativa och offentliga producenter. I komplet
teringspropositionen från 1992 (Prop. 1991/92:150) underströks att den en

2,7 I flera kommuner där BUM införts har det skett på socialdemokratiskt initiativ (Henning, 1996; Norlin, 
1994). 
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skilde kommuninvånarens valfrihet skulle ökas. Genom nya och flera ex
terna entreprenader skulle konkurrens stimuleras och underlättas. Målen 
för den ökade konkurrensen angavs vara kostnadseffektivitet, serviceför
måga och förnyelse. Därmed skulle effektiviseringar genomföras och 
"verksamheten bedrivas billigare med bibehållen eller höjd kvalitet" 
(Socialstyrelsen 1995:1, s 33-34). En av idéerna bakom konkurrensutsättning 
är att konkurrens disciplinerar eller ger incitament till dem som arbetar i en 
verksamhet; det ska löna sig att göra sitt bästa. På så vis kan konkurrens till 
viss del ersätta andra kontrollsystem (Pettersson, 1992, s 21; SOU 1996:169, 
bilaga 5, s 40). 

För att öka möjligheter till konkurrens på det sociala området beslutade 
riksdagen i januari 1993 att ändra Socialtjänstlagen28 så att en kommun kan 
sluta avtal med annan part (bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller en
skild) om att utföra kommunala uppgifter som inte innebär myndighets
utövning (Socialstyrelsen 1995:1, s 33-34). 

I budgetpropositionen 1994 (Prop. 1993/94:100 bil. 1) slog den då borgerliga 
regeringen fast att marknadsekonomin är det bästa systemet för att uppnå en 
effektiv resursallokering. Marknadsliknande förutsättningar införs därför i 
den offentliga produktionen. All verksamhet ska utsättas för konkurrens så 
långt det överhuvudtaget är möjligt29. 

Oavsett vilken regering som har suttit vid makten har marknaden och 
näringslivet varit den största inspirationskällan till de viktigaste kommuna
la förändringarna de senaste 10 - 15 åren. Det gäller exempelvis målstyrning, 
decentralisering, privatisering, kundval, beställar-utförarmodellen och re
sultatenheter (Blomquist, 1996, s 65; Hugemark, 1994, s 157; Johansson et al.; 
1994, s 150; Montin, 1993). 

Hugemark (1994) anser att hela det svenska samhället har förändrats i 
grunden; välfärdsstatens professionella politiska diskurs har i stor utsträck
ning ersatts av en marknadsprofessionell diskurs. Hugemark beskriver det 
som ett "uppbrott från den svenska modellen." (Hugemark, 1994, s 178). 
Svenska nationalekonomer anses ha en stor del i de förändringar som sker 
(Antman, 1994; Hugemark, 1994). Nationalekonomer har utan märkbart 
ifrågasättande under de senaste tjugo åren givits expertstatus i den statliga 
politiska diskursen. De har etablerat sig som experter på välfärdssektorns 
effektivitet, vilket i sin tur har lett till att andra gruppers expertstatus i frå
gan har minskat. Sedan 1970-talet har det funnits en stor enighet bland na
tionalekonomer om att den offentliga sektorn inverkar negativt på sam
hällsekonomin (Hugemark, 1994, s 86). Den negativa inställningen till den 
offentliga sektorn hänger samman med att det inom ekonomkåren under 

28 För att klargöra kommunernas möjligheter att lägga ut verksamheter på entreprenad ändrades social
tjänstlagen den 1 januari 1993.1 4 § SoL står: 

"Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom 
ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myn
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en sam
fällighet, en stiftelse eller en enskild individ." 

29 Det är slående likheter mellan den borgerliga regeringens formuleringar och de formuleringar som an
vändes i Thatchers England. Jfr avsnittet Ett alternativ till byråkrati - marknaden, i avdelning 2.1. 
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1970-talet påbörjades en teoretisk omorientering bort från den keynesianska 
teoribildningen i riktning mot nyliberala och monetaristiska idéer 
(Hugemark, 1994, s 70). 

På uppdrag av den borgerliga regeringen bildades 1981 ESO, Expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi. I och med tillkomsten av ESO fick nationa
lekonomernas syn på den offentliga sektorn ett stort genomslag i det svens
ka utredningsmaskineriet (Hugemark, 1994, s 160, 166). Enligt Hugemark 
kan det konstateras att: 

"den ekonomiska bedömningen att den offentliga sektorn är ineffektiv är 
numera helt etablerad i de statliga politiska diskursen, och därmed utgör 
den självklara utgångspunkten för den övergripande politiska beskrivning
en av den offentliga sektorns problem. Så gör också den av ekonomer så 
länge hävdade uppfattningen att marknadsanpassning utgör den självklara 
effektiviseringsmetoden." (Hugemark, 1994, s 172) 

Även på kommunal nivå förändrades den politiska diskursen. I många 
kommuner blev näringslivet något av en förebild för politiken. Språkbruket 
förändrades och tankar om effektivitet värderades högre än idéer om rätts
säkerhet, formaliserat beslutsfattande och likabehandling. Många kommu
ner försökte skapa marknader där medborgarna blev kunder (Henning, 1996, 
s 125-126). 

Sammantaget kan man se att förändringen av den svenska välfärdsmodel
len grundats i konkreta problem som gått hand i hand med förändringar av 
ekonomiska och politiska idéer. 

2.3.5 Den socialpolitiska referensramen som organisationsteoretisk fond 

I detta kapitel har socialtjänstens marknadsorientering placerats i ett större 
socialpolitiskt sammanhang. Avsikten är att åskådliggöra att det fenomen 
som studeras inte enbart är lokalt och avgränsat till en viss kommun i Sve
rige utan ingår i ett större nationellt och internationellt sammanhang. 

Grunden till marknadsorienteringen av socialtjänsten i Linköping står att 
finna i den egna kommunen (jfr fallbeskrivningen). Organisationsföränd
ringar sker emellertid sällan oberoende av organisationers olika omgiv
ningar, vilket diskuteras i den teoretiska referensramen. Marknadsoriente
ringen kan betraktas som ett resultat av kommunens egna problem/motiv i 
kombination med olika drivkrafter och maktförhållanden både inom och 
utanför kommunen. Den socialpolitiska referensramen utgör därför en vik
tig bakgrund till avhandlingens organisationsteoretiska resonemang. Här 
avses det neoinstitutionella perspektivet, som med emfas pekar på organisa
tioners påverkan och beroende av en större, många gånger global omgiv
ning. 
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3 Modeller för välfärd och kommunal organisa
tion 

I kapitlet beskrivs tre olika välfärdsmodeller och tre kommunala organisa
tionsmodeller. Avsikten är att de förändringar som marknadsorienteringen 
innebär ska kunna förstås i relation till några av de alternativ som, åtmins
tone principiellt, står till buds. 

3.1 Marknadsorientering - ett byte av välfärdsmodell 

Fenomenet marknadsorientering kan tydliggöras genom att kontrasteras i 
ett sammanhang av olika välfärdsmodeller. I anslutning till Means och 
Smith (1994, s 102) presenteras här tre olika välfärdsmodeller: 

1. Den välfärdsstatliga modellen där staten både finansierar och levererar 
vård och service. 

2. En renodlad marknadsmodell som gör konsumenten eller klienten till 
köpare av vård eller service från oberoende leverantörer. Konsumenten har 
med den modellen ett kontrakt direkt med leverantören. 

3. Kvasimarknadsmodellen där stat och kommun är köpare av vård och 
service från oberoende leverantörer, men där konsumentens val antingen 
förmedlas genom en agent eller att konsumenten själv direkt väljer leve
rantör. (För att undvika upprepning utvecklas kvasimarknadsmodellen inte 
vidare i detta kapitel, då det görs tämligen omfattande i teorikapitlet). 

3.1.1 Den välfärdsstatliga modellen - byråkratin 

I den traditionella kommunala förvaltningen kan organisationsformen be
skrivas som byråkrati. I en sådan organisationsform styrs verksamheten av 
detaljregler. I en byråkrati har de som arbetar entydiga befogenheter och van
ligen är arbetsuppgifterna höggradigt specialiserade. 

Byråkratimodellen antas ha ett antal inbyggda problem. Bland annat brister 
det i kopplingen mellan verksamheternas kostnader och intäkter i den tra
ditionella förvaltningen. Företag på en marknad har priser som kopplar 
samman kostnader och intäkter. I byråkratin finns inte den kopplingen, vil
ket kan leda till brister i hushållning med resurser. Ett annat problem är att 
tydliga incitament till effektivitet saknas. Till skillnad från företaget har den 
byråkratiska organisationen inget vinstintresse och därmed inte heller nå
gon strävan efter effektivitet som kan härledas ur detta. Den byråkratiska 
förvaltningens monopolställning utgör också ett problem. Det medför att 
verksamheten inte behöver konkurrera och något ekonomiskt tryck att vara 
effektiv uppstår därför inte (SOU 1996:169, bilaga 5, s 39-40). 
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3.1.2 Den rena marknadsmodellen 

Företagsekonomiska forskare (bl.a. Blomquist, 1996; Brunsson & Hägg, 1992) 
menar att när marknader har inspirerat de kommunala förändringarna är 
det en idealbild av marknaden som man har utgått ifrån. Idén om den ide
ala marknaden skiljer sig avsevärt från hur marknader i praktiken visat sig 
fungera. Det är därför av intresse att fråga sig hur idealbilden av marknaden 
ser ut. 

Taylor-Gooby och Lawson (1993b) menar att marknader låter konsumenter 
välja mellan konkurrerande leverantörer och låter dem kombinera varor 
och tjänster som det passar konsumenterna, snarare än leverantörerna. För 
det andra överför marknader information om vad konsumenterna vill ha, 
snabbt och effektivt. För det tredje betraktas marknaden som sporren för ef
fektivitet. Konkurrenstrycket försäkrar att alla utförare strävar efter att er
bjuda en service som är lika bra som hos övriga, och de som inte gör det för
svinner. För det fjärde erbjuder marknader en kraftfull politisk mekanism. 
Det anses att marknadens resultat varken är orättvisa eller rättvisa, utan rätt 
och slätt ett resultat av opersonliga krafter (1993b, s 136). 

Flera forskare menar att i den allmänna debatten utmärks bilden av 
marknaden av grunddrag som överensstämmer med ett antal centrala na
tionalekonomiska idéer. Några grunddrag är att: 

"huvudaktörerna är säljare och köpare, att dessa aktörer agerar i egennytta 
och kännetecknas av brist på lojalitet. Det finns många aktörer, alltså kon
kurrens, och priset är ett fundamentalt konkurrensmedel. Går det inte att 
sälja en vara till ett pris som täcker kostnaden, så läggs tillverkningen ned. " 
(Blomquist, 1996, s 67-68) 

Till grunddragen hör också idén om perfekt konkurrens, trots att det erfa
renhetsmässigt visat sig omöjligt att skapa perfekt konkurrens (Blomquist, 
1996; Brunsson & Hägg, 1992). 

I polemik mot den förenklade marknadsmodellen kan man lyfta fram att 
den bortser från ett antal empiriskt vederlagda faktum. 1) Kunder är sällan 
helt rationella i nyttomaximerande hänseende (Rombach, 1997); köpare och 
säljare samverkar ofta för att höja både kvalitet och effektivitet (Henning, 
1996); 3) marknader präglas i stor utsträckning av både långsiktighet och 
planering. Det innebär att marknader präglas av den organisering och plane
ring som många företrädare för den offentliga sektorn säger sig vilja komma 
ifrån (Henning, 1996); 4) den ekonomistyrning som organisationer på 
marknaden använder sig av tenderar att byråkratisera organisationen 
(Blomquist & Packendorff, 1998). 

3.2 Tre kommunala organisationsmodeller 

Innan marknadsorientering påbörjades i den kommunala sektorn fanns det 
i princip bara en kommunal organisationsmodell, den traditionella nämnd
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förvaltningsmodellen. Numera kan man identifiera tre typer av kommuna
la organisationsmodeller: nämnd-förvaltningsmodellen, kundvalsmodel-
len och b es t ällar-utför ar modellen. (DsC 1993:27, s 39-40)30. 

3.2.1 Nämnd-förvaltningsmodellen 

Det traditionella förhållandet i en kommun är nämnd-förvaltningsmodel
len31. Styrningen av kommunal verksamhet utförs av politiskt förtroende
valda i olika nämnder. De har politiskt ansvar för all kommunal verksam
het, fastställer mål och riktlinjer samt anvisar resurser. Inom en budgetram 
som fullmäktige fastställt styr politikerna verksamheten, så kallad budget-
eller anslagsstyrning. Förvaltningarna får sina uppdrag definierade av 
nämnderna som också svarar för eventuell uppföljning. 

Nämnd-förvaltningsmodellen har fördelar när det gäller samhällsplane
ring och myndighetsutövning. Bland annat anses modellen vara mycket 
rättssäker då förvaltningarnas verksamhet tydligt regleras av förvaltningsla
gen. Modellen har framförallt kritiserats för att politikerna har dubbla roller. 
Samtidigt som politikerna är medborgarnas valda ombud fungerar de som 
producenter och förvaltningstjänstemännens arbetsgivare. Dessutom har 
förvaltningsorganisationen kritiserats för tendensen att bli inåtvänd, där 
formen för genomförandet blir viktigare än hur "kunden" uppfattar tjäns
ten. Anslagstänkandet har inte ansetts ge incitament till omprövning och 
effektivisering (DsC 1993:27, s 36; Socialstyrelsen 1995:1, s 39). 

3.2.2 Kundvalsmodellen 

Människor har nuförtiden ökade valmöjligheter när det gäller att välja 
barnomsorg, skola, hemtjänst, vårdcentral, sjukhus och tandvård. I flera 
kommuner har ett system införts där kommunala medel följer den enskilde 
till den valda producenten, oberoende av om denna är kommunal eller pri
vat. Kundvalsmodellen innebär att den enskilde får ett bevis (så kallad peng 
eller check eller kupong) på rätten att utnyttja en viss tjänst. Det kan exem
pelvis vara skolpeng, barnomsorgscheck eller hemtjänstkupong. Teoretiskt 
vänder sig kunden fritt till den hon önskar ska utföra tjänsten. Checken el
ler pengen gäller som betalningsmedel vid anlitandet av ett antal alternati
va producenter som kommunen auktoriserat (DsC 1993:27, s 39; Knutsson & 
Haglund, 1993, s 44; SoS 1994:24, s 6, 24; SOU 1993;90, s 190). 

30 Enligt DsC 1993:27 finns även en så kallad demokratimodell. Den kategoriseringen är dock tämligen 
otydlig, den kan lika gärna ses som en variant på de övriga modellerna. Dessutom finns inget som säger att 
den modellen är mer demokratisk än de andra. 
01 Anslagsstyrning med en traditionell nämnd-förvaltningsmodell är fortfarande den vanligaste styrformen 
inom socialtjänstens område (Socialstyrelsen 1995:1, s 39). 
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3.2.3 Beställar-utförarmodellen 

BUM bygger huvudsakligen på tre grundidéer. Den första är iden om af
färsmässighet och konkurrens. Genom att utförarenheterna konkurrerar 
om kontrakt antas effektiviteten öka i serviceproduktionen och servicens 
kvalitet. 

Den andra idén handlar om att separera politik och produktion, vilket 
förväntas leda till en ökad grad av oberoende för produktionssidan. Utföra
ren ska koncentrera sig på att "göra saker rätt". Kvantitet och kvalitet ska 
bestämmas genom förhållandet mellan utförare och användare. Meningen 
är att det som inte beställs ska inte heller produceras. 

Den tredje idén är att skapa en ny politikerroll. På detta sätt antas man 
uppnå en förändring i de uppgifter som utförs av beställarnämnderna och 
politikerna. Arbete med detaljer skall ersättas med övergripande diskussio
ner om mål, genom utvärderingar och genom ökad inblandning av lokala 
partiorganisationer. Politikerna i beställarnämnden ska således koncentrera 
sig på verksamhetsprioriteringar, det vill säga att "göra rätt saker". (Eliasson 
& Lundstedt, 1992, s 88-89; Montin, 1993, s 62; Pettersson, 1992, s 21; SOU 
1993:73, s 44; Socialstyrelsen 1995:1, s 40). 

Beställar-utförarmodellen är inte helt ny som kommunal styrmodell. Den 
har funnits i tekniska verksamheter ända sedan 1960-talet. Det nya är att 
modellen på flera håll i landet används i hela den kommunala organisatio
nen. Det vill säga inom alla verksamhetsområden och inte bara inom för
valtningen utan även i den politiska delen (Fernler, 1996, s 151; SOU 1993:73, 
s 44). BUM kan utformas på flera olika sätt därför görs här endast en princi
piell beskrivning32. 

I den traditionella nämnd-förvaltningsmodellen överför politikerna re
surser till förvaltningar som bedriver önskad verksamhet. I en beställar-
utförarorganisation ger politikerna resurser till olika beställarnämnder som 
i sin tur lägger ut beställningar till olika utförarnämnder (Eliasson & 
Lundstedt, 1992, s 87). 

Utförare •Resurs Beställare 

Politiker Politiker 

Samlad förvaltning 

Traditionell org. 

Resurs 

BUM-organisation 

Resurs 

Figur 1. Traditionell förvaltning resp.beställar-utförarorganisation. 
(Källa: Eliasson & Lundstedt, 1992, s 87) 

32 För en omfattande genomgång av olika varianter av BUM, se Knutsson och Haglund (1993, s 55-66). För 
en utförligare diskussion om BUM se Lammertz (1992). 
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I BUM fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens produktionsmål 
och ekonomiska ramar. Därefter omsätter beställarnämnderna mål och bud
getramar till beställningar av tjänster. I beställningsprocessen assisteras be-
ställarnämndernas politiker av tjänstemän vid ett särskilt beställarkansli. I 
en beställning till olika utförare anges vad beställaren önskar ha utfört. Det 
kan finnas flera olika konkurrerande utförare, både interna och externa. Ef
ter att ha tagit del av beställningen sänder utförarna sina offerter tillbaka till 
beställaren. Offerterna innehåller beräkningar över vad produktionen antas 
kosta samt beskrivningar av hur produktionen ska bedrivas. Därefter påbör
jas förhandlingar mellan beställare och utförare. Beställaren tecknar sedan 
kontrakt med den eller de utförare beställaren vill använda sig av. Utföra
ren får ersättning av beställaren när tjänsten väl utförts. 

Utöver beställar- och utförarnämnder kan det i organisationen finnas sär
skilda myndighetsnämnder som har hand om den verksamhet som är 
myndighetsutövning (Bergmark, 1994, s 30-31; Eliasson & Lundstedt, 1992, s 
87-88; Lammertz, 1992). 

'Kontrakt 

Beställar-
nämnd 

Beställar-
nämnd 

Beställar-
nämnd 

Intern 
utförare 

Intern 
utförare 

Intern 
utförare 

Beställarkansli 

Myndighets
nämnd 

Verksamhets
styrelse 

Fullmäktige 

Externa 
utförare 

Figur 2. Principskiss över beställar-utförarorganisationen 
(Källa: Bearbetning av figur 4.2 i Eliasson & Lundstedt, 1992, s 88) 

3,2.4 Utförarna - resultatenheter eller entreprenörer 

I BUM är utförarna antingen kommunens egna resultatenheter eller externa 
entreprenörer (Lammertz, 1992, s 16). En resultatenhet är en avgränsad en
het inom den kommunala verksamheten som utför någon form av produk
tion. Resultatenheten tar emot kommunala beställningar och levererar en
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ligt avtalade krav på mål, pris, kvantitet och kvalitet. Resultatenheterna är 
oftast utsatta för mer eller mindre omfattande intern eller extern konkur
rens. Respektive resultatenhet har endast ansvar för den egna enhetens 
ekonomi. 

I BUM brukar man göra en distinktion mellan reella och fiktiva resulta
tenheter. De reella resultatenheterna får betalt efter prestation enligt en pris
lista, de kan påverka sina intäkter och ska själva täcka alla kostnader. De fik
tiva får däremot anslag för att utföra en viss prestation. De kan påverka sina 
kostnader genom att spara, däremot kan de inte påverka intäkterna (DsC 
1993:27, s 50-51; Lammertz, 1992, s 9; SOU 1993:90, s 194). 

Entreprenad innebär att kommunen genom avtal lagt ut produktionen av 
en viss tjänst på en extern producent. Oftast ger kommunen producenten 
vissa garantier om en lägsta ersättningsnivå. Precis som i fallet med resulta
tenheter kan verksamheten genom avtalets konstruktion vara mer eller 
mindre styrd. Entreprenader kan bedrivas av bland annat bolag, stiftelser 
eller ekonomiska föreningar. 
Kännetecknade för entreprenader är att kommunen: 
- har kvar det fulla ansvaret för verksamheten, 
- fastställer kvantitativa och kvalitativa mål för verksamheten, 
- prioriterar insatserna samt beslutar om vilka som skall få del av tjänsterna 
och vilken omfattning, 
- fastställer avgifter för den kommunala servicen om verksamheten är av-
giftsbelagd, 
- upphandlar enligt sitt upphandlingsreglemente, 
- följer och kontrollerar verksamheten (SoS 1994:24, s 28). 

3.2.5 Kommentar 

I kapitlet har redogjorts för ett antal välfärdsmodeller och kommunala or
ganisationsmodeller. I Linköpings kommun såväl som i andra svenska 
kommuner har den välfärdsstatliga modellen, med sin byråkratiska organi
sationsform, hitintills varit den huvudsakliga fram till början av 1990-talet. 
Linköpings kommun införde i januari 1992 den organisationsmodell som 
benämns beställar-utförarmodellen. I och med detta skedde en övergång 
från den välfärdsstatliga modellen till vad som här karakteriseras som kva-
simarknadsmodellen. Införandet av BUM betraktas i avhandlingen som det 
mest väsentliga inslaget i Linköpings marknadsorientering. 
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4 Studiens teoretiska referensram 

4.1 Inledning 

Enligt Yin (1993, 1994) är det vid fallstudier nödvändigt att skapa en teoretisk 
bas innan datainsamlingen genomförs, eftersom teori vägleder forskaren 
både vid datainsamling och analys. Teorier vägleder genom att de inbegriper 
föreställningar om vilka slags data som fångar det centrala i den studerade 
företeelsen. 

Att teorierna vägleder forskaren innebär emellertid inte att teorierna kon
stitueras av definitiva begrepp med stabila och definitiva empiriska innehåll 
(jfr Starrin, Larsson, Dahlgren, & Styrborn, 1991). Det är heller inte alltid 
önskvärt att ha exakta begreppsdefinitioner. Det kan nämligen medföra att 
man bortser från en central komponent i mänskligt liv; att livet ofta är dub
beltydigt, obestämbart och svårfångat. Försöken att på förhand "isolera ett 
stabilt och definitivt empiriskt innehåll för varje begrepp är med andra ord i 
många fall problematiska - man tenderar att missa relevant kunskap." 
(Starrin et al, 1991, s 20) 

I denna fallstudie har de teoretiska begreppen till viss del haft karaktären 
av spårhundsbegrepp. Definitiva begrepp är preskriptiva och statiska till sin 
karaktär, de föreskriver vad som skall observeras. Spårhundsbegreppet, där
emot, ger forskaren strukturerande men flexibla förslag på vad som är lämp
ligt att observera. "Spårhundsbegrepp vägleder oss i sökandeprocessen -de 
hjälper oss att spåra upp väsentlig problematik. Spårhundsbegrepp är mer 
känsliga för empiriska data än vad definitiva begrepp är." (Starrin et al, 1991, 
s 20) 

En sådan ansats innebär att begreppens teoretiska innehåll kan komma att 
modifieras av de observationer som görs. Det innebär att studien varken är 
renodlat deduktiv eller renodlat induktiv, snarare är det frågan om en väx
elverkan mellan dessa båda former. Jag menar att det i detta fall handlat om 
abduktion, det vill säga en fortgående växelverkan mellan observationer 
och teorier/idéer, samt mellan delar och en framväxande helhet (Starrin, 
1994). Sålunda impliceras en tolkningsprincip som stämmer väl överens 
med vad som brukar benämnas som den hermeneutiska spiralen (Ödman, 
1988). 

De teorier som valts har väglett uppmärksamheten mot vissa data och för
bi andra och därmed underlättat en begränsning och överblick av datamate
rialet (jfr Eneroth, 1992, s 123). I anslutning till Yin (1994) menar jag att teori
användning inte bara fungerat vägledande vid datainsamling och analys, 
det är även på den teoretiska nivån som generalisering av studiens resultat 
sker. Detta diskuteras mer utförligt längre fram i texten. 

Vad ligger till grund för teori valen? Eneroth (1992, s 138) menar att det 
vanligaste är att välja teorier som man anser fångar företeelsens väsentligas
te aspekter. Vad jag anser vara de väsentligaste aspekterna påverkas av mina 
egna erfarenheter och föreställningar, samt det faktum att jag som socionom 
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och forskare in socialt arbete skolats in i ett visst sätt att förstå den sociala 
verkligheten. Det är svårt att redogöra för alla preferenser som påverkar ens 
val eftersom vissa är mer eller mindre omedvetna. Emellertid anser jag att 
mina egna erfarenheter som socialarbetare i en organisation som mark-
nadsorienterats är starkt bidragande både till val av studieobjekt och i viss 
mån teorier33. Teorivalet har i stor utsträckning varit en process där jag un
der arbetets gång tvingats fundera över vilka teorier som skulle kunna hjäl
pa mig att förstå det studerade fenomenet bättre. 

Studien utgår från en referensram som utgörs av tre olikartade delar i an
slutning till idén om teoritriangulering (Patton, 1987, s 60). Med teoritrian-
gulering menas här att de olika och olikartade teorierna fokuserar på skilda 
aspekter av det studerade fenomenet, men även att delvis samma aspekter 
studeras ur olikartade perspektiv. Teorierna ska därigenom komplettera 
varandra och ge en mer omfattande bild av det fenomen som studeras. Teo
rierna kan delas in i tre block även om de har vissa likheter och delvis går in 
i varandra: Teori om kvasimarknader, organisationsteori samt teori för so
cialt arbete. 

4.2 Teori om kvasimarknader 

Teorin om kvasimarknader är huvudsakligen utformad av ekonomerna 
Julian Le Grand och Will Bartlett, i anslutning till marknadsorienteringen i 
Storbritannien. Grunddragen är så pass principiella att teorin även är möjlig 
att använda på svenska förhållanden, trots att vissa skillnader finns mellan 
svensk och brittisk marknadsorientering. 

I generella termer innebär införandet av kvasimarknader en process där 
man separerar samhällets finansiering och samhällets produktion av väl
färd. Staten34 blir primärt en finansiär av välfärdsproduktion. Samtidigt in
förs konkurrens i välfärdsproduktionen mellan olika mer eller mindre obe
roende utförare. Dessa utförare kan vara privata eller offentligt ägda och ut-
förarna kan vara med eller utan vinstmotiv. Utförarna ska tillhandahålla 
service som omfattar kundval och konkurrens mellan privata, frivilliga 
eller offentliga utförare inom ett ramverk av regler och ekonomiska medel 
som bestäms av staten (Bartlett, 1991, s 2; Cutler & Waine, 1997; Glennerster 
& Le Grand, 1995; Taylor, Hoyes, Lart & Means, 1993, s 15). 

Kvasimarknader är marknader eftersom de ersätter eller kompletterar of
fentliga utförare, som haft monopolställning, med konkurrerande mer eller 
mindre oberoende utförare. De är kvasi eftersom de skiljer sig från konven
tionella marknader på flera centrala punkter. Skillnaderna finns både på 
efterfrågesidan och tillgångssidan. På kvasimarknader konkurrerar icke 
vinstdrivande organisationer om offentliga kontrakt och kunder, ibland i 
konkurrens med vinstdrivande organisationer. Till skillnad från företag på 
konventionella marknader är inte alla utförare ute efter att maximera sin 

33 Jfr det första kapitlets andra prolog. 
34 I vid bemärkelse, det vill säga stat och kommun. 
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vinst. Dessutom är både ägarstruktur och mål ofta oklara i de icke vinststrä
vande organisationerna. 

På en kvasimarknad är konsumenternas köpkraft inte uttryckt i kontanter 
på efterfrågesidan. Istället tar den antingen formen av en öronmärkt budget 
eller en kundcheck specificerad för köp av en speciell service, alternativt är 
köpkraften centraliserad till en enda beställarenhet. Ofta är det inte de direk
ta användarna som väljer vilken service som skall beställas. Istället är beslu
ten ofta delegerade till en tredje part som till exempel en socialförvaltning 
eller en så kallad care manager (Le Grand & Bartlett, 1993, s 10; Le Grand, 
1997, s 151). 

På senare tid har även svenska forskare börjat intressera sig för kvasi-
marknader, emellertid under begreppet planerade marknader35 (jfr Lindberg 
& Nilsson 1995; SOU 1996:169). Lindberg och Nilsson (1995) avser med pla
nerade marknader: 

"organisationslösningar som försöker utnyttja de positiva sidorna av mark
n a d e r s  s ä t t  a t t  f u n g e r a .  D ä r m e d  i n n e f a t t a r  v i  o r g a n i s a t i o n s m o d e l l e r  s o m  
beställare-utför are, resultatenheter, kommunala bolag, köp-sälj, an
b u d s u p p h a n d l i n g  o c h  v ä r d e c h e c k a r .  T a n k e n  ä r  a t t  k o n k u r r e n s  s k a  u p p 
m u n t r a ,  a l t e r n a t i v t  t v i n g a  t i l l  e f f e k t i v i t e t ,  o c h  u n d e r l ä t t a  s t y r n i n g e n  a v  d e n  
kommunala produktionen(s 43) 

Lindberg och Nilsson (1995) menar att skillnaden mellan regelstyrning och 
styrning genom ekonomiska spelregler är att regelstyrning direkt anger ett 
beteende, medan styrning via ekonomiska spelregler indirekt försöker skapa 
ett beteende hos personalen, som överensstämmer med kommunens mål. 
"I stället för att tala om för de anställda vad de ska göra, så är avsikten att de 
anställdas egna mål, tillsammans med ekonomiska spelregler, ger en verk
samhet som gagnar de kommunala målen/' (1995, s 43) 

Som tidigare har beskrivits skiljer sig kvasimarknader från konventionel
la marknader på flera centrala punkter. I det följande kommer flera av dessa 
skillnader att diskuteras i termer av kvalitetskriterier och villkor för kvasi
marknader. 

4.2.1 Kvalitetskriterier i kvasimarknader 

Enligt Le Grand och Bartlett (1993) kan kvasimarknader analyseras utifrån 
kriterierna: effektivitet, responsivitet, val och rättvisa.36. De påpekar att det 
givetvis finns andra kriterier mot vilka kvasimarknader kan granskas. 
Emellertid har Le Grand och Bartlett uteslutit andra kriterier eftersom de 
anses ligga nära de som anges här eller anses vara för svåra att använda sig 
av. 

35 Även om vissa svenska forskare företrädesvis använder begreppet planerade marknader, används i 
denna avhandling kvasimarknader, då jag anser att begreppet Kvasimarknader tydligare markerar en dis
tinktion gentemot sådana planekonomiska modeller som bland annat använts i de forna kommuniststaterna. 
Dessutom är begreppet kvasimarknader etablerat i den bredare internationella litteraturen. 
36 De engelska begreppen är efficiency, responsiveness, choice and equity. 
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4.2.1.1 Effektivitet 
Det finns en mängd olika mått på effektivitet, men dessa går att sammanfat
ta i två grundläggande begrepp: rå effektivitet och produktiv effektivitet37. 
Enligt det första begreppet är en service effektiv om den minimerar de totala 
kostnaderna för serviceproduktionen. Begreppet tar inte hänsyn till vare sig 
kvantitet eller kvalitet utan enbart kostnader. 

Det andra begreppet relaterar explicit kostnaderna för service till kvantitet 
och kvalitet i serviceproduktionen. Det handlar alltså om valuta för peng
arna. Mer specifikt, en utförare kan sägas vara effektiv om kostnaderna mi-
nimeras för att utföra en given kvalitet eller kvantitet av en viss service. I 
kontrast till rå effektivitet kan sålunda en insats utförd till låg kostnad som 
levereras i litet antal och till låg kvalitet som har litet värde för brukarna 
vara mindre produkteffektiv än en insats som är extremt dyr, men som le
vererar service av hög kvalitet i stor kvantitet. Detta eftersom kostnaden per 
serviceenhet kan bli mycket lägre (Bartlett & Le Grand, 1993, s 14-15). 

4.2.1.2 Responsivitet 
Ett viktigt mål för kvasimarknader är att göra organisationer mer responsi
va. Det vill säga göra olika enheter mera benägna att svara upp mot med
borgares önskemål och behov, både vad det gäller kvantitet och kvalitet. Det 
ska möjliggöras genom ökade valmöjligheter och konkurrens mellan olika 
utförare. Brukarna betraktas som rationella individer som kan välja det 
som önskas och välja bort det som inte önskas. Genom att brukarna kan 
välja mellan olika verksamheter, tvingas verksamheterna för sin egen 
överlevnad hålla en hög grad av responsivitet gentemot brukarna (Bartlett 
& Le Grand, 1993). 

4.2.1.3 Val 
Detta kriterium handlar om brukarnas valmöjligheter. Att öka människors 
valmöjligheter är något som starkt betonas i samband med diskussionen om 
kvasimarknader. Det finns emellertid ett antal aspekter av begreppet val 
s o m  i n t e  d i s k u t e r a t s  t i l l r ä c k l i g t .  F ö r s t  o c h  f r ä m s t  ä r  d e t  e n  f r å g a  o m  v e m s  
val det handlar om. Gäller det beställarnas, utförarnas eller brukarnas val? 
För det andra råder en distinktion mellan val av service och val av utförare. 
Val av service rör valet mellan olika slags service mottagen av klienten. Till 
exempel mellan offentlig sjukhusvård eller privatläkarvård. Val av utförare 
handlar om val mellan flera utförare som erbjuder likartad service. 

En tredje aspekt rör syftet med att öka brukarens valmöjligheter, det 
grundläggande syftet. Syftet att ge brukarna val kan rättfärdigas på två sätt: 
antingen som ett mål i sig eller som ett instrument för att uppnå andra mål, 
såsom effektivitet och responsivitet (Bartlett & Le Grand, 1993, s 16-17; Le 
Grand, 1994, s 246). 

37 De engelska termerna är crude efficiency och productive efficiency. 
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4.2.1.4 Rättvisa38 

En rättvis service bestäms primärt av behov och inte av irrelevanta faktorer 
som inkomst, socioekonomisk status, genus eller etniskt ursprung (Bartlett 
& Le Grand, 1993, s 19). 

Det går att urskilja tre tolkningar av begreppet rättvisa som vanligen an
vänds på det sociala arbetets fält: minimumstandard, lika vård för lika be
hov och lika tillgång till vård. Minimumstandard handlar om att alla i be
hov av socialvård åtminstone ska kunna erhålla ett minimum av vård. Li
ka vård för lika behov innebär att vård ska distribueras enbart i förhållande 
till behov, oavsett hur behoven definieras. Lika tillgång till vård kan defini
eras i termer av kostnader för vården; alla ska möta samma vårdkostnader 
och kostnader ska inte bara tolkas i finansiella termer utan i en vidare me
ning inkludera alla försakelser och uppoffringar (Le Grand, Propper & Ro
binson, 1992, s 121-122). 

Kvasimarknader i socialvård kan skapa rättviseproblem. Om inte den be
talning utförarna erhåller är direkt kopplad till klientens villkor, har utfö-
rarna dåliga ekonomiska incitament att ta hand om de som behöver stora 
vårdinsatser. Om utförarna erhåller samma summa för alla klienter kom
mer man att sträva efter att få klienter som kräver relativt lite vård och ig
norera de som behöver mycket vård. Om detta inträffar får de som behöver 
mest vård istället minst (Le Grand, Propper & Robinson, 1992, s 130-131). 

4.2.2 Villkor för att nå kvasimarknaders mål 

Om kvasimarknader ska uppnå ökad effektivitet, responsivitet och valmöj
ligheter samt rättvisa, behöver de hantera ett antal villkor. Enligt Bartlett 
och Le Grand (1993) är villkoren: marknadsstruktur, motivation, transak
tionskostnader och osäkerhet, plocka russinen ur kakan samt information39. 

4.2.2.1 Marknadsstrukturen 
För att fördelningen av service på en kvasimarknad ska vara effektiv, res-
ponsiv och kunna innebära reella valmöjligheter måste det råda konkur
rens på marknaden. Kvasimarknaderna på båda sidor bör vara konkurre
rande, det vill säga det ska finnas många köpare och många utförare. Det 
enda undantaget från detta villkor är i en situation där det finns ett mono
pol på någon sida av marknaden som är omöjligt att bryta upp. I sådant fall 
kan det vara nödvändigt att ha ett monopol även på den andra sidan som 
en motkraft. 

De problem som avsaknad av faktisk eller potentiell konkurrens bland 
utförare kan skapa på kvasimarknader är uppenbara. En ensam domineran
de utförare kan använda sin monopolställning för att höja priser och mins

38 Rättvisa benämns i en senare skrift Social rättvisa (Le Grand, 1994, s 246). 
39 De engelska begreppen är: market structure, motivation, transaction costs and uncertainty, cream-
skimming och information. 
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ka kvantitet och kvalitet på den levererade servicen. Utan hot om konkur
rens kan den ha råd att inte svara upp mot behov och önskemål hos kon
sumenterna. Ett monopol erbjuder, per definition, inget alternativ. 

Även avsaknad av konkurrens mellan köpare kan skapa problem på kva-
simarknaden. Det finns flera argument mot en enda stor köpare. Först och 
främst, även om köparen primärt styrs av omtanke om användarnas intres
sen och planerar för att svara upp mot dessa, är det inte säkert att köparen 
kommer att veta vilka dessa intressen egentligen är. Problemet ökar med 
storleken på den köpande instansen, ju större den är desto svårare kommer 
den att ha att hålla kontakt med de individer och grupper vars intressen den 
skall tillgodose. 

För det andra, även om en dominerande köpare vet vilka allmänhetens 
intressen är, kanske den inte alltid använder sina befogenheter på det sättet 
att allmänhetens intressen befrämjas i det långa loppet. En köpare som ut
nyttjar sin monopolställning till att driva hårda affärsuppgörelser kan sabo
tera relationerna med utförarna, sänka deras moral och motivation och 
kanske till och med driva bort dem från marknaden. Människor som inte 
känner sig adekvat belönade presterar inte bra på kort sikt. På lång sikt hittar 
de på något annat att göra. Med andra ord, konkurrens mellan köpare be
hövs för att nå effektivitet därför att den ser till att resurserna används på 
bästa sätt. 

När det gäller argumentet att monopolistiska utförare behöver monopolis-
tiska köpare, finns det en risk. Relationen mellan de två sidorna kan bli för 
intim. Det kommer att vara ett relativt litet antal människor som har med 
varandra att göra, flera av dem kan tidigare ha varit kollegor i det gamla sys
temet. Under sådana förhållanden kan det vara svårt att skapa eller upprätt
hålla den distans som en marknad eller affärsprocess behöver. Istället kan 
systemet bli ett med decentraliserade budgetar, med kontrakt mellan köpare 
och utförare, men utan verklig konkurrens på någon av sidorna. 

På en konventionell marknad bestäms utförarnas prissättning i en kontext 
av vinst och förlust, privat ägande och hårda budgetrestriktioner. På en kva-
simarknad finns utförarna i flera olika ägandeformer, exempelvis offentligt, 
privat eller föreningsägt. Om dessa utförare inte ställs inför hårda budgetre
striktioner behöver det inte innebära konkurs, även om de fattar beslut som 
orsakar förlust. Prissättning på utförarsidan behöver således inte avspegla 
utförarnas reella kostnader eller budgetramar. Det kan leda till svårigheter i 
strävan att nå tillfredsställande effektivitet. Därför är det viktigt på kvasi-
marknader att utförarna har hårda budgetramar och därmed riskerar att för
lora sin status som utförare om de överskrider budgeten (Bartlett & Le 
Grand, 1993, s 19-24). 

4.2.2.2 Motivation 
Det villkor som benämns motivation gäller både beställare och utförare. Ut
förare måste, åtminstone delvis, motiveras av finansiella överväganden, det 
vill säga att gå med vinst eller åtminstone inte förlora pengar. I annat fall 
kommer utförarna inte att svara upp mot marknadens signaler på ett ade
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kvat sätt. Det är tämligen meningslöst att skapa en marknad med möjlighet 
att göra vinst, om aktörerna är ointresserade av att tjäna pengar. 

I praktiken kan detta vara svårt att uppnå, särskilt i övergången från ett 
byråkratiskt system till en kvasimarknad. Många människor som arbetar i 
välfärdssystemet är inte kommersiellt motiverade och upplever det svårt att 
flytta fokus från brukarnas välfärd till resultatenhetens finansiella situation. 
En annan svårighet är att det på utförarsidan vanligtvis finns utförare, som 
inte strävar efter att gå med vinst och vars motivation är oklar40. 

Frågor rörande motivationen finns även på beställarsidan. För att kvasi-
marknader ska svara upp mot brukares behov och önskemål, måste bestäl
laren vara motiverad av brukarnas intressen. Om beställaren även vore 
brukare skulle motivationen vara tämligen oproblematisk, eftersom bestäl
laren skulle måna om sin egen välgång. Men när det gäller kvasimarkna-
der, är det oftast inte brukarna själva som beställer tjänsterna. Ofta finns det 
mellan beställare och brukare en tredje part, till exempel socialförvaltningar 
eller care managers, som ska agera å brukarnas vägnar. På en kvasimarknad 
ligger en svårighet i att vara säker på att beställaren agerar i brukarens in
tresse och inte i sina egna intressen. Problemet ökar i takt med avståndet 
mellan beställare och brukare (Bartlett & Le Grand, 1993, s 30-31). 

4.2.2.3 Transaktionskostnader och osäkerhet 
Transaktionerna på kvasimarknader är enligt Bartlett och Le Grand (1993) 
ofta ganska komplexa och mångdimensionella. De inbegriper överföring av 
sofistikerad service snarare än den relativt basala överföringen av materiel
la varor som den traditionella varumarknaden sysslar med. Det råder ofta 
stor osäkerhet runt de framtida behoven eller kraven på denna service. Som 
ett resultat kan skapandet och styrningen av dessa marknader medföra rela
tivt höga så kallade transaktionskostnader. 

Transaktionskostnader kan enligt Lindberg och Nilsson (1995, s 18), 
beskrivas som informationskostnader. Till transaktionskostnader räknas 
kostnader för att finna, värdera och välja bland handlingsalternativen, ingå 
ett avtal samt bevaka att avtalet efterlevs. Transaktionskostnader kan där
med betraktas som förluster eller kostnader för den friktion som uppstår i 
marknadsrelationer för varor och tjänster. 

För att försäkra sig om att marknaden fungerar effektivt ska transaktions
kostnaderna hållas på en miniminivå. Det gäller i synnerhet de transak
tionskostnader som rör marknadens inslag av osäkerhet. 

Närvaron av osäkerhet och risk är oundviklig i en ekonomisk kontext, 
och särskilt på kvasimarknader. Antagligen är osäkerheten större på det so
ciala området än exempelvis i utbildningssektorn, eftersom behov och efter
frågan på det sociala området är betydligt mindre säkra än framtida utbild
ningsbehov. Osäkerheten kan hindra kvasimarknader från att fungera effek
tivt eftersom den försvårar för både beställare och utförare att planera nivån 
på den framtida service som kommer att behövas. 

40 Smith och Lipsky (1993) har diskuterat den paradoxala roll som dessa kontrakterade "non-profit-
organisationer" nar i den amerikanska välfärdsstaten. 
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Problemet kompliceras när osäkerhet om transaktionernas villkor eller 
konsekvenser kombineras med så kallad begränsad rationalitet41. Begreppet 
begränsad rationalitet pekar på den begränsade förmågan hos individer att 
bearbeta all tillgänglig information i en komplex situation. Under sådana 
omständigheter är det ofta kostsamt, eller till och med omöjligt, att specifice
ra alla framtida eventualiteter och anpassningar till oförutsedda händelser 
som kan behövas i ett skrivet kontrakt. 

Denna källa till misslyckande på marknaden kan förklara tillflykten till 
"interna" byråkratiska strukturer inom hierarkiska organisationer. Inom 
sådana organisationer uppnås kontinuerliga anpassningar till osäkerheten 
genom administrativa processer, via instruktioner från överordnade till de 
längre ned i hierarkin, eller genom överenskommelser inom en arbets
grupp. Responser på oförutsedda händelser kan tänkas ut och lämpliga in
satser kan genomföras på ett sekventiellt sätt när problem uppträder. Däri
genom blir det onödigt att förutse alla möjliga händelser inom ramen för en 
transaktionsperiod. Istället kan lämpliga åtgärder sättas in för att hantera 
situationer när de inträffar. 

Den interna organisationen tillåter sålunda parterna en transaktion på ett 
anpassande och sekventiellt sätt, för att hantera osäkerhet och komplexitet. 
Där det råder stor osäkerhet om framtiden och där begränsad rationalitet är 
en begränsande faktor för formuleringen av fullständiga kontrakt, kan kost
naderna för formulering av kontrakt uppväga de vinster som kan förväntas 
komma ur ett mer flexibelt marknadsutbyte mellan oberoende aktörer. Be
slut tagna inom en organisation kan kanske hantera existensen av begrän
sad rationalitet mer effektivt än marknaden är kapabel till, därför att framti
da priser inte behöver specificeras på förhand. 

Osäkerheten i transaktionerna är därför en av förklaringarna till det ut
bredda användandet av kontrakt. Men där transaktionerna är mångdimen-
sionella och resultaten är osäkra på grund av en osäker omgivning eller 
"sakens natur", kan kontrakt vara svåra att skriva, implementerà och ge
nomföra. Resultatet kan bli att de medföljande transaktionskostnaderna blir 
höga. 

En slutsats är att om kvasimarknader ska vara mer effektiva än de system 
de ersätter, får transaktionskostnaderna inte vara högre än den besparing 
som kvasimarknaden medför (Bartlett & Le Grand, 1993, s 26-30). 

4.2.2.4 Plocka russinen ur kakan 
Om rättvisa ska uppnås på en kvasimarknad ska det inte finnas några inci
tament att plocka russinen ur kakan; det vill säga beställare eller utförare ska 
inte diskriminera de dyrare klienterna. Att plocka russinen ur kakan inne
bär alltså att välja mindre kostsamma klienter framför de mer kostsamma; 
att till exempel välja bort kroniskt sjuka, förvirrade eller äldre (Bartlett & Le 
Grand, 1993, s 19-34, 203, 207, 212). 

41 Det engelska begreppet är bounded rationality. Resonemanget om begränsad rationalitet har Le Grand 
och Bartlett (1993) hämtat från Williamson. 
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I en tillvaro där beställare och utförare är åtskilda, kommer båda att ha in
citament att vara selektiva angående de fall och sociala grupper de riktar sig 
till. På utförarsidan kan problemet uppstå på grund av kontraktstrukturen. 
Om kontraktet är ett generellt kontrakt där utföraren är kontrakterad att ut
föra en service utan specifikation rörande volymen, då har utförarna ett in
citament att plocka ut russinen. Om kontraktet är av den typen som ger be
talning per klient och det överenskomna priset är samma för varje klient, 
oaktat skillnader i behov, då har utförarna ett annat incitament att plocka ur 
russinen. Endast om det överenskomna priset varierar på ett adekvat sätt i 
förhållande till klientens behov, undviks risken att utförarna plockar ur 
russinen (Bartlett & Le Grand, 1993, s 33). 

Även på beställarsidan menar Bartlett och Le Grand att det finns incita
ment att välja mindre kostsamma brukare och, om möjligt, exkludera dyra
re brukare. Insatsen blir därmed omvänd i relation till behoven (Le Grand, 
1994, s 251). Detta gäller särskilt brittiska förhållanden där köparen ofta är en 
care manager med egen budget. Det är svårt att se hur beställarna i Linkö
pings kommun (utredningsenheterna) skulle kunna välja att inte beställa åt 
kostnadskrävande klienter, eftersom Socialtjänstlagen i det avseendet pekar 
på att insatserna ska stå i relation till behoven. Däremot kan beställarnämn-
dernas avtal med utförarna riskera att skapa orättvisor i detta avseende42. 

4.2.2.5 Information 
För att marknader ska fungera effektivt är ytterligare ett viktigt villkor att 
både utförare och beställare har tillgång till korrekt och oberoende informa
tion, särskilt rörande kostnader och kvalitet. Utförare måste ha möjlighet att 
kostnadsberäkna sina verksamheter för att kunna prissätta dem riktigt. Be
ställare måste ha möjlighet att övervaka kvaliteten på den service de köper, 
för att minska möjligheten att utföraren reducerar kostnaderna genom att 
sänka kvaliteten. Det kan bland annat göras genom att utförare sätter in fär
re resurser vid serviceproduktionen än vad som överenskommits i kon
trakt. 

4.3 Organisationsteoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska referensramens andra bidrag kommer från organisationsteo
rin. Det faller sig tämligen naturligt då studien i stor utsträckning handlar 
om organisatoriska förändringar. Påpekas bör att de organisationsteoretiska 
utgångspunkter som används i avhandlingen inte utgör någon enhetlig teo
ri utan snarare en kombination av teorier. 

I böcker på det organisationsteoretiska området påpekas ofta att litteraturen 
spänner över flera olika discipliner och är mycket omfattande. Eftersom 
många författare redan gjort ambitiösa översikter nöjer jag med att hänvisa 

42 Se utförligare diskussion angående detta i kapitel 7. 
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till några relativt aktuella verk på området, samt ge en kort översikt över 
organisationsteori i allmänhet. 

En problematiserande genomgång av organisationer som fenomen erbju
der Abrahamsson (1993). För en genomgång av traditionella organisations
definitioner, se till exempel Bastoe och Dahl (1996), Clegg, Hardy och Nord 
(1996), Scott (1992) eller Schein (1988). En introduktion och översikt i den 
nyare institutionella organisationsteorin ges av Powell och DiMaggio (1991) 
eller Scott och Meyer (1994). En socialkonstruktivistisk syn på organisationer 
presenteras av Czarniawska-Joerges (1993). 

4.3.1 Organisationsteoretiska perspektiv 

I föreliggande avsnitt presenteras en kort sammanfattning av skolor och 
inriktningar på det organisationsteoretiska området. Dessutom ges en bak
grund till utvecklingen av den neoinstitutionella organisationsteorin som 
presenteras i nästa avsnitt. 

Scott (1992) har sorterat organisationsteoretiska inriktningar i tre huvud
kategorier och han har valt att definiera kategorierna som kontrasterande 
perspektiv. Termen perspektiv använder Scott avsiktligt eftersom det inte 
finns någon enhetlig modell över organisatorisk struktur, utan snarare ett 
antal olika ansatser som har en stark samhörighet. 

1) Det rationella systemperspektivet ser på organisationer som starkt for-
maliserade sociala strukturer inriktade på att uppnå specifika mål. 2) Det 
naturliga systemperspektivet betraktar organisationer som informellt struk
turerade, kollektiva entiteter vars medlemmar har ett gemensamt intresse i 
att systemet överlever. 3) Det öppna systemperspektivet förstår organisatio
ner som system av ömsesidigt beroende aktiviteter som länkar samman ko
alitioner av intressegrupper. Till skillnad från de två föregående perspekti
ven anses inom detta perspektiv att organisationer är inbäddade i, och bero
ende av utbyte med den omgivning de verkar i (Scott, 1992, s 23-25). 

Teorier inom det rationella systemperspektivet tar ingen hänsyn till om
givningen. Däremot är de upptagna med att manipulera de interna variab
lerna i en organisation i syfte att nå uppsatta mål. Särskilt betonas utveck
lingen av regler eller principer vad gäller arbetets utformning och andra as
pekter av formell struktur som maximerar en rationell och effektiv re
sursanvändning. Teorier inom det naturliga systemperspektivet tar inte hel
ler någon vidare notis om omgivningen. Eftersom detta innebär att behand
la organisationer som självständiga entiteter, eller system i sig själv, har 
man i efterhand myntat benämningen sluten systemteori (Thompson & 
McHugh, 1995, s 60). 

Kritik mot det slutna systemtänkandet har lett fram till ett öppet system
tänkande. Den öppna systemsynen på organisatorisk struktur betonar komp
lexiteten och föränderligheten hos individuella delar, både individuella del
tagare och subgrupper, såväl som den lösa kopplingen mellan dom. Delar 
betraktas som kapabla till delvis autonoma handlingar; många delar betrak
tas som, i bästa fall löst kopplade till andra delar. Den öppna systemsynen 
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mjukar inte bara upp den mer konventionella synen på organisationers 
strukturella drag: den ändrar fokus från struktur till process. Betoningen 
ligger på organisering43 (Scott, 1992, s 92-93). 

Det ömsesidiga beroendet mellan organisationen och dess omgivning får 
den huvudsakliga uppmärksamheten i det öppna systemperspektivet. Pers
pektivet betonar de ömsesidiga band som binder samman och relaterar or
ganisationen med de element som omger och penetrerar den. Mer specifikt, 
organisationens behov att ta in material, energi och information från om
givningen och omvandla det till tjänster och produkter (Harrison, 1994; 
Scott, 1992, s 93; Thompson & McHugh, 1995, s 62). 

En central insikt som kommer från den öppna systemmodellen är att alla 
organisationer är ofullständiga. Alla system är beroende av utbyten med 
andra system. Alla organisationer är öppna för påverkan från omgivningen 
som ett villkor för sin överlevnad. Som kontrast kan nämnas att både det 
rationella och det naturliga systemperspektivet menar att organisationer, för 
sin existens, måste bibehålla de gränser som separerar dem från omgivning
arna (Scott, 1992, s 180). 

4.3.2 Neoinstitutionell organisationsteori 

I det föregående avsnittet presenterades ett antal antaganden om organisa
tioner som öppna system. Även om detta synsätt är en utveckling av tidiga
re organisationsteorier finns det kritik även mot det öppna systemtänkan
det. Bland andra Furusten (1995, s 39) menar att det öppna systemtänkandet 
huvudsakligen sysselsätter sig med omgivningarnas tekniska aspekter och 
åsidosätter de institutionella elementen. Jag anser att inkluderandet av det 
neoinstitutionella perspektivet utvecklar studiens teoretiska referensram, 
framförallt genom att perspektivet möjliggör en analys av organisatorisk 
förändring i förhållande till institutionella omgivningar. 

Som framgår av den socialpolitiska referensramen har det funnits en kri
tik mot den byråkratiska styrningen i de västerländska välfärdsstaterna. 
Bland annat anser flera forskare att välfärdsorganisationerna har kommit att 
tappa legitimitet. Ett sätt att försöka öka legitimiteten har varit välfärdsorga
nisationernas marknadsorientering. Det har skett genom en process där of
fentliga organisationer i flera olika länder har försökt imitera marknaders 
sätt att fungera. En vidare omgivnings påverkan på organisationer är ett 
viktigt tema i det neoinstitutionella perspektivet. Därför antas detta bidra till 
att förklara socialtjänstens marknadsorientering. 

I korthet är det centrala i neoinstitutionell teori att den försöker ge nya 
svar på de gamla frågorna om hur sociala handlingar skapas, förmedlas och 
kanaliseras genom institutionella arrangemang (DiMaggio & Powell, 1991a, 
s 2). 

Neoinstitutionell teori betonar att organisationer bör betraktas som öppna 
system som är starkt påverkade av sina omgivningar. Många gånger beror 

43 I avsnitt 4.3.4 förtydligas skillnaderna mellan organisation och organisering. 
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dock organisationers mest genomgripande förändringar inte på ett rationellt 
tryck att nå ökad effektivitet, utan på ett socialt och kulturellt tryck att anpas
sa sig till institutionaliserade föreställningar i omgivningen (Scott, 1992, s 
118). Annorlunda uttryckt handlar organisationers förändringar till stor del 
om strävan att vinna samhällelig legitimitet. 

Neoinstitutionell teori används som ett samlingsnamn för ett antal teore
tiska traditioner. Tolbert och Zucker (1996, s 175) påpekar att det inte råder 
någon konsensus om definitioner av centrala begrepp och metoder inom 
denna teoretiska tradition. Det bör därför påpekas att det är en sammanställ
ning av tillämpliga delar av dessa teoretiska traditioner som används i av
handlingen. Framställningen av det neoinstitutionella perspektivet avslu
tas med ett avsnitt som visar hur de teoretiska resonemangen avser att an
vändas vid analysen av socialtjänstens marknadsorientering. 

4.3.2.1 Institutioner och institutionalisering 
En institution kan beskrivas som en för-givet-tagen social ordning eller ett 
socialt mönster som har uppnått ett visst tillstånd eller viss egenskap44. Med 
ordning eller mönster menas människors standardiserade handlings- och 
interaktionssekvenser. Annorlunda utryckt är institutioner socialt konstru
erade, rutin-reproducerande program eller regelsystem som uttrycks i be
stämda handlingar eller mönster av handlingar. När avsteg från mönstret 
motarbetas på ett reglerande sätt av återkommande aktiverade, och socialt 
konstruerade kontroller, kan man säga att mönstret är institutionaliserat. 
Institutioner är uppfattade och analyserbara som externa i förhållande till 
individers medvetande (DiMaggio & Powell, 1991a, s 15; Jepperson, 1991, s 
143,145,149; Meyer, Boli & Thomas, 1994, s 10). 

Neoinstitutionalismen som har en kognitiv orientering anser att institu
tioner snarare är kunskapssystem än normativa regelsystem. Kognitiva sys
tem kontrollerar beteenden genom att kontrollera vår uppfattning av vad 
världen är och vilken typ av beteende som är lämpligt av vilka aktörer. So
ciala kategorier och typifieringar hjälper oss att bestämma vilka företeelser 
och människor som är likartade och därför bör behandlas i enlighet med en 
viss uppsättning regler och vilka andra företeelser och människor som är 
annorlunda och sålunda bör behandlas annorlunda (Scott, 1995, s xviii). 

Institutioner reproduceras ständigt, genom rutinmässiga reproduktiva 
procedurer som stödjer och vidmakthåller mönstret och för reproduktionen 
vidare, om inget stör den reproducerande processen (Jepperson, 1991, s 145). 

Beständigheten hos en stor del av det organiserade livet kan inte förklaras 
genom att hänvisa till individuella rationellt kalkylerande aktörer, utan 
snarare genom att förlägga praktikernas beständighet i strukturer som i viss 
utsträckning är självuppehållande (DiMaggio & Powell, 1991a, s 9). 

Institutioner verkar huvudsakligen genom att på förhand påverka männi
skors syn på kollektiva omgivningar och kollektiv aktivitet (Jepperson, 

44 Jepperson (1991, s 144) ger bland andra följande exempel på vad som vanligtvis menas med institutioner: 
äktenskap, sexism, kontraktet, lönearbete, handslaget, formell organisation, armén, akademisk anställning, 
semester, den akademiska disciplinen, röstande. 
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1991, s 147, 149). Dessutom ger institutioner stabilitet och mening åt socialt 
beteende (March & Olsen, 1989, s 39; Meyer, Boli & Thomas, 1994, s 10). 
Brunsson och Olsen (1993, s 21) uttrycker det som att institutioner: 

"... influence and simplify the way we think and act, what we observe, how 
we interpret what we observe, our standards of evaluation and how we cope 
with conflicts 

Ovanstående innebär att en viss institution föreskriver hur man bör handla 
i vissa situationer, vilket innebär att valmöjligheterna blir begränsade. Ge
nom institutioners effekt på förväntningar blir institutionerna i viss mån 
tagna för givet. För-givet-tagna objekt är de som behandlas som yttre och 
objektivt tvingande (DiMaggio & Powell, 1991a, s 11; Jepperson, 1991, s 147, 
149). Emellertid är institutioner inte bara tvingande strukturer; alla institu
tioner kontrollerar och möjliggör, samtidigt (Jepperson, 1991, s 146). 

Institutionalisering betecknar den process genom vilken sociala processer, 
förpliktelser eller fakta får en regelliknade ställning i tanke och handling 
(Jepperson, 1991, s 145; Meyer & Rowan, 1991, s 42; Meyer, Boli & Thomas, 
1994, s 10). Institutionalisering är i grunden en kognitiv process. Normativa 
förpliktelser träder in i människors sociala liv, huvudsakligen som fakta 
som aktörerna måste ta med i bedömningen (DiMaggio & Powell, 1991a, s 
15). 

Neoinstitutionell organisationsteori beskriver institutioner som resultat 
av mänsklig aktivitet, däremot är de inte nödvändigtvis resultat av medve
ten design (DiMaggio & Powell, 1991a, s 8). Institutionaliserade arrangemang 
reproduceras därför att individer ofta inte ens kan föreställa sig lämpliga 
alternativ, eller därför att de betraktar de alternativ de kan föreställa sig som 
orealistiska (DiMaggio & Powell, 1991a, s 11). 

4.3.2.2 Språkets betydelse i institutionaliseringsprocessen 
En i sammanhanget mycket central fråga är hur institutioner uppkommer. 
För att bättre kunna diskutera detta används Berger och Luckmanns (1967) 
antaganden om verkligheten som en social konstruktion45. Kärnan i Berger 
och Luckmanns resonemang är att relationen mellan människan och den 
sociala verkligheten är dialektisk. Människan är skapare av den sociala 
verkligheten, den upplevs dock som en objektiv verklighet vilken i sin tur 
återverkar på människan. De centrala momenten i denna kontinuerligt dia
lektiska process är externalisering, objektivering och internalisering. I denna 
process har språket en nyckelfunktion46. 

Kortfattat uttryckt är det rutiner som är institutionaliseringens essens: 

45 Berger och Luckmanns resonemang kan sägas utgöra en fundamental utgångspunkt för neoinstitutiona-
lismen. Alla tankar är ingalunda nya. Berger och Luckmann har formulerat sin antaganden huvudsakligen 
utifrån Durkheim, Marx, Weber, Mead och Schutz. 
46 Berger och Luckmann betonar mycket starkt språkets betydelse i institutionaliseringsprocessen. Min 
uppfattning är att det neoinstitutionella perspektivet även åsyftar det non-verbala. Det vill säga människan 
skapar, påverkas av och förhåller sig till institutioner utan att alltid kunna klä tankarna i ord. Språket är 
således mycket centralt, men inte den enda kognitiva komponenten i denna process. 
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"Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal typification of 
habitualized actions by types of actors." (Berger & Luckmann, 1967, s 54) 

Ursprunget till varje institutionell ordning ligger i typifieringen av ens eget 
och andras utförande av handlingar. Vi delar med andra människor ett ge
mensamt förråd av språkliga typifieringar (Berger & Luckmann, 1967, s 72). 
Generellt sett tenderar alla handlingar som upprepas en eller flera gånger att 
i viss grad bli vanemässiga. På samma sätt kräver alla handlingar som ob
serveras av någon annan nödvändigtvis en viss typifiering från dennes sida. 
För att en ömsesidig typifiering ska ske måste det föreligga en social situa
tion där minst två personers vanemässiga handlingar griper in i varandra 
(Berger & Luckmann, 1967, s 57). 

Typifieringar av olika former av handlande kräver att de har en objektiv 
mening, vilket i sin tur kräver en språklig objektivering. Det vill säga ett 
ordförråd med syftning på dessa former av handlande (Berger & Luckmann, 
1967, s 72). Språket omvandlar oordnade erfarenheter till sammanhängande 
ordning genom att typifiera erfarenheter. Därmed kan man sammanfatta 
dem i allmänna kategorier för sig själv och andra (Berger & Luckmann, 
1967, s 39,153). 

Den process där de externaliserade produkterna av mänsklig aktivitet får 
en objektiv karaktär kallas objektivering. Den institutionella världen är ob
jektiverad mänsklig aktivitet liksom varje enskild institution. Den institu
tionella världen upplevs dock som en objektiv verklighet (Berger & Luck
mann, 1967, s 60). Det är språket som objektiverar de gemensamma erfaren
heterna och gör dem tillgängliga för alla inom språksamhället (Berger & 
Luckmann, 1967, s 68). 

Internalisering innebär att den objektiverade sociala världen, via språket, 
införlivas i medvetandet (Berger & Luckmann, 1967, s 61). Genom språket 
internaliseras olika rutinartade beteende-, motivations- och tolkningssche
man inom ett institutionellt område. Samtidigt förvärvas tyst kunskap, be
dömningskriterier och känslomässig färgning av dessa områden (Berger & 
Luckmann, 1967, s 138). Som teckensystem betraktat har språket egenskapen 
att vara objektivt. Den enskilde möter språket som en facticitet utom sig 
själv och det har en tvångsmässig inverkan på denne. Språket tvingar män
niskor in i sina mönster (Berger & Luckmann, 1967, s 38). 

Berger och Luckmans resonemang kan sammanfattas i tre grundläggande 
antaganden: 1) Samhället är en mänsklig produkt (genom externalisering), 
2) Samhället är en objektiv realitet (genom objektivering), 3) Människan är 
en social produkt (genom internalisering). Människan och den sociala värl
den interagerar med varandra. Den av människan objektiverade sociala 
verkligheten återverkar på hennes medvetande via det sociala samspelet 
med andra. 

4.3.2.3 Omgivningens inflytande på organisationer 
Det neoinstitutionella perspektivet betonar med emfas betydelsen av en vi
dare, mer omfattande social kontext. Perspektivet tar avstånd från synen på 

58 



organisationer som rationella aktörer och betonar relationen mellan organi
sationer och dess omgivning och därmed att omgivningen begränsar orga
nisationers handlingsutrymme (DiMaggio & Powell, 1991a, s 12). 

Organisatoriska omgivningar är sammansatta av för-givet-tagna föreställ
ningar och regler som fungerar som mönster för organisering (DiMaggio & 
Powell, 1991a, s 27-28). Omgivningar i denna mening influerar på ett tämli
gen subtilt sätt. De penetrerar organisationen genom att skapa de "glasögon" 
genom vilka aktörerna betraktar världen och kategorierna struktur, hand
ling och tanke (DiMaggio & Powell, 1991a, s 13). 

Organisationers formella strukturer och processer avspeglar därigenom 
institutionaliserade föreställningar i en vidare omgivning. De formella 
strukturerna och processerna har både handlingsskapande och symboliska 
egenskaper. Det betyder att organisationers strukturer och processer, utöver 
att de är sätt att uppnå ledningens olika mål, är fyllda med gemensamma 
sociala betydelser och därför kan förmedla information om organisationen 
både internt och externt (Brunsson & Oisen, 1993, s 4; Scott & Meyer et al., 
1994, s 2; Tolbert och Zucker, 1996, s 177). 

Varje organisation utvecklar sina egna accepterade idéer om vilket arbete 
som är viktigt, vilka resultat som är bra och hur sådana resultat kan betrak
tas som självklara. Därmed utesluts successivt andra tolkningar av organisa
tionens verksamhet (Brunsson & Oisen, 1993). 

4.3.2.4 Isomorfism och legitimitet 
I moderna samhällen drivs organisationer att bli isomorfa, likriktade, ge
nom att införliva praktiker och procedurer som definieras via institutiona
liserade föreställningar om vad som är effektiv och bra organisatorisk verk
samhet (Meyer & Rowan, 1991, s 41). Det finns ett stort tryck på organisatio
ner som sysslar med samma typ av verksamhet att se ut och agera likartat 
(Scott, 1995, s xviii). Organisationer som anpassar sig till den för-givet-tagna, 
det vill säga institutionella, omgivningen ökar sin legitimitet och sina utsik
ter att överleva, oberoende av den omedelbara effektiviteten hos de inhäm
tade praktikerna och procedurerna (Meyer & Rowan, 1991, s 41). 

Meyer och Rowan (1991, s 41 f.f.) argumenterar för att många organisatio
ner i det postindustriella samhället avspeglar myter47 i den institutionella 
omgivningen snarare än arbetsuppgifterna. 

Organisatoriska strukturer skapas och utarbetas i och med uppkomsten av 
institutionaliserade myter och i en starkt institutionaliserade kontext måste 
organisatorisk handling stödja dessa myter. Sfärer i omgivningen som har 
institutionaliserat en större andel rationella myter genererar mer formella 
organisationer (Meyer & Rowan, 1991, s 60). 

Dessutom anses organisationer som inkorporerar institutionaliserade my
ter mer legitima, framgångsrika och sannolika att överleva (Meyer & 
Rowan, 1991, s 61). 

47 Rombach (1994) menar att marknadsorientering bygger på overkliga idéer, det vill säga myter om hur 
marknader fungerar. 
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DiMaggio och Powell (1991b, s 67-74) diskuterar tre isomorfa processer, det 
vill säga krafter som gör organisationer mer lika varandra. Författarna delar 
in isomorf institutionell förändring i följande analytiska kategorier: tving
ande, mimetisk (imiterande) och normativ isomorfism. 

Tvingande isomorfism handlar framförallt om politiskt inflytande och en 
legitimitetsproblematik gentemot det övriga fältet. Den tvingande isomor-
fismen kommer både från formellt och informellt tryck från andra organisa
tioner som en organisation är beroende av samt kulturella förväntningar i 
samhället. Vissa aktörer i organisationens omgivning kan med hjälp av 
makt eller auktoritet i viss mån tvinga organisationer att förändras. Ibland 
är organisatorisk förändring en direkt respons på lagstiftning eller politiska 
beslut. I andra fall är den tvingande isomorfismen mer subtil och mindre 
explicit; det kan handla om övertalning eller ett erbjudande att ingå i hem
ligt samförstånd med någon auktoritär aktör i omgivningen. 

Mimetisk isomorfism är en vanlig respons på osäkerhet. När organisato
riska teknologier är oklara, när målen är tvetydiga eller när omgivningen 
uppfattas som osäker, händer det att organisationer imiterar andra organisa
tioner som upplevs vara mer legitima eller framgångsrika. Till skillnad från 
den tvingande isomorfismen kommer den mimetiska inifrån organisatio
nen. DiMaggio och Powell (a.a.) menar att exempel på denna imitation är 
västerländska företags efterlikning av japanska företag. 

Normativ isomorfism härrör framförallt ur professionalisering. Vissa yr
kesgrupper har i större utsträckning än andra grupper tydliga normer och 
regler som de agerar utifrån. Ofta har dessa yrkesgruppers normer och regler 
formats redan under utbildning. Det kan exempelvis gälla revisorer, läkare 
och jurister. När organisationsmedlemmar vänder sig till professionens 
normer och regler för att få stöd i sitt agerande innebär det en normativ 
isomorfism. En annan viktig källa till normativ isomorfism är framväxten 
av nätverk av professionella både inom och mellan organisationer. 

4.3.2.5 Handling 
Inom neoinstitutionalismen finns en skepticism mot organisationsmodel
ler som betraktar människor som rationellt kalkylerande aktörer, i nytto-
maximerat hänseende. Istället betonar den för-givet-tagna förväntningar 
och antar att aktörer associerar vissa handlingar med vissa situationer ge
nom regler för vad som är lämpligt. Individer ställs inför val hela tiden, 
men i valsituationer söker de vägledning av andras erfarenheter i jämförba
ra situationer och genom referens till normer för de skyldigheter som gäller 
(DiMaggio & Powell, 1991a, s 10-12). Även March och Oisen hävdar att hand
ling oftare är baserad på identifiering av det normativt lämpliga beteendet 
än ett kalkylerat utfall av alternativa val. "Much of the behaviour we obser
ve in political institutions reflects the routine way in which people do what 
they are supposed to do." 
(March & Olsen, 1989, s 21) 

Social handling i moderna samhällen är starkt strukturerad av institutio
nella regler. Dessa regler antar formen av kulturella teorier, ideologier och 
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föreskrifter om hur samhället fungerar eller bör fungera för att uppnå kol
lektiva syften (Meyer, Boli & Thomas, 1994, s 9). 

Även om beteende vägleds och styrs av regler betyder inte det att beteendet 
är automatiskt eller tanklöst. Aktörer måste bestämma vilka regler som pas
sar till vilka situationer och måste tolka deras mening i speciella situationer. 
Att hävda att beteende inte är rationellt i nyttomaximerat hänseende, bety
der inte att beteendet är oförnuftigt eller ointelligent (Scott, 1995, s xvii). 

4.3.2.6 Neoinstitutionalism och marknadsorientering av socialtjänsten 
Som tidigare beskrivits syftar marknadsorientering bland annat till att för
ändra människors tänkande och handlande. Lindberg och Nilsson (1995) 
menar att genom införandet av ekonomisk styrning antas anställdas bete
ende indirekt förändras på det sättet att deras mål överensstämmer med 
ledningens. I anslutning till det neoinstitutionella perspektivet kan BUM:s 
påverkan på människor i Linköpings socialtjänst betraktas i termer av insti-
tutionalisering. 

Att införa BUM i socialtjänsten medför att affärsmässighet och konkurrens 
blir centrala komponenter, vilka uttrycks i socialarbetarnas handlingar och 
interaktioner. Det innebär att en ekonomisk rationalitet kommer till ut
tryck. I överensstämmelse med det neoinstitutionella perspektivet tenderar 
dessa komponenter efterhand att institutionaliseras då personalen har att 
göra olika överväganden utifrån BUM som organiseringsprincip. Till sist 
kan BUM och dess ekonomiska rationalitet få karaktären av en för-givet-
tagen social ordning som verkar tvingande på socialtjänstens aktörer. 

Det är inte bara i handlingar som marknadsorienteringen kommer till ut
tryck och institutionaliseras, även språket är centralt i det avseendet. Med 
BUM följer objektiverade språkliga typifieringar som är relaterade till för-
givet-tagna föreställningar i omgivningen. Om socialarbetare använder ett 
BUM-relaterat språk internaliseras den värld - kulturella föreställningar, 
myter och tolkningsraster - som ligger inbäddad i det språket. Samtidigt in
nebär språkanvändningens dialektiska process att enskilda socialarbetare 
bidrar till att vidmakthålla marknadsorienteringens för-givet-tagna före
ställningar genom att de externaliseras och ånyo objektiveras inför kollegor 
och andra aktörer. 

Eftersom det neoinstitutionella perspektivet erbjuder förklaringar till hur 
organisationer och deras kulturer förändras i samspel med omgivningen, 
kan det utgöra ett viktigt tolkningsverktyg när marknadsorienteringen av 
socialtjänsten här studeras. 

4.3.3 Organisationen konstitueras av aktörer 

Ett annat bidrag till de organisationsteoretiska utgångspunkterna kommer 
från Morén (1992, 1996). Moréns organisationssyn innebär att organisationen 
inte primärt betraktas som ett yttre administrativt styrinstrument i förhål
lande till människorna i verksamheten, utan som en social kontext inbäd
dad i verksamheten. "Det är relationerna mellan aktörerna som är eller 
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konstituerar organisationen."(Morén, 1992, s 16) Organisationen kan således 
förstås "som ett levande nätverk av mänskliga relationer; dess framträdelse 
för aktörerna beror av förhandlingar, maktkamp och rätten att definiera den 
verklighet som ska gälla." (Morén, 1992, s 16-17) 

Relationerna i organisationen bärs upp av kommunikationen, mestadels 
verbal kommunikation. Kommunikationen innehåller både öppna budskap 
och dolda, underförstådda budskap. Koderna i denna kommunikation kon
stituerar en relationsbaserad tolkningsmatris som i viktiga avseenden avgör 
aktörernas möjligheter att tolka och förhålla sig till arbetsuppgiften. I orga
nisationen - det sociala samspelet - får socialarbetarna svar på frågor som: 
vad kan jag göra? vad får jag göra? I likhet med det neoinstitutionella pers
pektivet menar Morén att organisationen, i termer av relationsburen kol
lektiv tolkningsmatris, i stor utsträckning avgör socialarbetarnas handlings
utrymme. 

Verksamheten och dess organisering kan på sätt och viss ses som skilda 
från varandra, men "de konstitueras av parallella rationaliteter." (Morén, 
1992, s 22-23) Kopplingen mellan verksamhet och dess organisering är vida
re dialektisk; "det är i och genom verksamheten som organiseringen skapas, 
vidmakthålls och eventuellt förändras. "(Morén, 1992, s 23) 

Morén anser att organisationen även kan betraktas som ett yttre administ
rativt styrinstrument. En ram eller formell struktur som kan användas för 
att styra och påverka aktörerna i organisationen. Denna organisationssyn 
innebär att det finns två samtidiga organisationer, en yttre och en inre orga
nisation. Det handlar alltså om två olikartade men samtidiga framträdelse-
former - en formell och en relationell - som erbjuder olika tolkningsmöj
ligheter. Risken med att bara förstå organisationen som inbäddad i relatio
nerna är att man blindställer sig för att den yttre organisationen har en upp
enbar betydelse för arbetsuppgiften. 

4.3.4 Organisering istället för organisation 

Ytterligare en komponent i avhandlingens teoretiska referensram härrör 
från Hjern (1994, 1995), och den kan beskrivas som en organiseringsteori för 
offentlig sektor. 

Innan Hjerns tankegångar presenteras görs ett förtydligande av begreppet 
organisering i förhållande till begreppet organisation. Författare på området 
anser att organisering är en social process, medan organisation är struktur 
(jfr Clegg & Hardy, 1996, s 3; Scott, 1992, s 93). Beskrivet på ett annat sätt in
nebär organisering att aktörer, resurser och strategier samordnas i tid och 
rum. Oberoende aktiviteter arrangeras i medvetna mönster. Organisering 
kan således vara ett samarbete vid sidan av, inom och mellan olika formella 
organisationer där människor inleder en strukturerad samhandling 
(Carlsson, 1993, s 44; SOU 1996:169, bilaga 1, s 76). Organisation är däremot en 
planmässigt inrättad sammanslutning som kan uppstå som ett resultat av 
organisering (Carlsson, 1993, s 44-45). 

Hjern menar att offentliga sektorn är organiserad och specialiserad på ett 
sätt som ska förenkla politisk ledning och administrativ kontroll. 
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"Välfärdsstaten byggdes med centralistisk reglering och budgetering - för 
chefskap, inte för målstyrning och ledarskap. "(Hjern, 1995, s 2) 

Denna organisering och specialisering överensstämmer emellertid dåligt 
med olika medborgargruppers behovs- eller problemläge. Offentlig förvalt
ning har traditionellt, det vill säga utifrån organisationsteoretiska perspek
tiv, betraktats som ett antal specialiserade förvaltningar med egna revir, till 
exempel skola, socialtjänst, fritidskontor och barnomsorg. Dessa specialise
rade organisationsenheter är vad Hjern benämner stenhus. Stenhusen kan 
även vara olika organisationsenheter inom en förvaltning, exempelvis oli
ka resultatenheter inom socialtjänsten. 

I offentliga sektorn pågår sedan 1970-talet en minskning av generalist-
kompetens och en ökad arbetsdelning och specialisering. Anledningen antas 
vara att människor vill bli bättre i jobbet - mer professionella. Felaktigt tror 
sig ofta offentliganställda kunna uppnå ökad professionalisering genom att 
specialisera sig. Specialiseringen tenderar istället att leda till att specialister 
skapar ytterligare revir mellan sina stenhus. 

Många av de mångfacetterade problem, behov och utmaningar som män
niskor har, kan inte lösas enbart av en specialist inom ett stenhus. Därför 
behövs samarbete med specialister inom andra stenhus, tvärsöver profes
sionella hierarkier och revir. Detta samarbete, som exempelvis kan gälla en 
klient hos socialtjänsten med mångfacetterad problematik, illustreras av 
Hjern med en amöba. Nu menar Hjern att amöban, samarbetet för klienten, 
bör betraktas som en alternativ "resultatenhet". Det är sålunda inte enbart 
stenhusen som ska ses som resultatenheter, vilket nu görs i många kom
muner och landsting. 

Stenhus 

Amöba 
(Alternativ 

'resultatenhet") 

yStenhus ^ 

Figur 3. Specialiserade verksamheters organisering till en amöba (Delvis ef
ter Hjern, 1995) 

Hjern anser inte att det är fel med resultatenheter i sig, men det är fel när 
resultatenheterna inte motsvarar problemen. Lösningen är emellertid inte 
att konstruera nya stenhus, utan att låta specialisterna bilda konstellationer 
med specialister i andra stenhus, med utgångspunkt i den enskilda männi
skans hela behov. Detta är vad Hjern benämner professionellt ansvar. Hjern 
skiljer mellan specialister och professionella. De förstnämnda är bra på att 
utföra sin specialitet, medan den som också är professionell ställer egna för-
vemfrågor och tar sin specialitet och samarbetar med andra specialister. 
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Ett grundproblem i dagens offentliga sektor är att specialister ofta markerar 
revir och motverkar samordning och organisering av professionella tjänster 
för människors sammansatta behov, problem och utmaningar. För att speci
alisterna ska kunna jobba professionellt - det vill säga organisera amöbor för 
utsatta människor - behövs ledarskap och inte chefskap. Kortfattat innebär 
det att politiker, administratörer och arbetsledare behöver generalist-
kompetens så att de kan få specialisterna att professionellt samverka över 
revirgränserna, med fokus på den enskilda människans behov48. 

4.3.5 Samarbete och helhetssyn 

Ett centralt inslag i marknadsorienteringen av Linköpings socialtjänst är 
organisationens funktionsuppdelning. För att bättre kunna analysera sam
arbetet inom och mellan de funktionsupp delade enheter som utgör under
sökningens fall framställs i detta avsnitt några teoretiska aspekter på samar
bete, huvudsakligen utifrån Boklund (1994, 1995). Framställningen är ett 
viktigt komplement till Hjerns resonemang om organisation och organise
ring, då Boklund ökar samarbetsbegreppets analytiska potential genom att 
det utvecklas och nyanseras. 

Både i förarbetena till 1982 års socialtjänstlag och Socialutredningen (SU) 
har ett socialt arbete som bygger på en helhetssyn ansetts vara en central 
princip. Utredningen och lagstiftaren ansåg att socialtjänstens insatser skulle 
bygga på en helhetssyn på människors livssituation. Det skulle bland annat 
åstadkommas genom samordnande insatser i en organisation med så låg 
grad av funktionsuppdelning och specialisering som möjligt, det vill säga en 
integrerad organisation (Boklund 1994, s 109, 114). Samarbete inom social
tjänsten har således ansetts vara en viktig förutsättning för att få till stånd en 
helhetssyn på människors livssituation. 

I avhandlingen avses med helhetssyn ingalunda alla tänkbara aspekter av 
en människas liv. Bokstavligt taget innebär helheten en mångfald som fak
tiskt inte låter sig infångas av någon socialarbetare. I enlighet med Brikner 
och Frej (refererade i Kokkin, 1998) anser jag därför att begreppet relevans är 
adekvat i sammanhanget. Helheten är den situations- och problemförståelse 
som socialarbetaren och klienten gemensamt bygger upp. Till helheten hör 
alltså det som de involverade anser vara relevant i klientens situation. 

I enlighet med Boklund betraktas samarbete som ett överordnat begrepp, 
som inbegriper flera olika dimensioner. Dessa dimensioner kan sägas utgöra 
aspekter på samarbete, exempelvis dess form eller innehåll. 

48 Delar av resonemanget härrör från en föreläsning av Hjern 28/10 1994. 
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4.3.5.1 Samarbetets former 
Boklund diskuterar samarbetets former mellan olika yrkesgrupper, med ut
gångspunkt i en modell49 som innehåller fyra olika samarbetsnivåer. Varje 
samarbetsnivå ställer olika krav på förhållningssätt mellan yrkesgrupperna: 

1 separation - inget samarbete alls 

2 koordination - samordning 

3 kollaboration - samverkan 

4 integration - sammansmältning 

Den första samarbetsformen, separation, innebär paradoxalt nog icke
samarbete. Innebörden i separation beskrivs i det följande. 

"Inom en organisation kan olika funktioner utforma olika insatser för en 
och samma familj/klient parallellt, vid sidan av varandra. Utifrån sett ser 
detta ut som om det vore ett samarbete, därför att insatserna kommer från 
en och samma organisation. Vid närmare granskning kan det visa sig att det 
inte finns någon som helst interaktion mellan dessa funktioner(Boklund, 
1995, s 46) 

Den andra samarbetsformen, koordination, innebär samarbete i form av 
samordning mellan olika verksamheter. Förenklat innebär det ett remiss
förfarande, det vill säga att en yrkeskategori överför ett ärende till en annan. 
Handläggarnas förhållningssätt präglas i stor utsträckning av avgränsning. 
Intresse för andra yrkesgruppers perspektiv eller ett mer långtgående samar
bete saknas. 

"Inom socialtjänsten förekommer sådan enkel, additiv samordning till ex
empel när handläggare inom äldre- och handikappomsorg överför frågan 
om ekonomiskt bistånd till en socialsekreterare, som adderar sina insatser 
till hemtjänstassistentens utan något egentligt möte eller samspel dem 
emellan.,r (Boklund, 1995, s 46) 

Den tredje samarbetsformen, kollaboration, innebär genuin samverkan. 
Kollaborativ samverkan präglas av att varje yrkesgrupp upprätthåller sitt 
eget avgränsade ansvarsområde och verksamhetsområde, som leder till ett 
heterogent arbetslag, bestående av specialister med olika regelverk och yr
kesroller. I konkreta samarbetssituationer möts de emellertid i ett integrativt 
och komplementärt samarbete kring vissa frågor eller kring vissa klien
ter/familjer. Tillsammans kan yrkesgrupperna utforma en insats där ele
ment från varje grupps insatsarsenal tas i anspråk. 

49 Modellen har Boklund hämtat från Berggren (1982) och Westrin (1986). 
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"kännetecknande för detta är att man gemensamt stöter och blöter ett pro
blem,, man träffas och diskuterar ett fall eller har på något annat sätt en åter-
föring till den andra parten vad man kommit fram till." (Westrin citerad i 
Boklund, 1995, s 46) 

Kollaboration präglas således av ett förhållningssätt mellan yrkesgrupperna 
som bygger på kännedom om och respekt för varandras kunskapsområden 
och kompetenser, dessutom en vilja att ta del av varandras perspektiv. 

Den fjärde samarbetsnivån, sammansmältning, innebär att verksamheter 
och/eller yrkesgrupper integreras med varandra. Det betyder att yrkesgrup
perna strävar mot att utveckla en generalistkompetens. Ytterst kan det leda 
till att alla, oavsett yrkesgruppstillhörighet, i princip gör samma saker och 
har samma ansvarsområden. Endast en mindre del av arbetet är yrkesspeci-
fikt. Det förutsätter att yrkesgruppsföreträdarna betraktar varandra som jäm
lika. 

4.3.5.2 Samarbetets innehåll 
Boklund diskuterar dessutom samarbetets innehåll utifrån tre olika model
ler50. Den första arbetsmodellen, den traditionella, kännetecknas av formel
la procedurförfaranden och/eller av oflexibel rättighetsprövning. Det bety
der att yrkesgrupperna identifierar klienters behov inom ramen för det egna 
ansvarsområdets tillgängliga och begränsade resurser, vilka huvudsakligen 
bestäms av historiska skäl. Det innebär att förenklat pröva rätten till efter
frågad hjälp, ställd mot vilka insatser som brukar beviljas i motsvarande 
sammanhang. Dessutom upprätthåller yrkesgrupperna i arbetslaget en strikt 
avgränsning, med få eller inga gemensamma arbetsinsatser (Boklund, 1995, 
s 47-48). 

Den andra samarbetsmodellen, den transitionella, kännetecknas av att 
tyngdpunkten läggs på att utveckla och skapa flexibla lösningar och insatser 
sammansatta från vardera programområdet. 

"Ett visst mått av grupparbete förekommer och yrkesgrupperna arbetar in
tegrativi vid behov, men i övrigt är yrkesroller och uppgifter avgränsade 
från varandra. Gemensamma bedömningar görs, men i ärendearbete ge
nomför var och en sina avgränsade insatser"{Boklund, 1995, s 48) 

Den tredje samarbetsmodellen, den behovsorienterade, karaktäriseras av att 
sätta den enskildes behov i fokus. Yrkesgrupperna gör ofta en gemensam 
behovsbedömning av dessa och skräddarsyr sedan gemensamt insatserna i 
flexibla former, så att de bäst motsvarar behoven. 

"Det gemensamma ärendearbetet leder till att det successivt blir allt mindre 
viktigt att upprätthålla strikta gränser mellan yrkesroller och -kompetenser, 
till förmån för ett uppgiftscentrerat arbetssätt." (Boklund, 1995, s 48) 

50 Modellerna har Boklund hämtat från McGrath (1993). 
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Sammantaget menar jag att Boklunds resonemang om olika dimensioner 
av begreppet samarbete utgör ett utmärkt komplement till Hjerns tankar om 
organisering av generalistkompetens. Genom att betrakta socialtjänstens 
organisering för utsatta människor i termer av former och innehåll nyanse
ras och utvecklas samarbetsbegreppet. 

4.4 Biståndsteori för socialt arbete 

Centrala för denna studie är de initiala frågorna om marknadsorientering
ens konsekvenser för det direkta klientarbetet. För att kunna diskutera dessa 
på ett relevant sätt infogas i den teoretiska referensramen en teori om socialt 
arbete där det direkta klientarbetet, liksom kopplingen klientarbete-
organisation, är fundamentala komponenter. 

Morén (1992, 1996) har i kritik mot teorier om socialt arbete, som innebär 
vad han kallar åtgärdsmekanik och terapimystik, utvecklat en biståndsteori 
för socialt arbete51. Perspektivet innebär att socialarbetarens uppgifter är att 
företräda och bistå den socialt utsatta människan och det kan innebära att 
insatserna ibland bedrivs i ett motsatsförhållande till den egna organisatio
nen. Moréns grundsyn på socialt arbete kan sammanfattas i nedanstående 
modell. 

o---

ÅTGÄRDSMEKANIKEN 

MÄNSKLIGT BISTÅND 
Blind fläck - begreppsligt tomrum 

TERAPIMYSTIKEN 
- Moment 22 

ANPASSANDE/KOMPEN
SATORISKA INSATSER 

Relationsburen balansakt: 
Dubbelt risktagande 

OMGESTALTANDE 
INSATSER 

Figur 4. Sammanfattning av Moréns grundsyn på socialt arbete. 
(Källa: Morén, 1996, s 21) 

Kortfattat menas med åtgärdsmekanik ett problemlösningstänkande där me
todiken i nyckelordsform innebär: problem, utredning, bedömning, resul
tat/lösning. Med terapimystik avser Morén det som ofta benämns behand-

51 När Morén talar om bistånd menas inte den juridiska termen bistånd, som avser beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Moréns teori avser bi-stånd i meningen att stå andra människor bi. 
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ling eller psykosocialt arbete. En slags andra rangens psykoterapi anpassad 
till det sociala området52. 

Inom socialtjänsten finns ofta en uppdelning i myndighetsutövning/ut
redning respektive behandling. Dessa olika inriktningar representerar olika 
språk som i bägge fallen har begränsningar i förhållande till det sociala arbe
tet. En organisatorisk uppdelning mellan dessa aspekter innebär att man 
systematiskt bygger in och reproducerar en blind fläck i det sociala arbetets 
självförståelse. Den blinda fläcken syftar på den vanligtvis osedda eller oför
stådda biståndsaspekten. Det leder till att centrala inslag i socialt arbete orga
niseras bort. Morén använder begreppet mänskligt bistånd i ett försök att 
begreppsliggöra den blinda fläcken. 

Detta leder enligt Morén (1992) fram till att två ytterligare begrepp blir cent
rala: livsanpassning respektive livsomgestaltning. Dessa är två olikartade, 
men i praktiken ofta samtidigt närvarande och sammanvävda aspekter av 
biståndsinsatsen. I praktiskt socialt arbete innebär emellertid socialarbetarnas 
insatser mestadels att balansera i ett gränsland mellan dessa biståndsaspek
ter. I Moréns perspektiv betraktas inte denna balansakt som ett problem 
utan som en viktig förutsättning för att kunna bistå socialt utsatta männi
skor i deras komplexa och mångfacetterade livssituationer. Den relations-
burna balansgången mellan anpassande och omgestaltande insatser innebär 
icke desto mindre ett dubbelt risktagande för socialarbetaren: att tränga sig på 
och att kränka när man borde låta vara eller överge när man borde stå kvar. 
Att vara hängiven och finnas kvar med sitt erbjudande om mänskligt bi
stånd utan att tränga sig på och kränka den utsatta människan framhålls 
som en viktig aspekt av det sociala arbetet. 

Livsanpassning respektive livsomgestaltning motsvaras av olika förhåll
ningssätt. I den förstnämnda kan socialarbetaren förhålla sig distanserat gen
temot klienten; det handlar om en service- eller myndighetsrelation. Den 
andra aspekten förutsätter närhet; att klienten och socialarbetaren möts som 
närvarande (med)människor. Detta kallar Morén för biståndsrelation. 

Som allmän deklaration kan man säga att livsanpassning, som är en typ 
av problemlösningsarbete, handlar om insatser av anpassande eller kom
pensatorisk art, som syftar till anpassning mellan livssituation och yttre so
ciala villkor. Till exempel tidsbegränsade insatser av servicekaraktär som: 
utredning, ekonomiskt bistånd, information, rådgivning, överföring av ma
teriellt bistånd, förmedling av barnomsorg eller äldreomsorg. Dessa insatser 
är tidsmässigt begränsade och kräver inte att den utsatta människan ska 
ändra sin livsföring eller finna på nya eller ändrade överlevnadsstrategier. 
Däremot är det viktigt att kriterierna för bistånd är entydiga samt att alla be
handlas någorlunda enhetligt. Arbetsuppgiften kan genomföras via 
"administration" och "förvaltning". 

5 2 Med det terapeutiska förloppet som förebild inriktar sig socialarbetare på behandling. Det finns viktiga 
skillnader mellan socialtjänstens behandlingstänkande (terapimystik) och den klassiska psykoterapin. 
Bland annat att den klassiska psykoterapins patienter själva sökt upp terapeuten och lever ett tillräckligt 
ordnat liv för att vara anpassad till behandlingsformen. När det gäller människor som socialarbetare möter 
lever de ofta i oordnade eller kaotiska livssituationer, dessutom nar många inte frivilligt sökt kontakt utan 
blivit uppsökta. 
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"Det är legitimt att stanna kvar i rollerna - tjänstemannen och klienten - och 
att mötet är formaliserat och reglerat; det är nödvändigt för att tillgodose lika 
behandling och rättssäkerhet. Det handlar i huvudsak om en service eller 
myndighetsrelation(1996, s 22) 

Däremot innebär livsomgestaltning att socialarbetaren tillsammans med 
den socialt utsatta människan har att synliggöra nya tolknings- och hand
lingsmöjligheter av den utsattes livssituation53. Den sociala utsattheten kan 
bestå i att "... man är blind inför den egna livssituationen. Utsattheten kan 
också bestå i översköljning av valmöjligheter som kännetecknar det mo
derna samhället(Morén, 1992, s 33). Här avses den typ mänsklig utsatthet 
där socialarbetaren inte kan medverka till förändring genom enkla anpas
sande insatser. Istället blir uppgiften att medverka till en långsiktig omges
taltning av en destruktiv och otillfredsställande livssituation. 

Morén konstaterar att det omgestaltande arbetet ofta är långsiktigt och 
"resultatet" bör ses i ett livsperspektiv. Kriterierna för detta bistånd är inte 
enhetliga, det ligger i sakens natur att unika människor i unika situationer 
måste behandlas olika. En viktig aspekt av omgestaltande socialt arbete är att 
önskade förändringar inte kan uppställas i förväg för att sedan planeras och 
åtgärdas fram. Det handlar om erbjudanden och möjligheter att kunna för
ändra självbild och omvärldsuppfattning, samt finna nya överlevnadsstra
tegier; mänsklig förändring som "växer fram" och som inte är meningsfullt 
att försöka förutsäga. 

Morén påpekar att i praktiken bedrivs socialt arbete ofta i gränslandet mel
lan anpassning och omgestaltning, det vill säga de båda aspekterna kan vara 
samtidiga och sammanflätade. Det är emellertid inte självklart att det sociala 
arbetet innehåller båda dessa aspekter. Många gånger tenderar det sociala 
arbetet att vara en livsanpassande åtgärdsmekanik. För att kunna hantera 
balansakten i gränslandet är etablerandet av en nära, personlig och levande 
relation mellan socialarbetare och klient ett grundläggande villkor. Relatio
nen är ett grundvillkor för att överhuvudtaget kunna komma fram till o m 
det föreligger social utsatthet och om den biståndssökande ska kunna för
medlas en övertygelse om möjligheter att själv kunna påverka sin livssitua
tion. En sådan relation kommer att präglas av en ömsesidig utmaning av 
självbilder och omvärldsuppfattningar. Morén skriver att i mötet med den 
andre kan man upptäcka sig själv. Han menar vidare att det är förknippat 
med smärta, ångest och motstånd att eventuellt överge sig själv och bli en 
annan. För socialarbetaren är det primära inte att diagnosticera och åtgärda 
utan att komma nära och förstå; medverka till ett synliggörande av den bi
ståndssökandes otillfredsställande och utsatta livssituation. Det kan i sin tur 
innebära nya eller ändrade överlevnadsstrategier. Morén skriver att: 

53 Begreppet omgestaltning används av Morén istället för behandling. Han menar att begreppet behandling 
leder fel; det för tankarna till den diagnostiska kultur han försöker komma ifrån. Exempel på en renodlad 
form av omgestaltning skulle vara psykoterapi, emellertid är begreppen psykoterapi och omgestaltning inte 
alls identiska. Psykoterapi förutsätter distansens princip (terapeuten sta vara ett neutralt överföringsob
jekt) medan omgestaltning förutsätter närhetens princip (socialarbetaren ska vara närvarande som med
människa). 
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"det är synliggörandet som är biståndsinsatsen; när den biståndssökandes 
livssituation är synliggjord, när nya tolkningsmöjligheter har blottlagt möj
liga förändringar, så är biståndsinsatsen över." (Morén, 1992, s 57) 

4.4.1 Handläggning och bistånd - olika rationaler 

Morén (1996, s 17-18) använder dessutom begreppen handläggningsrational 
och biståndsrational. Det finns dock oklarheter i Moréns sätt att göra reda för 
dessa begrepp. Min användning av begreppen baseras på följande tolkning. 

De olika rationalerna innebär, kortfattat, olika sätt att förstå och förhålla sig 
till det sociala arbetet (Morén, 1992, s 43-59). Socialt arbete präglas, på ett 
grundläggande sätt, av att det bedrivs i gränslandet mellan anpass
ning/kompensation och omgestaltning. Arbetet i gränslandet präglas i sin 
tur av spänningsförhållandet mellan handläggningsrational och biståndsra
tional. Spänningsförhållandet mellan dessa rationaler beror av att socialt 
arbete bedrivs inom ramen för en offentlig myndighet. Ett ideellt socialt ar
bete skulle således kunna präglas av anpassning och omgestaltning, men 
inte av något spänningsförhållande mellan handläggningsrational och bi
ståndsrational. 

Min läsning av Morén ger vid handen att handläggningsrationalen inne
bär ett sätt att betrakta och förhålla sig till verksamheten som grundas i soci
altjänstens legala skyldigheter och ansvar (bl.a. via SoL, LVU, LVM) samt 
organisationens administrativa rutiner (t.ex. genom funktionsuppdelning). 
Biståndsrationalen är ett sätt att förstå och förhålla sig till arbetsuppgiften 
som grundar sig i utgångspunkten att socialarbetaren har sin grundläggande 
lojalitet till klienten, uppgiften är att företräda och bistå den utsatta männi
skan. Det innebär, så uppfattar jag resonemanget, att socialarbetaren måste 
förhålla sig kritisk till - och ibland ifrågasätta eller till och med överskrida -
den samhälleligt anvisade tjänstemannarollen och de organisatoriska och 
administrativa villkoren. Spänningsförhållandet mellan de två rationalerna 
tycks uppstå genom att socialt arbete med otvetydig lojalitet till klienten 
(utsatta grupper i samhället) bedrivs inom en offentlig myndighet baserad 
på allmänintresset. 

4.4.2 Dialektiska spänningsfält 

Morén menar att om man vill förstå villkoren för socialt arbete då måste 
man förstå dialektiken mellan ett antal spänningsfält (Se Morén 1996, s 25 
f.f.) Ett av dessa spänningsfält är balansakten i gränslandet Anpass
ning/Omgestaltning som diskuterats ovan. 

Dessutom framhåller Morén att socialt arbete bedrivs i spänningsfältet 
mellan Individ,/Samhälle. Det följer av antagandet att människan finns i 
samhället och samhället finns i människan. Det innebär i korthet att beakta 
verksamheten och utsattheten i ett givet socialt/samhälleligt sammanhang. 
Sociala problem är inte bara individuella, de är också definierade i en sam
hällelig kontext. 
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Ett tredje spänningsfält är det mellan Mig själv/Den andre. När de samhäl
leligt anvisade rollerna överskrids, förskjuts gränserna mellan socialarbeta
ren och den biståndsbehövande. Det betyder att socialarbetaren inte kan in
skränka de egna möjligheterna genom att enbart agera handläggare och 
hänvisa till begränsningar i rollen och regelsystemet. "Det uppstår en ömse
sidighet i relationen: det som händer den andre händer också mig, man ris
kerar att upptäcka sig själv i den andre." (Morén, 1996, s 27) 

Ett fjärde spänningsfält är det mellan Biståndsrelation/Samhälle. Relatio
nen mellan socialarbetare och biståndsbehövande villkoras av samhälleliga 
förhållanden. Olika maktförhållanden, över- och underordningsförhållan
den, i ett visst samhälle kommer att prägla och villkora de relationer, mel-
lanmänskliga samspel, som detta samhälles institutioner, exempelvis social
tjänsten, utgörs av. 

4.4.3 Bärande principer 

Morén (1996, s 28-29) föreslår fyra bärande principer för goda relationer i so
cialt arbete: närhet, respektfullhet, ömsesidighet samt icke-moraliserande. 
Det bör påpekas att principerna inte är ömsesidigt uteslutande utan går del
vis in i och förutsätter varandra54. 

Närhet. Socialarbetarens insatser för den utsatta människan bärs upp av en 
nära, genuin och personlig relation till den biståndsbehövande. Det är nöd
vändigt för att båda ska kunna orientera sig i gränslandet mellan anpassning 
och omgestaltning och utgör en garant mot manipulation och kränkning. 
Närhetens princip innebär också att socialarbetaren ska vara lättillgänglig 
och inte onödigtvis kringgärda sig med rumsliga, attitydmässiga, administ
rativa eller byråkratiska hinder. 

Respektfullhet. Även den mest utsatta, förnedrade och marginaliserade 
människan förtjänar respekt för sitt människovärde och sin tolkning av den 
egna livssituationen. I varje enskilt fall måste socialarbetaren vara vaksam 
mot risken för kränkning, manipulation, repression. 

Ömsesidighet. Ömsesidighetens princip innebär en övertygelse om att ge
nuin mänsklig förändring inte går att administrera fram eller manipulera 
fram med hjälp av någon metod. Man kan inte enbart mötas som roller i en 
myndighetsrelation, man måste också mötas människa till människa. Krav 
och förväntningar att den biståndssökande ska förändras kan innebära att 
även socialarbetaren måste omvärdera sitt förhållningssätt. Principen om 
ömsesidighet innebär också att man inte bara ser människan i samhället 
utan också samhället i människan. 

Icke-moraliserande. När socialarbetare utreder den biståndssökandes livs
situation i syfte att definiera problemet och föreslå lösningar ligger det nära 
till hands att socialarbetaren, utan att egentligen tänka på det, också slår fast 
vad som är den önskvärda lösningen, det vill säga hur man anser att 
"klienten'' ska leva sitt liv. Att beskriva socialt arbete som "medverkan till 

54 I huvudsak är det Moréns formuleringar som använts när det gäller de bärande principerna. 
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synliggörande av nya tolknings- och handlingsmöjligheter" snarare än som 
ett "problemlösningsarbete" innebär en markering av principen om icke 
moraliserande. 

4.4.4 Synpunkter på biståndsteorin 

Moréns biståndsteori erbjuder ett sätt att betrakta socialt arbete som är an
vändbart i detta sammanhang. Förtjänsterna med teorin är flera. Den består 
av ett antal "nya" begrepp som möjliggör en analys av socialtjänstens IFO, 
som går utöver organisationens eget sätt att definiera och förstå sin verk
samhet. Dessutom är teorins normativa inslag användbara för att värdera de 
empiriska iakttagelserna. Vidare problematiserar teorin den viktiga kopp
lingen mellan organisation och mänsklig förändring. Den kanske största 
förtjänsten med teorin är att den varken har ett renodlat klient- eller social-
arbetarperspektiv. Istället gör den anspråk på att ta avstamp i arbetsuppgiften 
att bistå socialt utsatta människor; det sociala arbetets perspektiv. 

Enligt min mening innehåller dock teorin även ett antal brister. Bland an
nat har den en tämligen ensidig fokusering på individ- och familjeinriktat 
socialt arbete i offentlig regi. Vad som ibland benämns socialt grupparbete, 
samhällsarbete eller social planering lämnar biståndsteorin därhän (jfr Bern-
ler & Johnsson, 1988, s 34). Vidare kan begreppet bistånd ge upphov till 
oklarheter då begreppet sedan tidigare har en etablerad juridisk innebörd. 
Dessutom är begreppen handläggnings- respektive biståndsrational inte helt 
tydliga. Ytterligare en brist är att Morén använder begreppet roll i motsats till 
människa, utan att detta problematiseras i förhållande till etablerad rollteori. 

Sammantaget anser jag emellertid jag att biståndsteorins förtjänster upp
väger dess brister. Den är tillräckligt relevant, omfattande och problematise-
rande för att analysera individ- och familjeinriktat klientarbete i en mark-
nadsorienterad socialtjänst. 

4.5 Kommentar till den teoretiska referensramen 

I kapitlet har studiens teoretiska referensram presenterats i form av teori om 
kvasimarknader, organisations-/organiseringsteori och teori för socialt arbe
te. Att teorierna är olikartade handlar, förutom olika fokus, om att teorierna 
delvis har olika synsätt på människan som handlande varelse. Det kan där
för se ut som att det föreligger en motsägelse i neoinstitutionalismens syn på 
människan som en varelse vars handlingar är vägledda och påverkade av 
institutionella föreskrifter, jämfört med organiseringsteorin (Hjern, a.a.) där 
människan betraktas som ett aktivt subjekt. Jag menar att det är frågan o m 
en skenbar motsägelse. För det första framgår av det neoinstitutionella pers
pektivet att allt mänskligt beteende inte är oreflekterat och rutiniserat. Det 
andra argumentet för att motsägelsen är skenbar är Berger och Luckmanns 
(1967) teori, som förklarar dubbelheten i människans sociala vara. Enskilda 
individer har tillsammans med andra individer konstruerat den sociala 
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verkligheten. Därför är individen inte enbart en produkt av sociala struktu
rer utan bidrar även till att förändra den sociala verkligheten. Således inne
håller den teoretiska referensramen både inslag av voluntarism (människan 
skapar samhället) och determinism (samhället skapar människan) - i ett 
dialektiskt förhållande. 

Det är viktigt att understryka att det inte finns någon ambition att teorier
na tillsammans ska omfatta hela det studerade fenomenet. Det är inte möj
ligt då det finns ett flertal aspekter som överhuvudtaget inte omfattas av 
teorierna. Det gäller till exempel etik- och könsaspekter. Tanken är inte hel
ler att teorierna ska utgöra en sammanhållen och totalt homogen referens
ram. Snarare kan man i anslutning till trianguleringstanken hävda att det 
finns en poäng med att teorierna är olikartade. Patton (1987) argumenterar 
för att analysen blir starkare genom att teorierna belyser olikartade aspekter 
av fenomenet. 

I nästa kapitel beskrivs och diskuteras avhandlingens forskningsmetoder 
och den empiriska studiens konkreta genomförande. 
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5 Metod och genomförande 

5.1 Fallstudie som forskningsmetod 

Yin (1993, 1994) menar att en fallstudie är en empirisk undersökning som 
undersöker ett samtida fenomen i sin kontext, särskilt när gränserna mellan 
fenomen och kontext inte är helt uppenbara. Fallstudien kan alltså använ
das när man avsiktligt vill inkludera kontextuella förutsättningar, där man 
tror att de kan vara relevanta för det studerade fenomenet. 

Föreliggande studie handlar om individ- och familjeinriktat socialt arbete i 
en marknadsorienterad socialtjänst. Det skulle varit fel att särskilja det socia
la arbetet från dess organisatoriska förutsättningar varför en fallstudie kan 
anses vara relevant. 

Fallstudier kan användas både för explorativa, deskriptiva och förklarande 
studier. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv vilket innebär 
att man försöker inhämta så heltäckande och omfattande information som 
möjligt. Omfattningen kan stå för djup, bredd eller både-och. Det innebär att 
man vanligtvis inte nöjer sig med en enda datainsamlingsmetod, eller en
bart kvalitativa eller kvantitativa data (Johansson Lindfors, 1993, s 130; Patel 
& Davidsson, 1991, s 44; Wallén, 1993, s 105). 

Föreliggande studie är framförallt deskriptiv; den försöker utifrån huvud
sakligen teoretiskt deducerade utgångspunkter beskriva hur socialarbetare 
bedriver individ- och familjeinriktat socialt arbete i en marknadsorienterad 
socialtjänst. Dessutom har den en explorativ karaktär, då relevanta aspekter 
av fenomenet som inte kunnat uppfattas a priori har försökt fångas upp 
vartefter de framträtt under studiens gång. Det har inte funnits någon ambi
tion att med helhetsperspektiv avse fallets alla verksamheter eller tänkbara 
datakällor. Däremot har det funnits en strävan att nå en balans mellan bredd 
och djup. Det vill säga att inbegripa ett tillräckligt stort antal initierade in
tervjupersoner som representerar relevanta delar av det studerade fallet. 
Syftet var att därigenom samla in tillräckligt rikhaltig information för att 
kunna besvara studiens frågor på ett tillfredsställande sätt. Detta diskuteras 
mer utförligt längre fram under rubriken urval inom fallet. 

Som inledningsvis beskrivits omfattar denna fallstudie både en kvantita
tiv pilotstudie och en kvalitativ huvudstudie, emellertid behandlar metod
kapitlet enbart den kvalitativa huvudstudien. Pilotstudiens metodövervä
ganden redovisas inte i det här sammanhanget, då den huvudsakligen bi
dragit till att generera huvudstudiens frågeställningar. 

5.1.1 Definition och avgränsning av fallet och dess enheter 

Det är omöjligt att intervjua alla, observera allting och samla in allt relevant 
material vilket gör att man som forskare måste bestämma sig för var och när 
studier ska göras, vem och vad som ska studeras. 
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En av de första frågorna att ställa sig är vilken typ av fallstudie man ska 
genomföra. Stake (1994, 1995) skiljer mellan två typer av fallstudier: intrinsic 
case study eller instrumental case study. I den förstnämnda typen handlar 
det om ett specifikt kunskapsintresse; man vill förstå och lära sig av och om 
ett speciellt fall. När det gäller den instrumentella fallstudien är kunskapsin
tresset mer allmänt. Ambitionen är att lära sig något generellt med hjälp av 
ett fall som inte behöver vara speciellt intressant i sig. Som kommentar till 
Stake anser jag att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa två typer 
av fallstudier. Även ett instrumenteilt fall måste rimligtvis ha ett intresse i 
sig, annars vore det antagligen ett dåligt fall att lära sig något av. 

En andra fråga att ställa sig är hur många och följaktligen vilket/vilka fall 
man ska välja. Både Patton (1987) och Stake (1995, s 4) hävdar att en övergri
pande princip är att välja informationsrika fall, som man kan lära sig så 
mycket som möjligt av. Ifrågavarande studie bygger på ett fall, en viktig an
ledning är de tillgängliga resurserna. Givet resurserna har en "djupdykning" 
i ett fall prioriterats framför den "bredd" som kunnat uppnås med flera. 

Fallet utgörs av delar av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) i 
Linköpings kommun. Tidsmässigt avgränsas fallet från 1/1 1992 (när BUM 
infördes) till och med hösten 1996 (då intervjuundersökningen genomför
des). I anslutning till Stakes resonemang betraktas fallet här som ett instru
mentent fall. Det innebär emellertid inte att fallet är ointressant i sig, tvärt
om är det mycket intressant. I synnerhet torde det vara av intresse för olika 
personer i Linköpings kommun. För mig som forskare är fallet, i huvudsak, 
intressant genom att det fenomen som intresserar mig - marknadsoriente
ring av socialtjänstens EFO - framstår mycket tydligt i den valda kommu
nen. Fallet betraktas som mycket informationsrikt och som sådant möjligt 
att lära sig mycket av. Argumenten för detta är flera: 

1) Linköpings kommun har under 1990-talet legat långt framme när det gäl
ler marknadsorientering i Sverige. Kommunen var en av de första i landet 
att införa BUM i andra delar än tekniska sektorer (1/1 1992)55. 

2) Enligt Bergmark (1994, s 30-31) har de mest radikala förändringarna gjorts 
i de kommuner som infört beställar-utförarmodeller. Beställar-utförar-
modellen i Linköping är sannolikt den mest välutvecklade i landet genom 
att BUM finns i kommunens hela organisation. Linköpings politiker ville 
ha ett "paradigmskifte", istället för en förändring där delar av den gamla 
organisationen fanns kvar. Även Henning och Lieberg (1997) som också 
studerat Linköpings kommun, hävdar att kommunen genomdrivit ett av 
de mest konsekventa exemplen på en beställar-utförarorganisation. 

3) BUM i Linköpings kommun karaktäriseras av en strikt funktionsuppdel
ning. Socialtjänsten har dessutom olika typer av utförare (kommunala och 
privata) vilket möjliggjort jämförelser mellan alternativa verksamhetsfor
mer. 

Jfr även avsnittet om BUM:s införande i Sverige i kapitel 2. 

75 



4) Det fanns vid införandet av BUM en enighet över partigränserna om 
modellens lämplighet i alla kommunala sektorer56 (Norlin, 1993). Det talar 
för att modellen har fått ett större genomslag än i kommuner där politisk 
oenighet råder om BUM. 

5) Modellen är i stort sett oförändrad sedan introduktionen 1992. (Några 
mindre skillnader är att man slagit ihop vissa resultatenheter för att få dem 
större. Dessutom har man privatiserat bland annat företagshälsovård och 
lokalförvaltning). 

6) Efter införandet av BUM blev Linköpings kommun mycket omskriven i 
tidningar (t.ex. Aftonbladet, Kommunaktuellt, Dagens Nyheter, Pockettid-
ningen R och SSR-tidningen), böcker (t.ex. Norlin, 1994; Gustavsson, 1994, 
Denvall, 1997) och offentliga tryck (t.ex. Ds 1992:7; SOU 1993:73). I Svenska 
Institutets engelskspråkiga informationsskrift om svenska kommuner an
vänds Linköping som exempel på BUM som kommunal organisationsmo
dell (Häggroth, Kronvall, Riberdahl & Rudebeck, 1996, s 60). Denna tämligen 
omfattande exponering betraktas här som ett tecken på att olika intressenter 
i samhället (journalister, forskare och utredare) funnit att förändringarna i 
Linköpings kommun varit särskilt intressanta i jämförelse med andra 
kommuner. 

Det finns inte skäl att påstå att Linköpings socialtjänst är representativ eller 
typisk, i statistisk mening. Tvärtom visar ovanstående argument att social
tjänsten i Linköpings kommun är extrem. Därmed argumenteras för att det 
är ett mycket tydligt och lärorikt fall när det gäller fenomenet marknadsori-
enterad socialtjänst i Sverige57 (jfr Patton, 1987, s 52; Yin, 1994, s 39). 

Utöver dessa argument kan man hävda att fallet är intressant även i ett 
europeiskt perspektiv eftersom det kan framstå som tydligt och informa-
tionsrikt i jämförelse med andra länder. Taylor-Gooby (1996) menar att i ett 
europeiskt perspektiv hittar man de tydligaste exemplen på marknadsorien
tering av hälso- och socialvård i Sverige och Storbritannien. Det skulle 
kunna betyda att det valda fallet är ett av de tydligaste exemplen i Europa, 
med avseende på marknadsorientering av socialtjänsten. 

5.1.2 Urval inom fallet 

Socialtjänstens IFO i Linköping består av olika enheter som i sin tur innefat
tar flera olika delverksamheter. I fallet inkluderas först och främst fem av 

56 2992 sa dåvarande kommunalrådet Linnéa Darell (fp) till tidningen Kommunaktuellt: "Visst vassar 
BUM också för socialtjänsten och dess individ- och familjeomsorg. Ingen diskussion har förts blana volitiker 
om att eventuellt undanta individ- och familjeomsorg. " ("Köp och sälj", 1992). Enligt kommunalrådet Sven 
Lindgren fanns fortfarande (nov. 1997) en bred politisk enigheten om modellen. 
57 Kommunalrådet Sven Lindgren i Linköping har en god överblick av de kommunala förändringarna genom 
sin nyckelroller i konsultbolaget Sensia ocn Lokaldemokratiutredningen. Enligt Lindgren har Lmköpmgs 
variant av BUM fått efterföljare i flera andra kommuner. Emellertid har inga andra kommuner genomfört 
förändringar av hela organisationen. Fallet Linköping blir således mycket intressant i ett nationellt per
spektiv. 
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sociala förvaltningens enheter: allmänna enheten, två utredningsenheter, 
samt de båda ekonomienheterna (se bilagorna 2 och 3). Dessa enheter inklu
deras i fallet eftersom verksamheterna vid sociala förvaltningen utgör soci
altjänstens myndighetsutövande delar. Det innebär att de utreder och fattar 
beslut jämlikt SoL, LVU, LVM och LSS58. 

I fallet har även inkluderats fyra resultatenheter tillhörande socialtjäns
tens produktion: Råd & stöd, Vreta kloster råd & stöd, E. Berg Socialkonsult 
och Stadsmissionens rådgivningsbyrå. Vid respektive resultatenhet har 
valts ut de delverksamheter som bedriver råd, stöd och behandling. Motivet 
till valen är att dessa resultatenheter utför stora delar av det som traditio
nellt betraktats som individ- och familjeomsorgens kärnverksamhet, det 
vill säga råd, stöd och behandling59. Sammantaget inbegrips i fallet nio olika 
enheter: fem inom sociala förvaltningen och fyra inom produktionen. Den 
urvalsstrategi som använts för att välja ut enheter inom socialtjänsten kan 
karaktäriseras som målinriktad (Merriam, 1994; Robson, 1997). 

När det gäller val av intervjupersoner har de fallit på socialarbetare och 
enhetschefer vid varje enhet, om båda kategorierna funnits. Valet av social
arbetare motiveras av att det är den kategori som är studiens huvudsakliga 
målgrupp, samt att de har den direkta kontakten med klienterna. Valet av 
enhetschefer motiveras av att de representerar viktiga aspekter av verk
samhetens hierarkisering och organisering. 

Urvalet av enhetschefer var tämligen enkelt då det bara fanns en på varje 
enhet. Urvalet av socialarbetare gjordes med hjälp av enhetscheferna, vilket 
kan beskrivas som ett urval baserat på personlig kännedom (Merriam, 1994, 
s 63). Enhetscheferna ombads - utan att känna till mina frågor eller anta
ganden - att rekommendera socialarbetare som visste mycket om både den 
gamla och den nya socialtjänstorganisationen. 

Även när det gäller urvalet av intervjupersoner handlar det om ett målin
riktad urval. Ett starkt argument kommer från Patton (1987) som anser att 
man bör välja informationsrika enheter, som man kan lära sig så mycket 
som möjligt av. Chein (i Merriam, 1994, s 61) argumenterar för samma sak, 
men på ett delvis annat sätt: 

"Det hela är jämförbart med den situation då ett antal experter kallas in för 
att ge sina synpunkter på ett komplicerat medicinskt fall. Dessa konsulter ... 
har inte i uppgift att auge en genomsnittsåsikt som på något sätt skulle mot
svara den genomsnittliga uppfattningen i hela läkarkåren. De är kallade på 
grund av sina speciella erfarenheter eller sin specialistkompetens 

Jag har betraktat intervjupersonerna i denna avhandling i enlighet med 
ovanstående argument, det vill säga som experter med mycket information 
om olika delar av den studerade socialtjänstorganisationen. Det beror på att 

58 Socialtjänstlag (SFS 1980:620), Lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag 
(SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. 
59 Uttryckt i termer av behov som IFO traditionellt arbetar med handlar det bland annat om: försörjnings
svårigheter, relationsproblem, föräldrars svårigheter att se och tillgodose sina barns behov, barnmisshan
del, missbruk och livskriser. 
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intervjupersonerna har mångåriga och breda erfarenheter av socialtjänsten i 
Linköpings kommun. 

Sammanlagt intervjuades 20 personer. (Se tabell 1, kapitel 6 för en be
skrivning av intervjupersonerna och deras fördelning på enheterna). Det 
ligger i linje med Eneroth som menar att en allmän rekommendation vid 
kvalitativa studier är att urvalet bör "omfatta lägst tio och högst trettio fall" 
(1992, s 171). Därigenom antas studien bygga på ett tillräckligt stort datamate
rial utan att man som forskare översvämmas av det. 

5.2 Vetenskapsteoretisk reflektion över intervju som datainsam
lingsmetod 

Intervju har ansetts vara den lämpligaste datainsamlingsmetoden för denna 
studie. Ett viktigt argumentet för det ställningstagandet har en grund i vad 
Helenius (1990) benämner förstående-paradigmet. "När vi inte kan observe
ra handlingar och känslor eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld, 
måste vi fråga dem om detta, det vill säga intervjua dem." (Merriam, 1994, s 
87). Ett annat argument är att intervju är att föredra som datainsamlingsme
tod när den "ger bättre information eller mer information till mindre kost
nad än andra metoder!" (Dexter i Merriam, 1994, s 87). 

Har då intervjudata kunnat ge svar på studiens frågeställningar? För att 
kunna besvara den frågan krävs reflektion över ett antal vetenskapsteore
tiska aspekter, med tanke på att datainsamlingsmetoder är "länkar" som bå
de relaterar till en viss verklighetsuppfattning och till studiens problem
formulering. Det är viktigt att fundera över hur forskningsobjektet betraktas 
och vilken eller vilka metoder som bör användas för att samla in data som 
är lämpliga för att besvara studiens frågor. 

Vad har jag kunnat få reda på genom att intervjua socialarbetare och en
hetschefer om hur de bedriver socialt arbete? Hur intervjupersonerna egent
ligen arbetar eller hur de definierar sitt arbete? Är det i föreliggande fall nå
gon avgörande skillnad på dessa verkligheter? Mitt svar är att det jag kunnat 
få reda på via intervjuer är hur intervjupersonerna definierar sitt arbete, 
vilket innebär subjektiva tolkningar av vad de som socialarbetare och en
hetschefer gör. Det är i sammanhanget högst relevant information. Ett 
grundantagande inom den symboliska interaktionismen säger att om män
niskor definierar sina situationer som verkliga får de verkliga konsekvenser 
(Thomas, 1966). Med andra ord innebär det att människor handlar som de 
gör på grundval av sina situationsdefinitioner. Människors handlingar 
formas av deras förståelse och uppfattningar (Cuff & Payne, 1992, s 146). 

Vad skulle jag kunnat få reda på genom att istället ha använt mig av till 
exempel observation som metod? Då skulle det handla om mina subjektiva 
tolkningar av intervjupersonernas arbete. Skulle mina tolkningar vara 
verkligare eller sannare än de som förmedlas via intervjupersonerna? Nej, 
eftersom båda "bilderna" är tolkade kan ingen av uppfattningarna göra an
språk på att vara verkligare eller sannare, bara olika. Till saken hör att jag, 
ofrånkomligen, även tolkat den verklighet som förmedlats via intervjuer. 
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Det blir således frågan om en dubbel hermeneutik, där avhandlingens resul
tat bygger på tolkningar av tolkningar60. 

Frågan om vad socialarbetare och enhetschefer gör kan, som jag ser det, 
inte besvaras på ett objektivt61 sätt. Jag ansluter mig till Salner (1989, s 50) 
som påpekar att: 

"Human science researchers reject the claim that any form of research can 
lead to absolute certainty because the methodological goal of pure observa
tion, free from theoretical, social, historical, or cultural bias has proven un
realistic." 

Det handlar därför snarare om att fråga sig vilka data som är de mest rele
vanta och intressanta i förhållande till frågeställningarna. I det här fallet 
hävdar jag att det är de data som förmedlas genom intervjuer med socialar
betare och enhetschefer. 

Nyare organisationsforskning menar att den traditionella vetenskapssy
nen - att betrakta den empiriska världen som "the real thing" - har blivit 
noggrant reviderad. Idag anser de flesta forskare att vi konstruerar den em
piriska världen, snarare än upptäcker den (Stablein, 1996, s 511-512). Det gäl
ler i synnerhet de flesta kvalitativa forskare (Stake, 1995, s 99). Sammantaget 
innebär det att jag med hjälp av intervjupersonernas utsagor konstruerat en 
empirisk bild av forskningsobjektet. 

Stablein (1996) hävdar att det "ting" som data representerar är inte ett kon
kret objekt eller konkreta erfarenheter. Istället är det en mänsklig konceptu-
alisering; idéer om den "empiriska" verkligheten som är skapade av forska
re. Det innebär att olika grupper av forskare kommer att ha olika idéer om 
olika empiriska verkligheter, samt kommer att försöka visa olika organisa
toriska verkligheter. För att andra forskare ska kunna förstå de data en fors
kare försöker representera, måste utgångspunkten vara en gemensam för
ståelse av det empiriska organisationsfenomen som presenteras. Även 
Czarniawska-Joerges (1993) betraktar organisationer ur ett socialkonstrukti-
vistiskt perspektiv: 

"In principle, it is impossible to describe all properties of a given organisa
tion., but in practice we might be able to grasp the most relevant. Actors defi
ne what organisations are; they construct organisations. Actors and resear
chers both construct knowledge about organisations; in a research project 
they do it jointly." (Czarniawska-Joerges, 1993, s 11) 

I likhet med Stablein och Czarniawska-Joerges utgår jag från en socialkon-
struktivistisk syn på organisationer. Det innebär att jag inte gått ut och läst 

60 Härvidlag skiljer sig inte denna studie från andra studier som baseras på intervjudata. En skillnad är 
dock att ofta sker ingen reflektion inför detta faktum, utan intervjudata används ibland som om de vore rena 
avspeglingar av verkligheten. 
61 Objektivitet behöver inte bara betraktas som en metodologisk fråga som handlar om att korrekt återge en 
viss "verklighet". Bourdieu menar att objektiviteten även kan betraktas i termer av hur forskaren teoretiskt 
kan konstruera sitt forskningsobjekt. Genom att teoretiskt beereppsliggöra den studerade verkligheten kan 
man nå objektivitet på en teoretisk nivå (Broady, 1990, s 535 f.f.). Det har klara paralleller till Yins (1994) 
resonemang om analytisk generaliserbarhet. 
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av en faktuell verklighet med någon slags förment objektivitet. Jag utgår 
från att min studie i stor utsträckning konstruerat det objekt som studerats. 
Ett metaforiskt sätt att uttrycka samma sak på kan göras med hjälp av Kvale 
(1997). Jag har som forskare inte varit en malmletare som grävt efter färdiga 
dataklumpar, snarare har jag varit en resenär som konstruerat en berättelse. 
Sättet att undvika att studien utmynnat i en konstruktion som är totalt sub
jektiv och därmed kanske obegriplig för någon annan än mig själv, är ge
nom användandet av teorier. Teorierna har gjort att jag kunnat konstruera 
forskningsobjektet teoretiskt och därmed har möjlighet nå objektivitet på en 
teoretisk nivå62. 

I anslutning till den socialkonstruktivistiska ontologin är datainsamling 
antagligen en olämplig benämning när det gäller den här typen av intervju
er. Medskapande av berättelser är kanske en mer adekvat benämning (jfr 
Sarbin, 1986). Både under intervjuerna och under genomlyssning av 
bandupptagningarna upplevde jag att det som berättades konstruerades i 
samma stund det berättades. Min upplevelse finner teoretiskt stöd i det Ber
ger och Luckmann (1967, s 38) skriver om face-to-face-situationer. De hävdar 
att när man hör sig själv tala får man tillfälle att objektivt och kontinuerligt 
uppleva sina egna subjektiva meningar och därigenom blir de "mer verkli
ga" för mig själv. 

Vidare var flera av intervjupersonerna uppenbart glada efter intervjun 
och påpekade att intervjun var en positiv upplevelse då de tvingades tänka 
över sådant som ofta görs oreflekterat63. Det tolkar jag som att intervjuper
sonerna "tvingades" konstruera berättelser som motsvarar deras definitio
ner av sina aktiviteter. Min roll som intervjuare var inte bara att "samla in" 
minnen, upplevelser av eller åsikter om konkreta händelser. Snarare var 
jag som intervjuare en person som, genom att ställa en viss typ av frågor, 
gav förutsättningar för att omvandla oreflekterade erfarenheter till delvis 
reflekterade berättelser under intervjuerna. Trots det var det inte frågan om 
ett envägsförhållande. Även intervjupersonernas utsagor bidrog till att kon
struera forskningsobjektet, genom att utsagorna gav intervjuaren uppslag 
till nya frågor under pågående intervjuer. 

5.3 Intervjuundersökningen i praktiken 

"The fundamental principle of qualitative interviewing is to provide a fra
mework within which respondents can express their own understanding in 
their own terms." (Patton, 1987, s 115) 

Pattons fundamentala princip har varit vägledande under intervjuerna. Fö
re och under intervjuerna strävades efter att åstadkomma en atmosfär, som 
skulle möjliggöra för intervjupersonen att svara det som han/hon själv vil

62 Teorierna har även möjliggjort en analytisk generalisering, se Yin (1994) i avsnittet om generalisering. Jfr 
även föregående fotnot. 
63 Detta ger stöd åt det neoinstitutionella perspektivet som menar att en stor del av människors beteende är 
för-givet-taget och rutiniserat. 
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le. Det gjordes genom att jag först berättade om mig själv, något om mina 
erfarenheter av socialt arbete och forskningsprojektet. Dessutom poängtera
des att intervjupersonen skulle få ta del av den transkriberade intervjun 
samt den färdiga avhandlingen. 

Vid de första intervjuerna följdes intervjuguiden noggrant, dock med 
uppföljning av "spår" som verkade intressanta. Intervjuerna blev efterhand 
friare när jag som intervjuare blev mer erfaren och fick en ökad kunskap 
om forskningsobjektet. Intervjuernas grad av struktur kan beskrivas som 
halvstruktur er ade intervjuer med öppna svar (Lantz, 1993). Det innebar i 
praktiken att de övergripande frågeställningarna belystes utifrån i förväg 
bestämda frågeområden som följdes upp med ett antal mer preciserade frå
gor64. Därigenom har intervjuerna både varit explorativa och vägletts av de 
teoretiska utgångspunkterna. Det har handlat om en balansgång där jag i 
anslutning till Yin (1993, 1994) utgått från teoretiska föreställningar om fe
nomenet, för att få vägledning och kunna uppnå en analytisk generaliser-
barhet. Samtidigt har jag strävat efter den öppenhet som den symboliska 
interaktionismen förespråkar, för att ge intervjupersonerna möjlighet att 
relativt obehindrat förmedla sina situationsdefinitioner. 

De på förhand bestämda intervjufrågorna utarbetades i samråd med lärare 
och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet samt 
socialarbetare inom socialtjänsten i Umeå. Flera av intervjupersonerna utta
lade att det var relevanta och bra frågor som ställdes. En person uttryckte det 
som att jag "var inne i kärnan av beställar-utförarkonceptet". Det kan be
traktas som en typ av validering som innebär att frågorna kan anses rele
vanta med hänsyn till avhandlingens syften och övergripande frågeställ
ningar. 

5.3.1 Intervjuerna som unika byggstenar 

Intervjupersonerna valdes med hänsyn till att de skulle ha stor erfarenhet 
av både den tidigare och den nya organisationen. Därmed antogs de vara 
personer som hade relevanta kunskaper om forskningsobjektet. Det visade 
sig vartefter intervjuerna genomfördes att intervjuerna blev tämligen olik
artade. Trots att intervjufrågorna i grunden var likartade, hade alla inter
vjupersoner inte svarat på alla frågor, eftersom alla inte hade kunskaper o m 
det frågorna handlade om. Inledningsvis upplevde jag detta som otillfreds
ställande och delvis som ett misslyckande. Efteråt har jag förstått att jag in
ledningsvis "satt fast" i den kvantitativa forskningens rational. Jag föreställ
de mig att intervjumaterialet skulle gå att jämföra och analysera som om det 
rörde sig om muntliga enkätsvar. 

Efterhand började jag inse att intervjupersonernas utsagor, metaforiskt 
uttryckt, var tvungna att betraktas ungefär som unika bitar i en byggsats, där 
slutresultatet inte är givet. Bitarna i en sådan byggsats är inte identiska eller 
enkelt jämförbara med varandra, däremot är de möjliga att sammanfoga i 

64 Se intervjuguide i bilaga 1. 
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ett flertal kombinationer. Det innebar att resultatet av intervjuundersök
ningen inte blev enkelt och entydigt, snarare hade den en janus-karaktär. 
Det diskuteras vidare i avsnittet om analys och tolkning, samt i slutkapitlet. 
Den något senkomna insikten att intervjuerna skulle bli olikartade gjorde 
att jag istället för att försöka tvinga intervjuerna att bli konforma tillät in
tervjuerna att få bli delvis olika, beroende på vad respektive intervjuperson 
kunde bidra med. Det är i linje med Stake (1995, s 65) som menar att i en 
kvalitativ fallstudie betraktas vanligtvis varje intervjuperson ha unika erfa
renheter, speciella historier att berätta. 

Intervjuerna genomfördes, med ett undantag, på respektive intervjuper
sons arbetsplats. Först och främst var det en praktisk lösning eftersom det 
var enklast för intervjupersonerna. Dessutom antogs det ge intervjuperso
nerna en känsla av trygghet att intervjuas på den egna arbetsplatsen. Därut
över kan man ange minnespsykologiska skäl till att befinna sig i den miljö 
man intervjuas om. Minnesforskaren Baddely (1983) menar att det man lag
rat i minnet /memorerà t i en viss miljö, kommer man bäst ihåg just i den 
miljön. Det var inte minst viktigt med tanke på att intervjupersonerna inte 
bara betraktats som respondenter; det vill säga personer som svarat på frågor 
om sig själv och sina egna upplevelser och föreställningar (Holmer & Star
rin, 1993, Lantz, 1993). De har även haft rollen av informanter, det vill säga 
intervjupersonerna har berättat om situationer och skeenden som de inte 
personligen varit med om men som de känner till (Holme & Solvang, 1991; 
Wahlbeck, 1992, s 59). 

Intervjuerna varade mellan tre kvart och två timmar. De flesta intervju
erna tog en och en halv timme. Intervjuerna spelades in på band. De banda
de intervjuerna transkriberades med frågor och svar vilket resulterade i 215 
sidor ordagrant utskrivna intervjuer. 

5.3.2 Bedömning av intervjuernas kvalitet 

Under intervjuerna försökte jag bedöma svarens giltighet och tillförlitlighet 
genom att ställa uppföljande frågor i stil med: "nyss sa du..., menar du då 
att...?". Dessutom försökte jag bedöma svarens tillförlitlighet genom att ob
servera stämningen/klimatet under intervjuerna. Genom att observera in
tervjupersonernas kroppsspråk och responsivitet, det vill säga den sociala 
svarsbenägenheten (Asplund, 1992) försökte jag bedöma svarens kvalitet. 
Min uppfattning är att huvudsakligen har intervjupersonernas svar varit 
av god kvalitet, även om det finns vissa skillnader. Ofta har jag noterat att 
intervjupersonernas kroppsspråk i kombination med tonfall och övrig at
mosfär varit avslappnat och personen har varit naturligt responsiv. Det in
nebar till exempel att jag noterade att intervjupersonerna hade en kropps
ställning som var identisk med min egen kroppsställning. Jag uppfattade det 
som en reciprocitet i intervjusituationen. 

Jag försökte även bedöma den verbala kommunikationen. Hos de flesta 
intervjupersonerna upplevde jag en hög grad av ärlighet och responsivitet, 
även om vissa dock var tämligen eftertänksamma. Vissa var mer på sin 
vakt/skeptiska och föreföll ge "politiskt korrekta" svar. Under genomlyss-
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ning av banden kunde jag också höra att under intervjuerna med "bästa at
mosfären" var det inte bara jag som gav stödjande hummanden till respon-
denten, vissa respondenter gav mig stödjande hummanden när jag formu
lerade mina frågor. Intervjun blev mer som en ömsesidig skapelseakt än 
som en ren och skär "datainsamling". 

Responsivitetstesen styrks av att det vid några intervjutillfällen kändes 
annorlunda. Kroppsspråket var inte reciprokt och det kändes svårt att ställa 
intervjufrågorna. Respondenten upplevdes spänd, skeptisk och avvaktande. 
Själv upplevde jag en osäkerhet under dessa intervjuer. Jag fick även en 
känsla av att vissa intervjupersoner gav mig överdrivet positiva svar för att 
ge en bra bild av sin verksamhet för att legitimera den, och ytterst för att ha 
jobbet kvar. Även den motsatta upplevelsen infann sig hos mig, det vill sä
ga att några försökta förmedla en överdrivet negativ uppfattning, där syftet 
var att framställa organisationsförändringen i dålig dager. Det vill säga att få 
socialtjänstens nya organisationen att framstå som negativ. Sättet att hantera 
dessa "överdrivet" positiva eller negativa intervjuer har varit att balansera 
dem gentemot övriga intervjuer och inte låta dem få oproportionerligt stort 
utrymme i resultatredovisningen. 

Slutligen kan nämnas att det var till stor hjälp att vara utbildad socionom 
och att själv ha jobbat som socialarbetare i bland annat socialtjänsten. Myck
et av det som berättades i intervjuerna skulle ha varit svårt att förstå utan 
dessa erfarenheter. Exempelvis användes ibland ett slags socialarbetarjar-
gong som skulle krävt omständliga förklaringar om jag varit obekant med 
jargongen. 

5.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Allmänt har analysstrategin inneburit att ta hjälp av den teoretiska referens
ramen. Det betyder att de teoretiska begrepp som utgjort "vägen in" i den 
empiriska studien även varit vägledande vid analys och tolkning av de em
piriska resultaten. Enligt Yin (1994, s 103) är det den strategi som är att före
dra, jämfört med att utveckla analysverktygen i sin helhet efter den empi
riska studien. 

Analysen av intervjuerna genomfördes i flera steg, i enlighet med den 
hermeneutiska principen om del och helhet (Ödman, 1988; 1992). Mer pre
cist har analysen stora likheter med den av Ricoeur (1976, 1993a, 1993b) före
slagna arbetsgången vid textanalys. 

Ett slags för-analys började egentligen redan under intervjuerna då tankar 
väcktes i förhållande till antaganden och den teoretiska referensramen. Efter 
varje intervju skrevs en kort analys av intervjun. För-analysen fortsatte 
under genomlyssning och transkribering av intervjuerna, då jag hörde de 
intervjuade en gång till. Parallellt med transkriberingen antecknades de 
tankar som då väcktes. Den egentliga analysen genomfördes sedan i fyra 
steg: 
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Steg 1: sortering och naiv helhet 
Analysen inleddes med att jag började sortera intervjuerna i en viss ordning 
inför den första ordentliga genomläsningen. Jag började med de mest välin
formerade, mestadels enhetschefer, det vill säga de som visste mest om 
BUM vad gäller den formella organisationen. Parallellt skrev jag ned en 
sammanfattning av de viktigaste utsagorna, samt ritade upp en bild av den 
formella organisationen samt olika formella relationer inom denna. Denna 
första genomläsning resulterade i en naiv helhet (jfr Ricoeur, 1976). 

Steg 2: uppdelning i signifikanta sammanhang 
Därefter delade jag upp och sorterade, med hjälp av datorns ordbehand
lingsprogram, intervjuerna i ett antal olika textfiler som motsvarade inter
vjufrågor eller teman. Varje fil innehöll tabeller där varje persons svar på 
en vis fråga sorterats in på en tabellrad. För att inte dekontextualisera svaren 
allt för mycket valde jag att jobba med vad jag vill kalla för signifikanta 
sammanhang, snarare än vad som ibland benämns som signifikanta utsa
gor. Det innebär att jag har haft tämligen långa intervjucitat, som innefattat 
flera meningar. Istället för att enbart jobba med korta citat som jag anser 
kunna bli missledande då en mening ibland, endast skenbart, uttrycker nå
got som visar sig felaktigt om hänsyn tas till meningens kontext. 

Steg 3: delarnas helhet 
Därnäst arbetade jag intensivt med varje delfråga för sig, i en strävan att få 
en helhetsuppfattning av materialet för varje delfråga. Genom att intensiv-
läsa kortare jämförbara delar av materialet var det lättare att se skillnader 
och likheter mellan de olika intervjuerna. 

Steg 4: ny helhet som teman 
Nästa steg innebar att jämföra varje delfrågas helhet med den första genom
läsningens så kallade naiva helhet, samt att skapa en ny helhet bestående av 
teman. Dessa teman är både teoretiskt och empiriskt genererade och utgör 
stommen i avhandlingens resultatredovisning. Konkret kommer den tema
tiska struktureringen till uttryck i resultatkapitlens underrubriker. 

Steg 5: teoretisk återkoppling 
Ett ytterligare steg innebar en teoretisk analys av den empiriska helheten. 
Den empiriska helhetens olika teman diskuterades explicit med hjälp av de 
teoretiska perspektiven. 

Tillsammans skapade dessa fem steg undersökningens resultat. Resultaten 
är dock inte homogena och entydiga utan bitvis janusmässiga, vilket inne
bär att de ibland förefaller motsägelsefulla. Enligt Stake (1995, s 12, 64) är in
tervjuer kungsvägen till multipla verkligheter, det vill säga skilda och 
många gånger motsägande uppfattningar av vad som händer i ett studerat 
fenomen. Han menar att det ligger i den kvalitativa forskningen att upp
täcka och förmedla dessa multipla verkligheter. 
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5.5 Validitet och reliabilitet i fallstudien 

Merriam (1994) hävdar att all forskning syftar till att producera giltiga och 
hållbara resultat och en fallstudie skiljer sig inte från andra ansatser när det 
gäller de strikt vetenskapliga krav som kan ställas (s 174-175). 

Traditionellt handlar begreppet validitet om i vilken utsträckning man 
undersöker det man avser att undersöka eller mäta. Det gäller alltså datas 
relevans för problemställningen. Betoningen ligger på vad man undersöker 
(Kerlinger, 1970). Även om vissa forskare håller kvar vid det traditionella 
validitetsbegreppet menar andra forskare att begreppet validitet måste defi
nieras om. I anslutning till Kvale (1989) kan man börja med att ställa den 
filosofiska frågan vad sanning är, när det gäller diskussionen om valid och 
sann kunskap i samhällsvetenskaperna. Kvale nämner att inom filosofin 
går det att urskilja tre klassiska sanningskriterier: korrespondens-, koherens-
och det pragmatiska nyttokriteriet. 

"The correspondence criterion of truth concerns whether a knowledge sta
tement correspond to the objective world. The coherence criterion refers to 
the unity, consistency and internal logic of a statement. And the pragmatic 
criterion relates the truth of a knowledge statement to its practical con
sequences(Kvale, 1989, s 75) 

Kvale (1989, s 77-83) menar att det traditionella valideringsbegreppet - som 
innefattar en korrespondens med en objektiv verklighet - kan ersättas med 
ett nytt. Han anser att det är bättre att tala om "defensible knowledge claims" 
som i praktiken handlar om att undersöka, det vill säga att: 1) kontrollera 
kunskapens trovärdighet, styrkan i de empiriska bevisen och tolkningarnas 
sannolikhet; 2) fortlöpande fråga vad som undersöks och varför, men även 
fråga när, var och vem i handling; 3) tolka resultaten utifrån en teoretisk 
föreställning om den verklighet som undersöks. När korrespondenskriteriet 
överges som den enda basen för validering blir dialogen central. 

"Truth is constituted through a dialogue: valid knowledge claims emerge as 
conflicting interpretations are 'communicated and negotiated among people 
who share decisions and actions'." (Kvale, 1989, s 83) 

När det gäller reliabilitet i en undersökningsprocedur handlar det traditio
nellt (i kvantitativa studier) om möjligheten att producera samma resultat 
när undersökningen görs av olika människor, men med samma eller lik
nande instrument. Betoningen ligger på hur något undersöks samt hur in
formation bearbetas och presenteras (Holme & Solvang, 1991). Kommer un
dersökningen att ge samma eller liknande resultat om den upprepas? I kva
litativa studier är det ofta svårt att leva upp till dessa krav, vilket lett till att 
bland andra Enerstvedt anser att begreppet reliabilitet bör undvikas. 

"The ideal of identical conditions is an illusion. No matter how controlled 
the conditions, measurements vary. In both social and natural sciences we 
can never be sure if this variation is due to non-random errors or random 
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errors. If we wish to use the word "reliability", we may define it as the 
accuracy of operations in the practical and logical procedures." (Enerstvedt, 
1989, s 153) 

Vad ger då ovanstående resonemang för implikationer för denna studie? I 
anslutning till Kvales resonemang syftar begreppet validitet i denna av
handling på en strävan att nk försvarbara kunskapsanspråk. I praktiken har 
det inneburit att jag ålagt mig själv en kritisk och ifrågasättande attityd till 
det egna arbetet. Därutöver har jag redogjort för studiens teoretiska referens
ram. Den kan betraktas som en slags varudeklaration som anger vad som 
undersöks (jfr Franke-Wikberg, 1992). Dessutom har andra forskare och flera 
av de personer som intervjuats fått ta del av nästan färdiga versioner av av
handlingsmanuset. Genom att ha en dialog om mina tolkningar av det stu
derade fenomenet har tolkningarna utsatts för prövningar som bidragit till 
att mejsla fram kunskapsanspråk som jag anser vara försvarbara. 

Reliabiliteten har i denna avhandling beaktats genom att så noggrant som 
möjligt förbereda och genomföra undersökningens olika steg. Exempelvis 
har metodöverväganden och intervjufrågor seminariebehandlats innan 
intervjuerna genomfördes. Dessutom har reliabiliteten beaktats genom att 
beskriva tillvägagångssätten för att läsaren ska kunna bedöma huruvida de, 
i enlighet med Enerstvedts resonemang, har präglats av "accuracy of opera
tions in the practical and logical procedures." (jfr även Stake, 1994). 

Till skillnad från många andra samtida studier av kommunala föränd
ringar har jag valt att inte anonymisera fallet. Det handlar i stor utsträckning 
om studiens validitet och reliabilitet. Genom att öppet redovisa vilken 
kommun studien handlar om kan fallet på ett bättre sätt sättas in i sin histo
riska och rumsliga kontext. Det ökar möjligheterna för deltagare och läsare 
att ta ställning till huruvida studien är giltig och pålitlig i förhållande till 
deras egna erfarenheter. Öppenheten tvingar forskaren till en stor nog
grannhet eftersom uppgifter mycket enklare kan kontrolleras än om fallet är 
anonymt. 

5.6 Fallstudiens generaliseringsmöjligheter 

Vilka möjligheter har man att generalisera utifrån en fallstudie? I anslut
ning till Stake (1995, s 8) kan man säga att frågan är fel ställd. Han anser 
nämligen att: 

"The real business of case study is particularization, not generalization. W e 
take a particular case and come to know it well, not primarily as to how it is 
different from others but what it is, what it does. There is emphasis o n 
uniqueness, and that implies knowledge of others that the case is different 
from, but the first emphasis is on understanding the case itself." (Stake, 1995 
s, 8) 
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Stakes resonemang är adekvat i detta sammanhang såtillvida att jag inte 
försökt uppnå statistisk generalisering som vid kvantitativa tvärsnittsstudi
er. Även om Stake hävdar att fallstudier sällan har som huvudsaklig ambi
tion att generaliseras till andra fall, anser han att vissa jämförelser med and
ra fall är oundvikliga. Både forskaren och läsarna modifierar ofta sina tidiga
re erfarenheter som ett resultat av kontakt med ett nytt fall (Stake, 1995, s 
134). 

"They do that partly because they are familiar with other cases and they add 
this one in, thus making a slightly new group from which to generalize, a 
new opportunity to modify old generalizations." (Stake, 1995, s 85) 

Det är högst rimligt att anta att flera av de som läser denna fallstudie har 
erfarenheter och kunskaper som gör att resultaten kan modifiera tidigare 
generaliseringar hos enskilda läsare. 

Därutöver har avhandlingen strävat efter en typ av generalisering som 
Yin (1994) benämner analytisk generalisering. Det innebär att fallstudien har 
ambitionen att vara generaliserbar till teoretiska antaganden. Konkret har 
det inneburit att fallstudiens teoretiska referensram har använts som ut
gångspunkt vid analys och tolkning av det empiriska materialet. De teore
tiska resonemangen har applicerats på den empiriska studien och sedan 
ånyo abstraherats till en teoretisk nivå. Det betyder att analytisk generalise
ring sker i samband med att de teoretiska utgångspunkterna "möter" empi
rin i resultatkapitlen (jfr Rubin & Babbie, 1993, s 392; Yin, 1994, s 10, 30-32). 

5.7 Forskningsetiska reflektioner 

Forskarens etiska reflexioner är en kontinuerlig process och inte enbart ett 
avgränsat arbetsmoment som man en gång för alla klarar av i forsknings
processens början. Moraliska och etiska överväganden bör följa forskaren 
ändå från början av forskningsprojektet tills dess att resultaten publiceras 
(Eriksson & Månson, 1991, s 94) . 

Eriksson och Månson (1991, s 125-126) menar att individens personliga fri
het inte får kränkas, det är en utgångspunkt för alla forskningsetiska över
väganden. I anslutning till detta grundkrav har HSFR (Humanistiska och 
socialvetenskapliga forskningsrådet) formulerat fyra allmänna huvudkrav, 
som har försökt följas i denna studie: 
1) Öppenhetskravet, forskaren skall - i etiskt känsliga situationer - informera 
om sin verksamhet och inhämta samtycke av de berörda. 
2) Självbestämmandekravet, de som medverkar i en undersökning ska själ
va ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska medverka. 
3) Konfidentialitetskravet, medverkande bör tillförsäkras största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obe
höriga ej kan ta del av dem. 
4) Autonomikravet, insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 
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Det har varit en strävan att behandla deltagarna i denna undersökning i 
enlighet med HSFR:s regler. Intervjustudiens stora etiska dilemma handla
de om svårigheterna att avidentifiera intervjupersonerna. Om det sociala 
arbetet skall förstås i sitt organisatoriska sammanhang är det rimligt att utsa
gor redovisas i förhållande till den verksamhet intervjupersonen tillhör. 
Det gör att vissa intervjupersoner troligtvis kan identifieras av andra perso
ner, framför allt inom Linköpings socialtjänst. I vissa fall är det i det när
maste ofrånkomligt att intervjupersonerna kan identifieras, när en enhet är 
väldigt liten. Problemet var emellertid inte bara etiskt utan även metodolo-
giskt. Risken fanns att intervjupersonerna inte tordes förmedla eventuella 
kritiska synpunkter om de visste att de riskerade att bli identifierade. 

Jag har hanterat problematiken genom att i inledningen av intervjuerna 
lova intervjupersonen att inga namn skulle användas samt att de fick möj
lighet att ta del av sin egen intervju i utskriven form. Det var en viktig sak 
både ur etisk och metodologisk synvinkel. Det var viktigt för att skapa ett 
förtroende under intervjun, men det var också viktigt att intervjupersonen 
fick möjlighet att komplettera eller ta bort sådant som var oklart eller felak
tigt. Komplettering av intervju gjordes enbart i ett fall på grund av fel under 
bandinspelningen. 

Under de flesta av intervjuerna upplevde jag en bra atmosfär. Flera av in
tervjupersonerna sa efteråt att de tyckte att det hade varit en positiv upple
velse att bli intervjuad då de noga tvingades tänka igenom det jag frågade 
om. Ingen sa eller signalerade att intervjun hade varit någon obehaglig upp
levelse. Däremot kunde jag i några fall känna ett visst motstånd eller en viss 
misstänksamhet. Några intervjupersoner "vaktade sina ord" väldigt noga, 
det märktes tydligt i kontrast till de intervjupersoner som inte gjorde det. 
Intervjuerna har i avhandlingen redovisats så att möjligheten att identifiera 
vem som sagt vad minimerats. Till viss del har det emellertid beskurit möj
ligheterna att beskriva och jämföra de olika verksamheterna. 

Slutligen fick representanter för både utförare och sociala förvaltningen, 
samt andra uppgiftslämnare möjlighet att läsa och kommentera det nästan 
färdiga avhandlingsmanuskriptet. Dessa personer erbjöds att kommentera 
både sakuppgifter, mina tolkningar och slutsatser. Det gjordes för att even
tuella felaktigheter skulle kunna korrigeras, men även för att få en uppfatt
ning om hur materialet kunde uppfattas i den berörda organisationen. 
Även om forskarens rättighet och skyldighet är att dra egna slutsatser är det 
viktigt att resultaten presenteras med respekt för de direkt berörda. En risk är 
annars att människor kan känna sig kränkta. En annan risk är att resultaten 
inte tas på allvar. 
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6 Fallbeskrivning 

6.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av Linköpings kommun och en 
sammanfattning av förändringarna inom socialtjänsten. Därefter beskrivs 
det fall som är föremål för denna studie. Sedan följer en redogörelse av soci
altjänstens generella upphandlingsförfarande. Slutligen beskrivs aspekter av 
att komma i kontakt med Linköpings socialtjänst och organisationens be
ställningsförfarande. Det är viktigt att påpeka att flera sakförhållanden ser 
annorlunda ut i och med att organisationen delvis har förändrats och inter
vjupersoner har slutat sin anställning sedan intervjuerna gjordes hösten 
1996. När det har ansetts påkallat har förändrade förhållanden kommente
rats i texten. 

Kapitlet utgörs till stor del av en beskrivning av organisatoriska förhållan
den. För att underlätta läsningen rekommenderas läsaren att inledningsvis 
ta del organisationstablåerna i bilagorna 2 och 3. 

6.1.1 Kort om Linköpings kommun och dess politiska styre 

I Linköpings kommun bor ungefär 132 000 människor. En stor del av kom
muninvånarna arbetar inom vård, undervisningsväsende, lantbruks- och 
verkstadsindustri. I kommunen finns fler än 6 000 företag och ungefär 65 
000 personer har sysselsättning. Linköping domineras av stora högteknolo
giföretag, till exempel SAAB:s flygdivision med 8 000 anställda och Ericsson. 
Därutöver finns också en hel del små och medelstora företag inom data och 
elektronikindustrin. I Linköping är även den offentliga sektorn med uni
versitetssjukhuset, landstinget, kommunen och universitet, en stor arbets
givare. 

Den politiska majoriteten har växlat under 1980- och 1990-talet. Ibland har 
kommunen styrts av Socialdemokraterna med stöd av andra partier och 
ibland har en borgerlig allians haft makten. Både Kristdemokraterna och 
Centern har bytt sida genom att ibland stödja Socialdemokraterna och ibland 
de borgerliga partierna65. Vid valen 1979 respektive 1982 fick Socialdemokra
terna makten genom ett avtal med Kristdemokraterna och stöd från Väns
terpartiet. Efter valet 1985 tog en borgerlig allians över makten då Kristde
mokraterna återigen bytt sida. Regimskifte blev det även efter valet 1988 då 
Socialdemokraterna ånyo fick makten. I samband med valet 1991 blev det än 
en gång ett politiskt skifte och Linköping styrdes av en borgerlig allians. 
Även efter valet 1994 förändrades den politiska majoriteten, då en allians 

65 Flera partier har förkortat sina namn. För konsekvensens skull har enbart de nya partibeteckningarna 
använts. 
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mellan Socialdemokraterna och Centern tog över ledningen av kommunen 
(Brunnberg, 1993; Linköpings kommun, 1997). 

6.1.2 Huvuddrag i socialtjänstens organisation 

Linköpings socialtjänst har i likhet med socialtjänsten i många andra kom
muner präglats av förändring allt sedan sin tillkomst. Här görs en kortfattad 
beskrivning av några av de förändringar som är relevanta i sammanhanget. 

1977 infördes en gemensam indelning i primärvårdsområden för kom
mun och landsting. 1979 indelades socialsekreterarna efter primärvårdsom
råden (tidigare hade hemtjänst/barnomsorg indelats efter primärvårdsom
råden). 1983 trädde en ny decentraliserad ledningsorganisation i kraft för 
hela socialtjänsten. Verksamheten flyttades ut i sju olika primärvårdsområ
den, utom centralt placerade delar som inte kunde decentraliseras, bland 
annat allmänna enheten. 1988 skildes handläggning av ekonomiskt bistånd 
(socialbidrag) från övrigt bistånd och ekonomienheterna placerades i centra
la Linköping. 1990 behandlade socialnämnden ett principförslag till ny 
kommunorganisation. 1991 gjorde kommunen en verksamhetsöversyn: 
Fördel Linköping. Kommunfullmäktige beslutade om att införa en funk-
tionsuppdelad beställar-utförarorganisation, enligt ett principförslag som 
lagts fram av Sensia Konsulter AB. 1992 ändrades den tidigare nämnd
förvaltningsorganisationen till en funktionsuppdelad beställar-utförar 
organisation (Linköpings socialtjänst, 1991). 

Motiven till organisationsförändringen var främst ekonomiska66. Kom
munfullmäktige framhöll i sitt beslutsunderlag att kommunens ekonomi 
inte orkade med att verksamheten drevs i gamla former. Ett syfte var därför 
öka att effektiviteten, i vid bemärkelse. Organisationsförändringen syftade 
även till ökade kontakter mellan politiker och medborgare, mindre byråkra
ti och ökat resultatansvar hos de som arbetar i organisationen. Det skulle 
öka demokratin såväl som förmågan att arbeta rationellt. Dessutom skulle 
medborgarnas möjligheter att välja, påverka, utöva insyn och kontroll, samt 
rättssäkerheten stärkas. I Linköpings kommun har effektivitet definierats på 
följande sätt: 

"Med effektiv demokrati avses medborgarnas möjligheter att påverka, ut
öva insyn och kontroll. För att åstadkomma denna effektivitetshöjning skall 
program och övergripande mål konkretiseras och bli föremål för öppen de
batt. Medborgarna skall få ett ökat direkt inflytande. Effektivitet i service av
ser att produktionen av service skall ske kostnadseffektivt och tillgodose 
efterfrågan. Effektiv myndighetsutövning betyder att reglering av rättigheter 
och skyldigheter mellan myndigheter och individer sker på ett klart, snabbt 
och enkelt sätt samt att rättssäkerheten tryggas." 
(SOU 1993:73, s 24) 

66 1995 angavs att Linköpings kommun hade ett sparmål på 500 miljoner kronor till 1997 (Karlsson, 1995). 
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Det rådde politisk enighet kring införandet av BUM, men efter att kommu
nen 1991 fick en borgerlig majoritet förstärktes den ideologiska basen för ut
vecklingen (Henning & Lieberg, 1997, s 84). 

Några huvuddrag i den organisation som infördes i början av 1992 kan 
sammanfattas i begreppen beställarstyrning och funktionsuppdelning (jfr 
Pettersson, 1994; SoS-rapport 1995:20). För socialtjänsten har beställarstyr
ning och funktionsuppdelning inneburit att socialtjänsten delats in i tre 
övergripande delar: politik, administration och produktion. Den politiska 
delen har ett övergripande ansvar för myndighetsutövning, ett planerings
ansvar samt är beställare av olika insatser. Den administrativa delen funge
rar som den politiska delens förvaltningsorgan, vilket innebär att teckna 
avtal, göra beställningar och utöva myndighet i praktiken. Socialtjänstens 
tredje del, produktionen, består av kommunala och externa utförare som 
utför olika råd-, stöd- och behandlingsinsatser. 

Motiven för att skilja myndighetsutövning från produktionen är dels att 
myndighetsutövning endast kan utövas av kommunen, det vill säga kan ej 
läggas på entreprenad, dels anses myndighetsutövningen bli tydligare för 
medborgarna. Dessutom menar man att handläggarna får en högre kompe
tens genom specialisering, vilket anses öka rättssäkerheten. Ytterligare ett 
viktigt motiv menar man är att utföraren inte ska vara delaktig i utform
ningen av beslutet. Det anses att renodlad produktion gör att yrkesrollerna 
hålls isär och att utförare i högre grad än annars kan vara ett stöd för klien
ter i utförandet (Socialtjänsten Linköping, 1991-09-23, s 7; 1991-09-11). 

I den socialtjänstorganisation som fanns före 1992 rådde ett tvåpartsförhål
lande mellan socialnämnd och socialförvaltning. Tillsammans utgjorde de 
den organisationens "beställare" och "utförare". Idag råder ett fempartsför-
hållande mellan å ena sidan socialnämnd och sociala förvaltningen och å 
andra sidan omsorgsnämnden, kommunledningskontoret och utförarna. 
Organisationens komplexitet har därmed ökat. 

6.1.3 Politik 

Ansvaret för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Linköpings 
kommun är uppdelat på flera politiskt valda enheter: socialnämnden, om
sorgsnämnden, samt produktionsstyrelsen som är huvudman för de kom
munala utförarna inom socialtjänstområdet67. 

Till skillnad från andra kommuner med BUM finns i Linköping särskilda 
nämnder för myndighetsutövning. När det gäller det sociala området är det 
socialnämnden som är myndighetsnämnd (SOU 1993:73, s 25). Förutom 
myndighetsnämnder finns i Linköpings kommun även särskilda nämnder 
för beställning och politiska facknämndsfrågor. Beställarnämnd för social
tjänsten är omsorgsnämnden. 

Socialnämnden utreder och fattar beslut enligt SoL, LVXJ, LVM, LSS. Dess
utom ska man följa upp beslutade insatser. Även om socialnämnden i hu

67 Även om produktionsstyrelsen är politiskt tillsatt hör den organisatoriskt till administrationen och 
beskrivs därför under den rubriken. 
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vudsak är en myndighetsnämnd gör den i vissa fall även beställningar i en
skilda ärenden. Socialnämnden erhåller en viss mängd ekonomiska resur
ser av omsorgsnämnden för att i enskilda ärenden kunna beställa insatser 
från kommunala eller externa utförare. Sådana särskilda avtal6S tecknas i 
förekommande fall av sociala förvaltningen. Socialnämnden ansvarar 
dessutom för uppföljning av beslutade biståndsinsatser och är den kommu
nala nämnd som har vårdansvaret för enskilda personer. 

Socialnämnden är uppdelad i två utskott, ekonomiutskottet och behand
lingsutskottet. Ekonomienheterna sorterar under ekonomiutskottet och 
under behandlingsutskottet ligger utredningsenheterna. 

Omsorgsnämnden är den huvudsakliga beställaren för socialtjänstens IFO. 
Nämnden beställer en viss volym generella biståndsinsatser av kommunala 
och externa utförare inom socialtjänstområdet. Merparten av verksamhe
terna beställs av den kommunala produktionen. Vidare ansvarar omsorgs
nämnden för planering, uppföljning och utvärdering av de generella bi
ståndsinsatserna. Omsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeom
sorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hemtjänst och hemsjukvård i särskilt 
boende (inklusive sjukhem), samt bostäder med särskild service. 

En av idéerna med den nya organisationen är att de politiska prioritering
arna ska ske i beställarnämnderna. Politikerna i beställarnämnderna ska 
koncentrera sig på att vara medborgarnas representanter. I ett av de doku
ment som låg till grund för omorganisationen skriver den inhyrde konsul
ten Strömgård69, som hjälpt Linköpings kommun att förändra organisatio
nen: 

"Politikern i en nämnd för beställning blir ett ombud för medborgaren i 
dennes efterfrågan på kommunal service inom en given ekonomisk ram. 
Beställaren har i detta avseende endast intresse av att få ut så mycket och så 
bra service som möjligt för en given summa pengar. Beställaren har inget 
ansvar för producentens organisation och inte heller några förpliktelser mot 
denna. Påverkan på producenterna sker i princip vid utformningen av avta
let. Därigenom elimineras det politiska dilemma som ligger i att vara ansva
rig för såväl beställning som produktion(Linköpings ko mm un/ Ström
gård, 1991, s 7) 

Av citatet framgår tydligt att det enbart ska finnas affärsmässiga kopplingar 
mellan beställare och utförare. För kommunen gäller dessutom att "all 
verksamhet ska upphandlas i konkurrens" (Lindberg & Nilsson, 1995, s 34). 

Jfr avsnitt 6.3 angående skillnaden mellan generella och särskilda avtal. 

Bernt Strömeård socialdirektör i Helsingborgs kommun, fortsatte konsultbolaget Sensias arbete, genom 
att genomföra de konkreta förändringarna. Bland annat hjälpte han till att i detalj utforma den nya organi
sationen och rekrytera enhetschefer. 
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6.1.4 Administration 

Efter omorganisationen 1992 är förvaltningsorganisationen för socialtjäns
ten i Linköpings kommun uppdelad på flera olika förvaltningar. Det förval
tande organet för socialnämnden är sociala förvaltningen. Personalen är 
anställd av socialnämnden och placerad vid sociala förvaltningen. Tjänste
männen på sociala förvaltningens olika enheter handhar myndighetsutöv
ning inom socialtjänsten på delegation från socialnämnden. Den myndig
hetsutövning som tidigare omfattade flera socialarbetare utövas nu därför 
centralt vid sociala förvaltningen. Sociala förvaltningen utför även vissa 
uppgifter av servicekaraktär som inte förutsätter något myndighetsbeslut. 
Det kan exempelvis röra sig om rådgivning eller hänvisning. 

För omsorgsnämndens förvaltning finns kommunledningskontoret med 
ett antal nämndansvariga tjänstemän och handläggare som har kommun
styrelsen som anställningsmyndighet. På olika sätt biträder kommunled
ningskontoret kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och beställarnämn-
derna samt genomför upphandlingar efter nämndernas anvisningar och 
riktlinjer. Därutöver har kommunledningskontoret till uppgift att utvärde
ra beställd verksamhet, samt vara beredningsorgan i olika politiska fack-
nämndsfrågor. 

Produktionsstyrelsen leder de kommunala resultatenheternas produktion 
och har till uppgift att tillvarata kommunens intressen. Produktionsstyrel
sen som består av politiker, har utsett en produktionschef som i likhet med 
en VD för ett företag ska leda produktionen och vara ansvarig inför styrel
sen (Linköpings kommun 1993; Tidningen Linköping, 1993). 

6.1.5 Produktion 

Det sociala arbete som inte utgör myndighetsutövning - det vill säga råd-, 
stöd och behandlingsinsatser - benämns -produktion och tillhandahålls via 
kommunens egna utförare, privata företag, kooperativ eller liknande. I Lin
köping har man medvetet satsat på att bredda utbudet av råd-, stöd- och be
handlingsinsatser. Den enskilde ska själv kunna välja mellan insatser som 
ges som service, till exempel på råd & stöd eller hos en privat utförare, och 
insatser som prövas efter utredning av socialnämnden. 

All kommunal produktion organiseras i självständiga resultatenheter som 
är underställda produktionsstyrelsen. De kommunala utförarna är anställda 
av produktionsstyrelsen men verksamheten beställs av omsorgsnämnden. 
Externa utförare är inte underställda produktionsstyrelsen, utan kopplingen 
till kommunen är affärsmässig och regleras via avtal med omsorgsnämn
den eller beställningar från socialnämnden. 

I Linköpings kommun är produktionsansvaret skilt från beställaransvaret 
och produktionen skall följa företagsekonomiska principer (SOU 1993:73). 

Produktion har formulerat sin verksamhetsidé på följande sätt: Produk
tionen skall bedriva en verksamhet som ger medborgarna i Linköpings 
kommun och övriga kunder en service med högsta möjliga värde. Produk
tionen skall vara ledande utförare av Linköpings kommuns kärnverksam
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het. Produktionen skall utföra tjänster och service i konkurrens och av hög 
kvalitet (Henning & Lieberg, 1997, s 87). 

6.2 Beskrivning av fallet och de olika delverksamheterna 

Nedan presenteras fallet och de verksamheter och intervjupersoner som 
ingår. Det studerade fallets innehåll och gränser är inte självklara a priori. 
Fallet är definierat med hänsyn till avhandlingens syften och frågeställning
ar, både vad det gäller ingående enheter och personer (jfr metodkapitlet). 

I samband med införandet av BUM upphörde tidigare primärvårdsområ
den och flertalet av socialtjänstens verksamheter förlades i centrala Linkö
ping, vilket här benämns som en geografisk centralisering. Omorganisatio
nen innebar även en funktionsuppdelning vilket ledde till att de myndig
hetsutövande delarna samlades inom sociala förvaltningen. De utförande 
delar som arbetar med råd, stöd och behandling koncentrerades till två and
ra platser: råd & stöd och Vreta klosters råd & stöd. Tillsammans utgör de 
verksamheter som i BUM motsvarar huvudsakliga delar av den traditionel
la IFO-organisationen70. Förutom dessa verksamheter består fallet av två 
externa privata utförare som utför delar av vad som vanligtvis ingår i den 
traditionella IFO-verksamheten71: Stadsmissionens rådgivningsbyrå och E. 
Berg Socialkonsult. Flertalet av dessa verksamheter är i sin tur uppdelade i 
mindre avdelningar. Alla avdelningar har inte deltagit direkt, det vill säga 
med intervjupersoner från avdelningarna, eftersom det inte ansetts nöd
vändigt för att besvara studiens frågeställningar. 

När det gäller intervjupersonerna gäller överlag att de har fleråriga och 
ofta mångsidiga erfarenheter av socialtjänsten i Linköpings kommun. An
tingen genom att de har arbetat inom socialtjänsten eller att de har haft ett 
arbete, exempelvis inom Landstinget, som gjort att de har kommit i kontakt 
med socialtjänsten. Generellt har intervjupersonerna också jobbat med soci
al verksamhet i Linköpings kommun under många år (ungefär 8-30 år, de 
flesta har jobbat längre än 12 år). Det gör att intervjupersonerna har kunska
per om socialtjänsten långt före och efter omorganisationen 1992. De flesta 
intervjupersonerna har akademisk grundutbildning, ofta socionomexamen. 
Många har också en eller flera vidareutbildningar, till exempel psykoterapi
utbildning eller interna kurser. Vid presentationen har enbart grundexamen 
angetts då informationen om vidareutbildningar inte är fullständig och bit
vis irrelevant. 

I tabellen nedan presenteras i en översikt av fallet med dess olika enheter 
och intervjupersoner. Därefter ges de olika enheterna en mer ingående be
skrivning. 

70 Missbrukarvården, som ej ingår i fallet, koncentrerades till det som i Linköpings socialtjänst benämns 
HVB-vuxna. 
71 De privata utförama betraktas i avhandlingen som tillhörande socialtjänsten då de i likhet med de kom
munala utförama, på politikernas uppdrag, utför uppgifter som jämlikt SoL åligger kommunens socialtjänst. 
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Enhetens namn Enhetens samtliga avdelningar72 Antal an-
ställda 

vid enhe
ten 

Personer vid enheten 
som intervjuats 

Sociala förvaltningen 
Allmänna enheten Yttre mottagning/reception 

Inre mottagning 
Placeringsverksamhet 
Sociala jouren 
Socialchefens stab 

65-70 1 Enhetschef 
2 Socialarbetare 

Utredningsenhet 1 Vuxengrupp 
Barn- och familjegrupp 

22 1 Enhetschef 
2 Socialarbetare 

Utredningsenhet 2 Vuxengrupp 
Barn- och familjegrupp 

17 1 Enhetschef 
1 Socialarbetare 

Ekonomienhet 1 Mottagningsgrupp 
Bidragsgr upp 

31 1 Enhetschef 
1 Socialarbetare 

Ekonomienhet 2 Specialgrupp 
Skuldgrupp 
Arbetslöshetsgrupp 
Flykting- och invandrargrupp 

50 1 Enhetschef 
1 Socialarbetare 

Utf örare Kommunala 
Råd & stöd 19 olika avdelningar 

(se bilaga 4) 
85 

(inom IFO) 
1 Enhetschef 
2 Socialarbetare 

Vreta kloster 
råd & stöd 

Ej olika avdelningar 4 1 Enhetschef 
1 Socialarbetare 

Utförare 
Externa 
E. Berg Socialkonsult Ej olika avdelningar 1 1 Socialarbetare 

Stadsmissionens råd
givningsbyrå 

Rådgivningsbyrå 
Halvvägshus 
Serveringsverksamhet 

ca 25 1 Enhetschef/soc.arb. 
1 Socialarbetare 

Summa 20 Intervjupersoner 

Tabell 1. Enheter och avdelningar som ingår i fallet, samt intervjupersoner. 

6.2.1 Sociala förvaltningen 

Placerade i sociala förvaltningens lokaler i centrala Linköping är allmänna 
enheten, utredningsenhet 1 och 2, ekonomienhet 1 och 2. Här finns även 
andra enheter vilka emellertid inte ingår i fallet. Exempelvis utredningsen
het 3 som är riktad mot äldreomsorg och familjerättsenheten. 

I huvudsak handhar sociala förvaltningen de arbetsuppgifter som be
nämns myndighetsutövning. Det vill säga att utreda73 och fatta beslut om 

72 Avdelningar som markerats med kursiv text ingår i respektive enhet, däremot deltar inga personer från 
dessa avdelningen som intervjupersoner i undersökningen. 
73 I avhandlingen används vid några tillfällen formuleringen: sociala förvaltningens utredande enheter. I 
dessa fall avses allmänna enheten och utredningsenheterna 1 och 2. 
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enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt tillstånd av olika 
slag. Sociala förvaltningen utför även vissa uppgifter av servicekaraktär, till 
exempel rådgivning och hänvisning som inte medför något myndighetsbe
slut. 

Allmänna enheten74 

Allmänna enheten är en mycket central enhet vid sociala förvaltningen, då 
den inrymmer mottagnings verksamheterna. Enheten har ett tiotal funktio
ner, men i denna undersökning är det enhetens båda mottagningsenheter 
som direkt inkluderas i fallet. 

Yttre mottagning med reception. Där jobbar tre assistenter. Det är erfarna 
personer, dock inte utbildade socionomer. Assistenterna i receptionen får 
den första kontakten med dem som kommer på besök eller ringer till sociala 
förvaltningen. Assistenterna gör en första bedömning och /,sortering//. An
tingen kan de ge den hjälp som behövs, till exempel rådgivning, eller också 
kan man hänvisa vidare till någon enhet inom eller utanför sociala förvalt
ningen. Problematik som bedöms relativt lätt att definiera och inte kan för
anleda utredning enligt 50 § SoL, kan hänvisas vidare till berörd enhet. 

I fall där problematiken anses mer komplex och svårdefinierad tar assi
stenterna i den yttre mottagningen hjälp av socialsekreterare från inre mot
tagningen. Yttre mottagningen har till uppgift att bistå alla enheter vid socia
la förvaltningen. Även anmälningar kommer först till yttre mottagningen, 
men de vidarebefordras direkt till inre mottagningen, där de tas emot av så 
kallade utredningssakkunniga. 

Inre mottagningen. Där jobbar fyra personer, två socialsekreterare och två 
utredningssakkunniga. Meningen är att socialsekreterarna och de utred
ningssakkunniga ska ta över mer kvalificerade ärenden som assistenterna i 
den yttre mottagningen inte kan bedöma själva. I den inre mottagningen 
har man inga särskilda telefontider, vilket är viktigt eftersom de flesta kon
taktar mottagningen per telefon. De utredningssakkunniga finns till hands 
för personer som kommer personligen utan att ha beställt tid. Målet är att ta 
emot människor med en halvtimmes varsel. Människor kan komma i kon
takt med inre mottagningen antingen genom den yttre mottagningen, ge
nom att ringa direkt eller genom att de anmäls av någon inom eller utom 
socialtjänsten; till exempel polisen eller någon privatperson. 

De utredningssakkunniga är de vid enheten som har delegation att öppna 
ärenden. De gör preliminärbedömningar och antingen handlägger de ären
den själva eller lägger över det på någon av inre mottagningens socialsekre
terare som gör en förhandsbedömning för att ta ställning till om det ska bli 
en utredning enligt 50 § SoL eller inte. Antingen avslutas ärendet eller så 
skickas det vidare till utredningsenheterna för fortsatt utredning. I de ären
den som inte innebär myndighetsutövning handlar det ofta om att hänvisa 
till råd & stöds mottagning. 

74  Placeringsverksamheten, Sociala jouren och Socialchefens stab ingår inte i fallet mer än indirekt och be
skrivs därför inte. 
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Målen för inre mottagningen är en stor tillgänglighet, ett professionellt 
mottagande samt hög genomströmning av människor genom mottagning
en. Med professionellt mottagande menar man bland annat: kunskap om 
hur kommunen är organiserad, var människor kan få hjälp samt en stor 
kunskap om samhället överhuvudtaget. Den höga genomströmningen in
nebär att klienter oftast har kontakt med mottagningen ett fåtal gånger. Van
ligtvis blir det två till tre kontakter som är mellan en halv och en timme 
långa. Inre mottagningens socialsekreterare och utredningssakkunniga be
traktas som mycket centrala personer för hela socialtjänsten. Tjänsterna är 
därför bemannade med mycket erfaren personal. 

Enhetschefen 
Enhetschef är en man med polisutbildning. Enhetschefen är även biträdan
de socialchef och har därför en typ av stabsfunktion för personalfrågor och 
ett övergripande ansvar för utvecklingsfrågor inom sociala förvaltningen. 
Eftersom socialchefen inte har någon egen stab har man valt att lägga staben 
inom allmänna enheten. Enhetschefen sköter förhandlingar och tecknar 
kontrakt när det gäller de särskilda avtalen med vissa utförare. Han har inga 
egna klientkontakter. 

Socialarbetare 1 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar i inre mottagningen som 
mottagningssekreterare. Hon har en tjänst som utredningssakkunnig75 vil
ket innebär att hon har rätt att öppna och avsluta utredningar enligt 50 § 
SoL. Sedan 1995 saknar vanliga socialsekreterare i Linköping den rätten. 

Socialarbetare 2 
En kvinna med akademisk examen i beteendevetenskap. Hon jobbar som 
socialsekreterare i placeringsverksamheten. Det innebär att rekrytera, utreda 
och utbilda familjehem och kontaktfamiljer samt bistå familjehemmen 
med generellt stöd. 

Utredningsenheterna 1 och 2 
Utredningsenheterna ansvarar för myndighetsutövning när det gäller en
skilda personer. Vid dessa enheter utreds anmälningar och ansökningar i 
form av biståndsansökningar som inte primärt har med ekonomiskt bistånd 
att göra, enligt SoL, LVU, LVM. 

Utredningsenheterna kommer huvudsakligen i kontakt med klienter via 
någon av allmänna enhetens mottagningar, men även direkt bland annat 
via anmälning från polis eller ekonomienheterna. Anmälningar från andra 
myndigheter vidarebefordras vanligen till inre mottagningen som avgör 

75 Tjänsterna som utredningssakkunniga inrättades 1995 då arbetsbelastningen var stor på utredningsen
heterna. Handläggarna på mottagningen skulle tillfälligt avlasta utredningsenheterna. Istället för att enbart 
göra förhandsbedömningen och eventuellt lämna vidare ärenden till utredning, jobbade man klart ärenden. 
Dessa tjänster togs bort under 1998. 
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om utredning bör inledas eller inte. En mindre vanlig kontaktväg är att kli
enter själva kontaktar en utredningsenhet. Det gäller personer som tidigare 
varit i kontakt med sociala förvaltningen och som går direkt till den enhet 
som kan fatta ett biståndsbeslut. 

Under 1996 beslutade socialnämnden om inskränkningar i handläggarnas 
delegation, det vill säga i den beslutanderätt som överförts från socialnämn
den. Handläggarna utreder och färdigställer beslutsunderlag. Själva kan de 
endast besluta om hemterapeut och råd- och stödinsatser som ligger inom 
de generella avtalen. Handläggarna har inte möjligheter att fatta beslut om 
till exempel kontaktperson eller kontaktfamilj. Ej heller andra öppen
vårdsinsatser som ligger på så kallat särskilt avtal med externa utförare. Där 
är det enhetscheferna som beslutar på delegation av socialnämndens be
handlingsutskott. 

Kortfattat innebär utredningsenheternas arbete att man utifrån ansök
ningar eller anmälningar söker upp personer, motiverar, utreder, tar in re
ferenspersoner i utredningarna och fattar beslut. I LVM- och LVU-ärenden 
ansöker man om vård i länsrätten. En målsättning är att en anmälan ska 
vara handlagd inom sex veckor, komplicerade ärenden inom åtta veckor. 

Utredningar utmynnar ibland i beställningar av insatser76. I dessa fall rik
tas beställningarna vanligtvis till kommunala utförare, även om det är möj
ligt att även göra beställningar hos ett antal privata utförare. Utredningsen
heterna har ett uppföljningsansvar i det som benämns verkställighetsären
den. Det innebär att de har ansvar för att utförarna gör det man åtagit sig i 
ärenden där det finns en beställning. 

Enhetschef 1 & Enhetschef 2 
Enhetscheferna är båda män med socionomutbildning. De har perso
nalansvar, ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar och arbetsledaransvar. De har 
även utbildningsansvar och fortbildningsansvar för personalen på respekti
ve enhet. Utredningsenheterna har inga mellanchefer, enhetscheferna är 
därför även vad som motsvarar förste socialsekreterare. Enhetscheferna har 
inga egna klientkontakter. 

Socialarbetare la & Socialarbetare lb 
Två kvinnor med socionomexamen. De jobbar som socialsekreterare i var
sin barn- och familjegrupp. 

Socialarbetare 2 
En man med socionomexamen. 

Ekonomienhet 1 
Ekonomienheterna har hand om det som benämns försörjningsekonomi, 
till skillnad från utredningsenheterna, som har hand om behandlingseko-

76 Till den största utföraren råd & stöd, rör det sig om cirka 200 beställningar om året. 
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nomi. Det förstnämnda avser kontantunderstöd som klienter behöver för 
sitt personliga uppehälle, det sistnämnda syftar på kostnader i samband med 
att utredningsenheterna beställer insatser av någon utförare. Dessutom har 
ekonomienhet 1 hand om bostadsbidrag och bostadstillägg för handikappa
de. 

Enheten har telefontider varje dag i veckan mellan klockan nio och elva. 
Per telefon gör man en första kartläggning av situationen. Socialarbetaren 
samlar in nödvändiga uppgifter och klienten får uppgift om en handläggare. 
Det underlag som den mottagande socialsekreteraren har skrivit, lämnas till 
en annan handläggare. Denne skickar en ansökan till klienten samt en tid 
för ett personligt besök. Utifrån det personliga besöket görs en utredning där 
man fattar beslut vart ärendet ska vidare. Samtidigt får klienterna informa
tion om vad man ska ha med sig till nästa besök. Därefter får man komma 
och prata med nästa handläggare. Socialarbetarna tar in uppgifter för att 
kunna utreda, däremot har de inte delegation att fatta beslut. Målsättningen 
är snabb och enhetlig bedömning i ärendena och en hög kunskapsnivå hos 
socialarbetarna. 

Ekonomienheterna har för övrigt möjligheter att ta klientbesök tillsam
mans med någon av inre mottagningens utredningssakkunniga, om de 
misstänker att det finns problem av allvarligare karaktär. Det gäller både i 
nya och löpande ärenden. 

Mottagningsgruppen, som är gemensam för båda ekonomienheterna, fun
gerar som en sluss. Dit kommer alla nya ärenden, antingen via någon av 
allmänna enhetens mottagningar, via utredningsenheterna eller genom att 
klienter söker direkt till mottagningsgruppen. 

Mottagningsgruppen bedömer om personen klarar sig själv eller om bi
ståndsbehovet kvarstår. Om en person anses klara sig själv avslutas ärendet, 
annars vidarebefordras ärendet till någon annan grupp inom ekonomienhe
terna. En person som själv sökt till ekonomienheterna och har en proble
matik som går utöver vad enheterna arbetar med, hänvisas till annan mer 
adekvat enhet, oftast råd & stöd. Om en person har problem av mer allvarlig 
karaktär och hänvisning förefaller vara olämplig, kan enheten göra en an
mälning till allmänna enhetens mottagning eller till en utredningsenhet. I 
mottagningsgruppen jobbar socialsekreterare med akademisk examen. 

Bidragsgruppen har de ärenden där det är frågan om ett löpande bistånd, 
otillräckliga eller inga inkomster. Den administrerar utbetalningarna av so
cialbidraget enligt de beslut som fattas samt omprövar besluten. Dessutom 
beslutar den om tilläggsframställningar. 

Bidrags gruppen är uppdelad i fyra arbetsgrupper och en SOFT-grupp77. Ar
betsgrupperna består vardera av tre ekonomiassistenter och en socialsekrete
rare. Dessa grupper tar hand om svårare ärenden. Med svårare ärenden me
nas de som har annan problematik utöver rent ekonomiska problem78. De 

77 SOFT står för socialförsäkringstillägg. Det innebär en förenklad form av ekonomisk handläggning, till 
hushåll som behöver kontinuerligt bistånd under längre perioder. 
7 8 Ekonomienheterna handlägger ca 2900 hushåll per månad, av dessa är ungefär 600 - 900 så kallade 
"problemär enden". 
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kräver mer omfattande utredningar. Det kan även behövas kontakter med 
andra enheter inom och utom sociala förvaltningen. 

Socialsekreterarna är ansvariga för svårare ärenden, står för yttranden till 
förvaltningsdomstol samt står för utredningar till utskotten. Ekonomiassis
tenten har däremot hand om mera löpande ärenden. 

SOFT-gruppen består av ekonomiassistenter som tar enklare löpande 
ärenden. 

Enhetschef 
Enhetschefen är en man med en fil. kandexamen Han har det övergripande 
ansvaret för verksamheten, det vill säga budgetansvar, personalansvar och 
ärendeansvar. Han är även föredragande inför utskotten. Enhetschefen har 
inga egna klientkontakter. 

Socialarbetare 1 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar i mottagningsgruppen som 
socialsekreterare. 

Ekonomienhet 2 
Ekonomienhet 2 har liknande arbetsuppgifter som Ekonomienhet 1, men 
skiljer sig från Ekonomienhet 1 genom att vara mer specialiserad i fyra olika 
grupper. 
Arbetslöshetsgrupp. Tre av gruppens handläggare är stationerade på Arbets
förmedlingen. För ungdomar upp till 25 år finns en mottagning i denna 
grupp för att de ska slippa utredas och för att snabbt "ta tag i" ungdomarna. 

Flykting- och invandrargrupp. Gruppen jobbar med arbetslösa invandrare 
och flyktingar, eftersom man anser att det kräver en viss specialkunskap. 

I skuldgruppen arbetar socialarbetarna med hushåll som har stora skulder. 
Därutöver arbetar gruppen mycket med budgetrådgivning, avbetalningspla
ner och återbetalning. 

Specialgruppen arbetar med personer som anses tidskrävande och som 
betraktas som "besvärliga" eller svåra. Här avses personer som är utåtage-
rande och som socialarbetarna behöver mer tid för, samt klienter som av 
oklar anledning erhållit ekonomiskt bistånd under en längre tid. Gruppen 
har färre ärenden och mer tid för varje klient. Många av klienterna i denna 
grupp är även aktuella vid utredningsenhet på grund av missbruksproblem. 

Enhetschef 
Enhetschefen är en kvinna med en fil. kandexamen Hon har det övergri
pande ansvaret för verksamheten, det vill säga budgetansvar, perso
nalansvar, miljöansvar och ärendeansvar. Enhetschefen deltar även i ut
vecklingen av förvaltningens arbete. Hon har inga egna klientkontakter. 

Socialarbetare 
En kvinna med internutbildning. Hon jobbar som ekonomiassistent i speci
algruppen, huvudsakligen med ekonomiskt bistånd. 
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6.2.2 Utförare 

Utförarna i detta fall är ingen enhetlig grupp. De är inte heller centraliserade 
på samma sätt som sociala förvaltningen, utan är placerade på olika platser i 
kommunen. Centralisering kan ändå sägas ha skett eftersom de utförande 
delarna från de tidigare primärvårdsenheterna företrädesvis placerats vid 
råd & stöd i centrala Linköping. En minde del finns även vid Vreta Kloster 
råd & stöd. Därutöver har flera externa utförare tillkommit. 

Utförarna befinner sig i den delen av organisationen som benämns pro
duktion. Produktionen innebär att utföra olika former av råd, stöd, och be
handlingsinsatser som uppdragits åt dem genom avtal och beställningar. 

Av utförarnas generella avtal med omsorgsnämnden framgår att de insat
ser som görs kan erbjudas antingen som service eller bistånd. Den först
nämnda ges utan biståndsbeslut. Det kan innebära att klienten hänvisats 
från sociala förvaltningen eller själva söker upp enheten helt utan sociala 
förvaltningens inblandning. 

Det andra sättet att komma i kontakt med de kommunala utförarna är via 
beställning från en utredningsenhet vid sociala förvaltningen. Den hjälp 
som ges i dessa fall benämns bistånd och innebär att sociala förvaltningen 
fattat ett myndighetsbeslut, enligt SoL, vilket fram till 1998 var möjligt att 
överklaga79.1 de fall där det finns en beställning har dessa företräde framför 
servicen som ges till personer som sökt hjälp utan biståndsbeslut. Både när 
det gäller service och beställningar är klienternas kontakter frivilliga och 
sker inom ramen för de generella avtalen. 

De privata utförarna har i likhet med de kommunala utförarna tecknat 
generella avtal med omsorgsnämnden. Klienterna söker huvudsakligen 
frivilligt och kommer därför utan biståndsbeslut, vilket innebär att utförar
na erbjuder sina insatser som service. En uppenbar skillnad mot de kom
munala utförarna är att nästan inga klienter kommer i kontakt med de pri
vata utförarna via beställningar. 

6.2.2.1 Kommunala utförare 

Råd & Stöd, centrala Linköping 
Enheten jobbar med individ- och familjeomsorg i vid bemärkelse. Det inne
bär framförallt råd, stöd och behandling. Dessutom flyktingarbete, områdes
arbete, fältarbete, hemterapeutarbete, olika samverkansformer med barn
psykiatrin, alkoholpoliklinik tillsammans med Landstinget, familjerådgiv
ning, missbruksarbete, ungdomsboende och arbetsåtgärder av social karaktär 
för ungdomar. Därutöver har enheten vissa arbetsuppgifter som gäller funk-
tionshindrades fritid. 

Ungefär tre fjärdedelar av enhetens inkomster kommer från de generella 
avtalen med omsorgsnämnden. Övriga inkomster kommer från tjänsteköp 

79 1998-01-01 ändrades 73 § SoL, som rör överklagande av beslut. Det bistånd som avses i det ovanstående 
är därefter inte längre överklagningsbart. 

101 



som andra intressenter gör. Till exempel vårdcentraler, psykiatrin eller and
ra kommuner. 

Råd & stöd som består av 19 olika avdelningar (se bilaga 4), har en mottag
ning som är gemensam för alla verksamheter. Alla klienter hänvisas till 
mottagningen första gången de ringer eller besöker råd & stöd. Mottagning
en är bemannad med tre erfarna socialsekreterare och en assistent. Inled
ningsvis erbjuds man en till tre kontakter. Därefter har klienten antingen 
fått den hjälp som behövs eller då kvarstår ett hjälpbehov och klienten vi
darebefordras till någon av råd & stöds verksamheter. I de fall då klienter 
behöver hjälp utanför råd & stöd, hänvisar man dit. 

I denna undersökning är det enhetens råd- och stödverksamhet som fram
förallt ingår i studieobjektet. 

Enhetschef 
Enhetschefen är en kvinna med socionomexamen. Hon har det övergripan
de ansvaret för verksamheten; budgetansvar, personalansvar, arbetsmiljö
ansvar, arbetsledaransvar och ärendeansvar. Hon har ett mindre antal egna 
klientkontakter. 

Socialarbetare 1 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar som socialsekreterare med 
råd, stöd och behandling. 

Socialarbetare 2 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar som socialsekreterare på S:t 
Larsmottagningen. Det huvudsakliga arbetet innebär bedömning av miss
bruk. Hon utför missbrukstester och skriver sociala anamneser samt föreslår 
behandlingsinsatser. 

Vreta Kloster Råd och stöd 
Enheten ligger ca 15 km nordväst om Linköping i Ljungsbro, som tillhör 
kommundelen Vreta kloster. Enheten var tidigare ett verksamhetsområde, 
men under centraliseringen bestämdes det att verksamheten skulle om
vandlas till en lokal råd & stödenhet. Enheten skulle ligga kvar för att fort
sätta samverkan med andra verksamheter. Vid enheten arbetar man med 
råd, stöd och behandling, samt gör uppföljningar av vissa placeringar som 
utredningsenheterna har gjort. 

För närvarande söker mellan 65 och 85 procent av klienterna inom ramen 
för serviceavtalet, resten kommer via beställningar. 

Enhetschef 
Enhetschefen är en man med utbildning inom äldreomsorg. Han har det 
övergripande ansvaret för verksamheten, det vill säga budgetansvar, perso
nalansvar, arbetsmiljöansvar, arbetsledaransvar och ärendeansvar. Han har 
ett visst antal egna klientkontakter. Enhetschefen är även chef över dagcent
ralen med två vårdbiträden, en arbetsterapeut, samt ett psykiatriprojekt med 
en arbetsterapeut. 
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Socialarbetare 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar som socialsekreterare med 
råd, stöd och behandling. 

6.2.2.2 Externa utförare 

E. Berg socialkonsult 
Enheten ligger i centrala Linköping. Här erbjuds råd, stöd- och behandlings
samtal. Socialkonsulten jobbar emellertid inte med akut missbruk eller akut 
psykisk sjukdom, ej heller med renodlad familjerätt. Arbetet utgår från en 
objektrelationsteoretisk referensram. Socialkonsulten har generella avtal 
med omsorgsnämnden om att utföra 500 timmar familjerådgivning och 700 
timmar råd, stöd- och behandlingssamtal per år. 

Till denna utförare görs överhuvudtaget inga beställningar. Klienter ring
er själva och beställer tid. Det kan dock förekomma att andra, till exempel 
en skolsköterska ringer om en elev som mår dåligt. 

Socialarbetare 
En kvinna med socionomexamen, jobbar som socialkonsult i egen firma. 

Stadsmissionens rådgivningsbyrå 
Stadsmissionens rådgivningsbyrå, eller mer korrekt Kyrkans byrå för famil
jerådgivning och individuella terapier och handledning, ligger i centrala 
Linköping. 

Svenska kyrkan betalar enheten för att den ska bedriva familjerådgivning. 
Dessutom har man avtal med omsorgsnämnden att utföra 1000 familjeråd
givningstimmar, samt 1000 råd- och stödsamtal per år. Det ska inte vara psy
koterapi och det erbjuds högst cirka 15 gånger per klient. Dessa är enhetens 
huvudsakliga uppdrag. Därutöver har enheten handledningsuppdrag, ut
bildningsuppdrag till offentlig sektor, kyrkan och privata företag. 

Arbetet innebär att utifrån ett systemteoretiskt och ett psykodynamiskt 
synsätt erbjuda människor individuella eller parsamtal, alternativt hand
ledning och utbildning. I likhet med socialkonsulten jobbar stadsmissionens 
rådgivningsbyrå inte med akut missbruk eller akut psykisk sjukdom80. 

Stadsmissionens rådgivningsbyrå har bara fått ett fåtal beställningar sedan 
den nya organisationen infördes. De flesta söker själva på rekommendatio
ner från vänner, distriktsläkare, eller att de på annat sätt känner till verk
samheten. 

80 En annan enhet inom Stadsmissionen, Kontaktcentrum, vänder sig till och besöks av akuta missbrukare. 
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Socialarbetare 1 
En kvinna med socionomexamen. Hon jobbar både som enhetschef och fa
miljerådgivare/terapeut med råd, stöd och behandling. Som enhetschef an
svarar hon för budget, utvecklingsarbete och personalfrågor. Hon sitter även 
med i stadsmissionens ledningsgrupp. 

Socialarbetare 2 
En kvinna med fritidspedagogutbildning. Hon jobbar som familjerådgiva
re/terapeut med råd, stöd och behandling. Huvudsakligen individuellt med 
individualterapier, krissamtal, stödterapier, familjerådgivning, parsamtal 
och handledning. 

6.3 Upphandling på generella och särskilda avtal 

Linköpings kommun tecknar två typer av avtal med sina utförare: generella 
och särskilda avtal. Här följer en kortfattad redogörelse för dessa båda avtals
former. För en mer detaljerad beskrivning av upphandling av generella av
tal se bilaga 5. 

6.3.1 Generella avtal 

Omsorgsnämnden tecknar via tjänstemän på kommunledningskontoret 
generella avtal med både kommunala och externa utförare. Avtalen inne
håller övergripande mål, riktlinjer och kvalitativa mått för verksamheten. 
Vissa uppgifter av myndighetsutövande karaktär beställer omsorgsnämn
den av socialnämnden. Omsorgsnämndens beställningar är generella, det 
vill säga de omfattar insatser som gäller många personer och syftar till att 
tillgodose flertalet behov. Grunden för de generella avtalen är mer eller 
mindre återkommande behov av vissa typer av insatser. De insatser det rör 
sig om är huvudsakligen: familjerådgivning, råd- och stödsamtal, institu
tionsvård för vuxna missbrukare, familjestödsinsatser, stödinsatser i öp
penvård för missbrukare och ungdomar. 

Avtalen grundas på en bedömning av hur mycket som behövs av en viss 
insats i förhållande till kommunens folkmängd. Dessutom tillfrågas utred
ningsenheterna vilken typ av insatser de anser behövs. Därefter gör tjäns
temännen vid kommunledningskontoret en bedömning av vad som be
hövs. Av utförarna beställs i regel en maximerad kvantitet av en viss insats 
per helår. Utföraren rapporterar till den beställande tjänstemannen på 
kommunledningskontoret hur många prestationer (timmar eller vårddygn) 
som utförts. Det sker en avräkning inom en förbestämd ram. Betalning sker 
enbart för de prestationer som utförts. Utförarna ska kunna redovisa antalet 
debiterade timmar genom att visa att klienter besökt utföraren. Avtalens 
längd varierar. Från början slöts ettåriga avtal, vid tiden för intervjuerna 
tecknades treåriga. 
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Klienter kan själva välja att gå till de utförare som har generella avtal och 
få hjälp som service. Det vill säga hjälp som kan ges utan ett fattat bistånds
beslut. De generella avtalen gäller endast personer som är bosatta i Linkö
pings kommun. Inom ramen för de generella avtalen kan även sociala för
valtningens utredningsenheter fatta beslut om bistånd och beställa insatser 
från de kommunala och privata utförarna. I förekommande fall har bi
ståndsbesluten förtur. Beställarna vid sociala förvaltningen eller klienterna 
betalar inte själva till utförarna utan det gör omsorgsnämnden81. 

6.3.2 Särskilda avtal 

Förutom de generella avtalen kan kommunen teckna särskilda avtal med 
utförare. För detta ändamål för omsorgsnämnden över en mindre summa 
pengar till socialnämnden. Via allmänna enhetens enhetschef sköter soci
alnämnden upphandlingar och tecknar de särskilda avtalen. Det är avtal där 
det är svårt att på förhand bedöma behovet av insatser och därmed göra ge
nerella beställningar av bistånd, vilket är möjligt bland annat hos de kom
munala utförarna. Särskilda avtal tecknas till exempel när det uppstår be
hov av institutionsvård för barn och ungdomar. Det rör sig ofta om speciali
serade institutioner i sådana fall. Därför är det svårt att teckna generella av
tal, om det bara finns behov av exempelvis en plats på en speciell institu
tion. 

6.4 Att komma i kontakt med socialtjänsten 

I Linköping kan människor komma i kontakt med socialtjänsten på flera 
olika sätt. Människor kan på eget initiativ göra en ansökan hos sociala för
valtningen för att det finns en önskan om att få hjälp. Ett annat sätt är att 
sociala förvaltningen kontaktar en person efter att någon i omgivningen 
gjort en anmälan till sociala förvaltningen. 

Som redan nämnts kan människor komma till socialtjänstens utförare 
antingen genom att ansöka direkt hos den utförare man vill ha hjälp av. En 
sådan kontakt föregås varken av utredning eller formellt biståndsbeslut 
utan biståndet förmedlas som service inom ramen för det generella avtal 
som utföraren har med omsorgsnämnden. Kontakt med utförare kan även 
ske genom att sociala förvaltningen hänvisar människor alternativt gör be
ställningar till utförare. Sker kontakten via sociala förvaltningen är det ofta 
fråga om formella beställningar som är baserade på ett biståndsbeslut. Det är 
endast utredningsenheterna som kan och ska göra formella beställningar. 
Andra enheter, både inom och utom sociala förvaltningen, måste använda 

81 Ett undantag är familjerådgivningen som är avgiftsbelagd, vilket innebär att klienterna själva betalar en 
avgift. 
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sig av andra vägar för att hjälpa klienter att komma i kontakt med en annan 
enhet82. 

En vanlig väg att sätta klienten i kontakt med en annan enhet är genom 
att hänvisa. Det kan bli aktuellt när en socialarbetare bedömer att en klient 
behöver hjälp som en annan enhet kan erbjuda, samtidigt som det antas att 
klienten själv kan ta kontakten. Oftast gäller detta klienter som har kontakt 
med allmänna enheten eller någon ekonomienhet och behovet är en råd-
och stödkontakt. Förutom att informera om att hjälp även finns på annat 
håll hjälper socialarbetarna ibland till att ordna dylika kontakter. A ven ut
redningsenheterna kan förmedla andra kontakter än beställningar. Till ex
empel hänvisar man ibland till någon ekonomienhet inom sociala förvalt
ningen. 

När det gäller de privata utförarna i denna undersökning får de nästan 
inga beställningar överhuvudtaget. Mestadels kontaktar klienterna de pri
vata utförarna på egen hand. Det innebär att klienterna erhåller insatserna 
som service. De kan ha fått vetskap om de privata utförarna till exempel via 
en vårdcentral, sociala förvaltningen, företagshälsovård, någon bekant eller 
annonsering. 

Tanken är att det bistånd som inte är av ekonomisk karaktär ska förmedlas 
via utförarna. Ibland kan även utförarna komma i kontakt med problem 
som de inte kan lösa. Då kan det finnas behov av att hänvisa till andra in
stanser. Till exempel hänvisar man vissa ärenden till läkare. 

Sociala förvaltningens enheter får till följd av det myndighetsansvar som 
SoL ålägger socialnämnden83, inte enbart hänvisa till en råd- och stödkon
takt om en persons problem bedöms vara av mer allvarlig karaktär. Exem
pelvis om det bedöms att någon person kan fara illa om klienten enbart 
hänvisas eller om man bedömer att tvångsomhändertagande kan bli aktu
ellt. När det antas att en hänvisning är olämplig görs en anmälan till någon 
av utredningsenheterna. Dessa utreder anmälan och gör därefter en beställ
ning av lämplig insats. 

6.5 Att beställa socialt arbete 

Beställningsförfarandet har kommit att bli ett centralt inslag i socialtjänstens 
verksamhet. Det innebär inte att beställningar alltid föregår en insats av so
cialarbetare. Kortfattat kan man säga att beställningar görs när klienter inte 
bedöms kunna erhålla hjälp som service, det vill säga utan biståndsbeslut. 
Det handlar bland annat om att utredare bedömer att det är viktigt att ha en 
viss tillsyn över insatsen och klientens livssituation. Beställningar innebär 
att ett biståndsbeslut har fattats och att den beställande socialarbetaren har ett 

82 Enligt uppgift från kommunledningskontoret (hösten 1998) förmedlas 75-80 procent av IFO:s insatser 
som service. Resterande 20-25 procent av IFO:s insatser förmedlas som bistånd. 
83 Sociala förvaltningens myndighetsansvar regleras bland annat i 2-5 §§ SoL. 
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uppföljningsansvar. Dessutom var biståndsbeslutet fram till 1998 överklag-
ningsbart84. 

Man kan å ena sidan säga att beställningsförfarandet är ett nytt inslag i so
cialtjänstens verksamhet, men å andra sidan kan man hävda att det är något 
som funnits tidigare. Det är delvis en definitionsfråga. Om man utgår från 
att socialnämnden är den politiska instans som har att genomföra intentio
nerna i Socialtjänstlagen, kan man säga att 'beställningar" alltid har gjorts 
eftersom socialnämnden aldrig har haft alla resurser i egen regi. Tidigare 
har socialnämnden via socialförvaltningen beställt till exempel familjehem 
och institutioner av externa utförare. Vad som är nytt är att socialnämnden 
och dess verkställande organ, sociala förvaltningen, i den nya organisatio
nen enbart har egna resurser vad gäller det sociala arbetets myndighetsutöv
ande inslag. Individ- och familjeomsorgens råd-, stöd- och behandlings
verksamhet som socialnämnden tidigare bedrev med egna socialarbetare, 
bedrivs nu av utförare som har avtal med omsorgsnämnden. 

I den nya organisationen är det socialarbetare vid sociala förvaltningens 
utredningsenheter som utreder och lägger beställningar. Dessa ska därefter 
utföras av kommunala eller privata utförare inom produktionen. 

6.5.1 Hur beställningar är utformade 

I princip kan utredningsenheternas beställningar beskrivas som en kombi
nation av en arbetsplan och ett kontrakt. Det är en blankett som innehåller 
klientens namn, personnummer och adress. I beställningen finns en kort 
beskrivning av den aktuella situationen. Där finns en framställan som an
ger vad personen har sökt. Beställningen anger även vad målet med insat
sen är; vad de inblandade parterna har tänkt sig att insatsen ska leda till. Där 
står även vad själva biståndsbeslutet innefattar i form av innehåll och 
timavgränsning (jfr bilaga 6). 

När beställningen utformats färdigt och skrivits ned, undertecknas den av 
tre parter: klienten, socialarbetare från utförarenheten och utredningsenhe
tens handläggare. Därmed blir beställningen ett slags kontrakt. En del av be
ställningen läggs i den akt som förvaras vid utredningsenheten, utföraren 
har en annan del och klienten har en del. Sedan 1994 strävar man efter att 
ha tre-partsmöten rörande enskilda beställningar, för att de inblandade ska 
kunna få en gemensam uppfattning om situationen innan insatsen sätts in. 
Det är dock inte alltid som dessa möten kommer till stånd. 

Sociala förvaltningen har ett formellt uppföljningsansvar för beställda in
satser. För att underlätta uppföljningen begär man i de flesta fall skriftlig 
dokumentation från utföraren. Den socialarbetare som utför biståndsinsat
sen anmodas skriva löpande journalanteckningar eller minnesanteckningar 
varje gång man träffar klienterna. Dokumentation ska inkomma till sociala 
förvaltningen med förutbestämda intervall, det finns inskrivet i beställ
ningen. Sociala förvaltningen baserar sin uppföljning på utförarens skriftli

84 (Jfr fotnot 79). 
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ga dokumentation och i viss mån även på personliga kontakter med klien
ter och utförare. 

6.5.2 Beställningarnas konkretion 

Beställningarnas konkretionsnivå skiljer sig åt beroende dels på olika hand
läggare, dels på klienters problematik. Till stor del handlar beställningspro
cessen om att pröva sig fram utifrån antaganden och tidigare erfarenheter. 
Ibland är det mycket konkret beskrivet vilken insats beställaren anser att 
utföraren ska producera. Sådana gånger är det klart uttryckt i beställningen 
vad insatsen ska bestå av och antalet timmar den skall omfatta. I andra 
sammanhang är beställningarna inte alls särskilt konkreta utan ganska all
mänt hållna. Exempelvis en stödinsats i ett visst antal timmar som man 
tror hamnar på rätt nivå. Ibland är inte heller antalet timmar specificerat. 
Andra gånger är beställningen inte specificerad i annat avseende än att den 
innehåller en beställning av en viss insats. Det ger utrymme för flexibilitet 
hos utförarna. 

Många gånger är beställningen ett resultat av en process där man gissar 
och successivt prövar sig fram, både vad det gäller insatsens innehåll och 
tidsåtgång. Beställaren vet kanske inte riktigt vad insatsen ska vara förutom 
att det förefaller behövas en kontakt. Sådana gånger beställs ofta kontakt 
med en socialarbetare på någon råd & stödenhet. 

* * * 

6.6 Introduktion till resultatkapitlen 

I kapitel 6 gjordes en beskrivning av det fall som utgör det empiriska under
laget för avhandlingen. I de tre följande kapitlen presenteras avhandlingens 
huvudsakliga resultat. 

Resultatredovisningen är i viss utsträckning teoretiskt strukturerad. Det 
innebär att de teoretiska begrepp som väglett vid datainsamling och analys 
även varit vägledande vid sammanställning av resultaten. I viss utsträck
ning är dessa kapitel även tematiskt uppbyggda, vilket betyder att redovis
ningen delvis följer en mer induktiv struktur. Det vill säga, strukturerande 
teman har emanerat ur materialet som ett resultat av analysarbetet. 

Intervjucitat i resultatredovisningen har i anslutning till Kvales (1997) 
rekommendationer redigerats för att underlätta läsningen. Det betyder att 
upprepningar, hummanden, utvikningar, personnamn och liknande tagits 
bort. Ord som är utelämnade i citat är markerade med tre punkter (...) för 
kortare avbrott och tre tankstreck ( •) för längre avbrott. Ord i citaten som 
är placerade inom [hakparentes] är ord som intervjupersonen åsyftat men 
inte uttalat. Sådana ord har lagts till för att göra citaten begripliga. 

108 



7 Socialtjänsten som kvasimarknad 

"Det är ingen skillnad på att beställa och köpa socialt arbete, jämfört med 
andra verksamheter. "85 

"På tekniska sidan är köp- och säljsystemet självklart. Men för vård och om
sorg är det mer komplicerat ... Köp- och säljsystemet bygger på att människor 
har kraft och ork att jämföra. Så fräscha är inte alla."%6 

Ovanstående citat illustrerar två diametralt motsatta uppfattningar huruvi
da det är lämpligt eller inte att socialt arbete bedrivs på en kvasimarknad. 
Personer som uttalar sig för den ena eller andra ståndpunkten har många 
gånger inga andra grunder än sitt personliga tyckande. Emellertid är frågan 
om det lämpliga med marknadsorientering av socialt arbete alldeles för all
varlig för att diskuteras utan en omsorgsfull analys. 

I detta kapitel beskrivs och analyseras därför ett antal centrala aspekter av 
socialtjänstens marknadsorientering med hjälp av teoretiska resonemang 
om kvasimarknader. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt kvasimarknadens 
mål och de villkor som är nödvändiga för att uppnå dessa i Linköpings soci
altjänst. 

7.1 Kvasimarknadens centrala mål 

Det övergripande målet med kvasimarknader är att öka kvaliteten i väl
färdsproduktionen. Kvaliteten kan enligt teorin om kvasimarknader (Le 
Grand & Barlett, 1993) granskas utifrån kriterierna: effektivitet, responsivi-
tet, val och rättvisa. Dessa kriterier blir således de delmål man strävar att nå 
med hjälp av en kvasimarknad. Rättvisekriteriet diskuteras först i avsnitt 
7.2, i samband med ett villkor som benämns Plocka russinen ur kakan. An
ledningen är att dessa två begrepp är mycket nära associerade i detta fall. 

7.1.1 Effektivitet 

Undersökningen har inte haft som ambition att studera kvasimarknadens 
effektivitet i termer av kronor och ören, därför har inga ekonomiska beräk
ningar gjorts. Empiriskt baseras avsnittet på intervjudata, vilket är i över
ensstämmelse med avhandlingens frågeställningar. 

Diskussionen om kvasimarknadens effektivitet utgår huvudsakligen ifrån 
sociala förvaltningens utredningsenheter, eftersom de ålagts uppgiften att 
lägga beställningar gällande enskilda klienter till utförarna. Det vill säga de 
skall i praktiken implementerà politikernas ekonomiska motiv med BUM. 

^ Kommunalrådet Linnéa Darell (fp) till tidningen Kommunaktuellt (Köp och sälj, 1992). 

Oppositionsrådet Håkan Löfstedt (s) till tidningen Kommunaktuellt (Köp och sälj, 1992). 
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Att sätta analysens fokus på den delen av socialtjänsten antas därför visa 
något som är signifikant för hela kvasimarknaden. 

Personal vid sociala förvaltningens utredningsenheter uppger att de under 
de första åren efter att BUM införts tämligen fritt kunde välja utförare. Det 
innebar, enligt de intervjuade, att de beställde av de utförare som de ansåg 
göra det bästa arbetet i förhållande till kostnaderna. Teoretiskt sett kunde de 
därigenom sträva efter en produktiv effektivitet87. Förutsättningarna har 
sedermera förändrats. 1996 fick utredningsenheterna direktiv av social
nämnden att huvudsakligen beställa inom ramen för de generella avtal 
som tecknats med kommunens egna råd & stödenheter88. Endast i undan
tagsfall kan utredningsenheterna göra beställningar till privata utförare, det 
vill säga inom ramen för särskilda avtal. 

Vi gick ju in ... med den föreställningen att nu köper vi det bästa till billigas
te penningen, för totalt sett blir det billigare för kommunen. Men nu 
beviljar vi i princip inget på särskilt avtal, utan vi bara löper ut de [avtal] 
som finns. Alla beställningar ska till råd & stöd, det är direktivet. Inga priva
ta utförare. Jag har inga pengar att köpa på särskilt avtal för. Så fort handläg
garna kommer till mig och säger att jag vill ha den eller den utföraren, "Nej 
det blir råd & stöd!", säger jag. De gånger råd & stöd säger nej, då kan det va
ra aktuellt att titta på någonting annat. Men det blir allt svårare. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Intervjupersonerna vid utredningsenheterna är samstämmiga i sina be
skrivningar av beställningsdirektiven. En slutsats man kan dra är att utred
ningsenheternas möjligheter att agera som rationella aktörer på en kvasi-
marknad har i princip upphört. Det marknadsmässiga incitamentet, att be
ställa socialt arbete av god kvalitet till rimlig kostnad, har ersatts av beställ
ningsdirektiv av mer byråkratisk karaktär. Socialarbetare vid utredningsen
heterna hävdar att det medfört att kvaliteten på det sociala arbetet försäm
rats. Detta då de i enskilda fall inte kan rikta beställningar till den utförare 
de bedömer vara den bästa med hänsyn till klientens behov och önske
mål89. 

Förändringen kan beskrivas som en förskjutning från produktiv effektivi
tet mot en rå effektivitet. Antagligen var det kommunens ekonomiska situ
ation som lett till att låga kostnader kommit att begränsa utredningsenhe
ternas möjlighet att välja utförare. Detta diskuteras vidare i samband med 
begreppet motivation, längre fram i kapitlet. 

På kort sikt kan det kanske vara billigare för kommunen att utrednings
enheterna beställer inom ramen för generella avtal90. Däremot är det inte 

87 Eftersom socialtjänsten här betraktas som en kvasimarknad, ses den produktiva effektiviteten utifrån 
beställarsidans perspektiv, inte utifrån ett producentperspektiv. 
8 8 Framförallt riktas beställningar till den största kommunala utföraren: råd & stöd i centrala Linköping. 
89 Jfr de empiriska utsagorna i avsnittet om köparens och beställarens motivation i avdelning 7.2.2 
90 Enligt kommunalrådet Sven Lindgren har BUM varit framgångsrik ekonomiskt sett. Linköpings kommun 
hade 1997 sparat ungefär 700 miljoner sedan 1992. Redan första årets bokslut (för 1992) visade på ett 
överskott på 157 miljoner (tidningen Linköping). När det gäller socialtjänsten har omsorgsnämnden gjort 
mycket stora besparingar inom äidreomsorg och s.k. särskilda omsorger. Vad IFO anbelangar är besparing
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säkert att kommunen på längre sikt minskar sina utgifter eftersom de insat
ser som beställs kanske inte alltid är de mest produkteffektiva. Till exempel 
kan klienter behöva insatser som kostar relativt mycket per timme, men 
som resulterar i att socialtjänstens framtida kostnader blir lägre än om billi
gare bistånd beställts. Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande kan alltså visa sig 
vara oekonomiskt i långa loppet om klienter som inte blivit tillräckligt 
hjälpta behöver återkommande hjälp av socialtjänsten. 

Dessutom är det inte alltid på det sättet att det ens kortsiktigt är billigare att 
beställa insatser av de kommunala utförarna. Privata utförare debiterar i 
vissa fall en timkostnad som understiger de kommunala (se avsnittet om 
köparens motivation). En av enhetscheferna illustrerar utredningsenheter
nas syn på hur marknadsstyrningen borde fungera. 

Om man skulle köra konceptet fullt ut så skulle sociala förvaltningen ha 
alla pengar och när vi gör en beställning så skulle vi också skicka med peng
ar motsvarande den här insatsen. Inte att kommunledningskontoret upp
handlar ett generellt avtal och utförarna får betalt oavsett vad de gör, och 
sedan får sociala förvaltningen vara tacksam om de gör det här ... Om sociala 
förvaltningen hade pengarna så skulle vi också kunna spela med dem: 
kommunala utförare har vi där och vi har privata utförare där. ... Om dom 
gör ett bättre jobb, på särskilt avtal, då skulle de göra det. Då är det mer kon-
ceptriktigt, men här finns det då en utförare som kan jobba oavsett presta
tion91. Nu jobbar de bra i många stycken, råd & Stöd, men de saknar ibland 
en del russin som jag skulle vilja att det fanns, som vi har på särskilt avtal. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Ovanstående resonemang är representativt för intervjupersonerna vid soci
ala förvaltningen. Det framgår en önskan om en friare marknad för att 
kunna uppnå hög produktiv effektivitet. 

Sammanfattande när det gäller kvasimarknadens effektivitetsmål kan, i 
teoretiska termer, sägas att det skett en förskjutning från produktiv effekti
vitet mot en rå effektivitet. Intervjupersonerna vid utredningsenheterna 
menar att den politiska ambitionen är att reducera kostnaderna för beställda 
insatser och att kostnadsreduktionen är primär i förhållande till kvalitén på 
det sociala arbetet. 

7.1.2 Responsivitet 

Av pilotundersökningen (jfr kapitel 1) framgick att majoriteten av klienter
na upplevde att utförarna i huvudsak svarat upp mot deras behov och öns
kemål. Några var emellertid missnöjda och ansåg att de bemöts likgiltigt, 

arna inte lika uppenbara. Enligt en tjänsteman vid kommunledningskontoret har det skett en effektivitetsök
ning i vissa utförande verksamheter. Dessa besparingar har använts för att förstärka andra, varav några 
nya, verksamheter inom IFO. Totalt sett var utgifterna för IFO nästan dubbelt så höga 1998 som under 1992. 

91 Av citatet kan det, felaktigt, se ut som att råd & stödenheterna får ersättning utan prestation. De kommu
nala likaväl som de privata utförarna har en prestationsbaserad ersättning. Min tolkning är att den citera
de enhetschefen anser att de kommunala utförarna har svagare ekonomiska incitament än de privata utfö
rarna. 
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nonchalant och stelbent. I huvudundersökningen pekar flera utförare på att 
socialtjänsten i vissa avseenden har blivit mer responsiv genom införandet 
av en kvasimarknad, åtminstone när det gäller de tjänster som utförarna 
erbjuder som service. 

Kommunens andemening är ju att servicedelen ska utökas i möjligaste 
mån. Dels för att slippa "krångla till det", men jag ser ju framförallt det före
byggande värdet i det; att möta människor i tid. Att människor känner till 
oss och kommer innan problemen har blivit för stora. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Marknadsorienteringen kan alltså antas driva fram en högre grad av res-
ponsivitet hos utförarna. Man strävar efter att hålla tillgängligheten hög för 
klienterna eftersom det huvudsakligen är direkta klientkontakter som ger 
utförarna inkomster via de generella avtalen. Dessutom strävar man efter 
att ge klienterna god service eftersom ett eventuellt "dåligt rykte" skulle 
kunna vara negativt när utförarna konkurrerar om de timmar som kom
munen lägger ut på anbud. Det finns alltså uppenbara ekonomiska incita
ment att svara upp mot klienters behov och önskemål. 

Bland de kommunala utförarna som tidigare jobbat i den traditionella so
cialtjänsten, menar man att även uppdelningen mellan myndighetsutöv
ning och produktion ökat responsiviteten. Att arbeta "renodlat" med råd, 
stöd och behandling gör att fokus kan sättas mer på klientens egna önske
mål om och förutsättningar för förändring. 

Jag tycker att jag idag jobbar mer utifrån den enskildes önskemål. - — Det 
har antagligen att göra med att det här inte är en utredande funktion, och 
inte en funktion där jag har myndighetsrollen; att besluta, att vara kontroll
funktion, ha repressiva funktioner. Det ligger ju hela tiden över det här re
lationsarbetet annars, tycker jag. Så det är en frihet att inte ha det. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Av framförallt utförande socialarbetares redogörelser kan man sluta sig till 
att socialtjänstens responsivitet har framförallt ökat genom att det blivit lät
tare för relativt resursstarka klienter att kunna välja bland utförare som er
bjuder råd, stöd och behandling. Det gäller åtminstone de utförare som ingår 
i denna undersökning. De generella avtal som omsorgsnämnden slutit med 
flera utförare, innebär att klienter på egen hand kan kontakta en utförare 
som man själv valt utan att sociala förvaltningen behöver utreda och fatta 
beslut om insats. Flera av de intervjuade poängterar den förebyggande vins
ten med detta. Socialtjänsten har även blivit mer responsiv genom att be
hövande har tillgång till en form av samtalsterapi som de annars skulle fått 
bekosta själva. Många med detta behov har inte kunnat erhålla sådana sam
tal tidigare eftersom de själva inte kunnat betala. 

Flera intervjupersoner menade att en fördel med de generella avtalen var 
att klienterna kunde gå direkt till utförarna och därmed slippa bli registrera
de. Det har delvis visat sig vara en felaktig föreställning. Länsstyrelsen i 
Östergötlands län (1996b) påpekade i ett beslut att råd & stödenheterna, som 

112 



är kommunala utförare, har dokumentationsskyldighet eftersom de är un
derställda produktionsstyrelsen. Därmed är verksamheten att betrakta som 
kommunal socialtjänst. Personalen på råd & stödenheterna måste därför 
föra journalanteckningar och hantera akter på ett korrekt sätt. Detta var in
ledningsvis oklart både för de kommunala utförarna och övriga ansvariga 
inom socialtjänsten. Däremot har privata utförare, enligt Socialtjänstlagen 
endast skyldighet att dokumentera i de fall de är hem för vård eller boende 
(HVB)92. 

Trots att de intervjuade huvudsakligen upplevt det positivt med utförar-
nas organisatoriska frikoppling från sociala förvaltningen nämner man ett 
antal nackdelar. Det finns en risk att kommunmedborgarna inte hittar till 
den plats där utförarenheten är placerad. Människor vet vad och var sociala 
förvaltningen är, men många känner inte till att utförarna finns, var de 
finns eller vad de gör. Vissa klienters bristande kännedom om olika utföra
re framgick även i pilotstudien. Det som är positivt för vissa kan således va
ra negativt för andra. Att frivilligt och på egen hand kunna kontakta en ut
förare är sannolikt bra för personer som klarar av det. Emellertid har många 
socialt utsatta behov av kontakt med någon utförare, men vill inte, eller 
klarar inte själva att ta en sådan kontakt. Det kan per definition ligga i den 
sociala utsattheten. 

Det positiva som jag framhöll med att söka upp oss själv kan även vara ne
gativt om man inte finner oss. Eller om man väljer att hålla sig undan. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Både inom sociala förvaltningen och vid de kommunala utförarenheterna 
anser man att sociala förvaltningen, i motsats till utförarna, kommit att 
upplevas som svårtillgänglig för vissa klienter. Socialtjänstens flytt från 
primärvårdsområdena93 i de olika stadsdelarna har minskat socialtjänstens 
lokalkännedom och kunskap om människor i de olika områdena. Dess
utom finns olika "hinder" i form av sociala förvaltningens administrativa 
rutiner. Flera av sociala förvaltningens socialarbetare uppger att de mest ut
satta och svaga klienterna många gånger kommer i kontakt med sociala för
valtningen senare i den nya organisationen. En tolkning är att det i sin tur 
kan innebära att klienters sociala utsatthet förvärras. 

Det här är problem som har skapats av organisationerna också, men som 
gör att ärendena blir oerhört komplexa. Även om det finns resurser i en viss 
familj så kraschar den och ramlar ner här hos oss. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Social utsatthet som kräver ett flexibelt bemötande förefaller möta en tämli
gen stelbent organisation. Flera av de intervjuade säger att det ibland kan 

92 Jfr förändringar i SoL 1997. 
93 Tidigare farms socialsekreterarna tillsammans med distriktssköterskorna i ett sorts minivårdcentraler. 
Det innebar många tillfällen till informella kontakter som underlättade samarbetet. Bland annat genom att 
barnomsorgspersonalen hämtade post på vårdcentralen. 
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vara direkt destruktivt för de människor som vänder sig till socialtjänsten. I 
citatet nedan åsyftas framförallt sociala förvaltningens ekonomienheter. 

Någon som har psykiska problem och svårt att föra sin egen talan, kommer 
bort i det här systemet, för det är så hårt upplagt. Man ska ringa in till sin 
handläggare mellan 9-11. Det är nästan omöjligt att få komma hit på besök 
om det inte är något alldeles speciellt. Det är svårt för folk som har problem 
att hantera det systemet. Så många behöver hjälp av en socialsekreterare på 
råd & stöd, för att besöka ekonomisektionen och göra sin framställan tydlig, 
och tala om det här varför man behöver hjälp. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Problem i kontakterna med sociala förvaltningens enheter gör att social
tjänstens utförande socialarbetare ibland behöver agera ombud åt klienten. 
Det visar, enligt mitt förmenande, att sociala förvaltningens socialarbetare 
låter arbetet definieras utifrån administrativa gränser, snarare än att sätta 
klienten i fokus och samordna verksamheten till en helhet för klienten94. 
En slutsats är att sociala förvaltningens responsivitet är bristfällig för de 
mest utsatta människorna. 

Responsiviteten är även intressant att diskutera när det gäller bistånd som 
administreras via beställningar inom ramen för de generella avtalen. Direk
tiv från socialnämnden har gjort att utredande socialarbetare i sina beställ
ningar tvingas fokusera mer på biståndets kostnader än på klienters behov 
och önskemål. Klienterna kan därmed inte agera som kunder och fritt välja 
mellan olika verksamheter utan är beroende av den beställande socialarbe
tarens direktiv. Det innebär att kommunens råd & stödenheter som får des
sa beställningar inte har några tydliga ekonomiska incitament att svara upp 
mot klienters behov. Råd & stödenheterna kan knappast bli bortvalda, till 
förmån för andra utförare, eftersom klienter och utredningsenheternas be
ställare inte har några reella alternativ. 

Förutom att de kommunala utförarna har vaga ekonomiska incitament 
att vara responsiva mot klienterna, när det är fråga om beställningar, har de 
förväntningar att vara responsiva gentemot beställarnas önskemål och 
krav95. Detta illustreras med stor tydlighet i nedanstående citat. 

Utförarna ska inte göra saker och ting så bra som möjligt, utan göra det man 
fått beställning på. Annars finns en risk att man jobbar mer än vad man fått 
betalt för. Det är inte utförarna som ska bestämma kvaliteten, det är bestäl
larna. 
(Politiker i omsorgsnämnden) 

Här finns det anledning att göra halt. I kapitel tre redogjordes för de grundi
déer som BUM principiellt baseras på. Den idé som handlar om att separera 
politik och produktion förväntas leda till att utförarsidan får ett ökat obero

94 Funktionsuppdelningen analyseras mer utförligt i både kapitel 8 och 9. 
95 Det kan finnas väsentliga skillnader mellan beställarens önskemål och klienters behov, jfr kapitel 8. 
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ende. Utföraren ska därmed koncentrera sig på att "göra saker rätt", vilket 
betyder att kvantitet och kvalitet ska bestämmas i förhållandet mellan utfö-
rare och användarna (klienterna), inte av beställarna. 

Politikern i det ovanstående citatet menar att den grundidén formulerats 
annorlunda i Linköpings kommun. Där gäller att utförarna fria från politisk 
detaljstyrning, ska bestämma hur beställarnämndens krav på kvantitet och 
kvalitet i förhållande till klienterna ska uppnås. Den politiska kvalitetsstyr
ningen sker från beställaren. Det innebär att beställaren bestämmer vad och 
hur mycket. Därefter får utföraren söka sig fram till det mål som beställ
ningen anger. Jag tolkar det som att utförarna - från politiskt håll - primärt 
förväntas vara responsiva gentemot beställarna och först i andra hand mot 
klienterna. 

Trots förväntningar om att agera i enlighet med principer i BUM och av
saknad av tydliga ekonomiska incitament förefaller utförarna att agera täm
ligen responsivt gentemot klienterna. Flera utförare beskriver att de utifrån 
sin professionella96 bedömning jobbar med det som de anser vara bäst för 
klienten oavsett vad som står i beställningen (jfr kap. 8). Socialarbetarna kan 
sägas ha ett professionellt incitament att vara responsiva, vilket är frikopp-
lat från marknadens idé om vinstmaximering som incitament. Alltså, när 
det gäller insatser som beställs inom de generella avtalen verkar responsivi-
teten i praktiken ofta vara god trots att de ekonomiska incitamenten organi
serats bort. Detta tack vare att utförande socialarbetare många gånger bryter 
mot den handläggningsrational och de förväntningar som ligger i beställ
ningsförfarandet. 

En slutsats som kan dras av den hittillsvarande framställningen är att det 
finns ett motsägelsefullt grunddrag i den marknadsorienterade socialtjäns
ten; klienterna måste vara tillräckligt starka för att få hjälp. De svagaste och 
mest utsatta tycks ibland inte få hjälp (eller få hjälp i ett sent skede), bland 
annat därför att socialtjänstens uppsökande verksamhet förefaller vara säm
re än tidigare97. I huvudsak förutsätts att klienterna själva tar de kontakter 
som önskas. Flera socialarbetare menar att klienter kommer i kontakt med 
socialtjänsten senare än förut och att personer som skulle behöva kontakt 
med socialtjänsten inte får kontakt över huvudtaget. Det kan göra att pro
blematik som kräver snabba insatser förvärras. 

Vi har ju inget ansvar för förebyggande arbete här hos oss, i någon vidare 
bemärkelse. Vi är ju inte ute på gator och torg och pratar med människor. 

96 För en genomgång av professionsbegreppet i socialt arbete se Kokkin (1998). I avhandlingen är profes
sionsbegreppet influerat av Hjern (1994,1995) och Morén (1992, 1996). Det betyder att professionellt soci
alt arbete i princip handlar om att ställa för-vemfrågan. Socialarbetarna ska primärt fokusera på klientens 
biståndsbenov samt ombesörja att detta tillgodoses. Det kan således stå i kontrast till krav, direktiv och 
förväntningar som t.ex. politiska eller organisatoriska strukturer ställer på socialarbetaren. 
97 Omsorgsnämnden beställer uppsökande verksamhet av Stadsmissionen (10 tim/veckan när det gäller 
missbruk) och av råd & stöd (när det gäller barn- och ungdom). Länsstyrelsen har kritiserat den uppsökan
de verksamheten för allvarliga brister. Bland annat menar man att socialtjänsten intar en passiv hållning 
och väntar på att människor själva ska söka hiälp. Det innebär att många av de mest utsatta lämnas åt sitt 
öde (Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1996b). bociala förvaltningen har ingen egen uppsökande verksam
het, i förebyggande mening. Uppsökande verksamhet kan däremot sägas förekomma när sociala förvaltning
en utreder anmälningar. 
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Utan det måste vara en definierad problematik för att vi ska komma med i 
bilden. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Teoretiskt sett betraktas klienterna utifrån organisationsmodellen som täm
ligen rationella aktörer på en kvasimarknad. En brukare måste kunna iden
tifiera, värdera och välja olika alternativ (Bartlett & Le Grand, 1993). Att det 
sättet att se på klienterna ligger till grund för BUM i Linköping framgår 
dessutom i flera av intervjuerna. En av ekonomienheternas socialarbetare 
beskriver hur modellens förespråkare resonerade angående socialtjänstens 
förhållande till klienterna. 

Man pratade om de unga och friska och kapabla ... Det här är ett system för 
de som verkligen kan välja och vet vad de vill ha ...Man såg antagligen en 
teoretisk modell med de medvetna, genomtänkta medborgarna som ska 
komma och tala om vad de ska ha. Och vi ska kunna ge dem det. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

En sammantagen analys av intervjumaterialet leder fram till konklusionen 
att grundantagandet om klienten som den rationella aktören har fått ge
nomslag i socialtjänsten. Klienterna ses i stor utsträckning som rationella 
aktörer som själva kan ta de kontakter som behövs. En exemplifierande ut
saga presenteras i nedanstående citat. 

De får vara självgående idag och söka sig fram, hänvisas i väldigt hög grad 
mellan olika enheter, där man säger: ,rDet ligger inte på mitt bord, försök 
med den!". I bästa fall får man ett nummer att ringa till ... min upplevelse är 
att det fungerar dåligt. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Jag menar inte att det är fel att a priori betrakta människor som rationella 
och självständiga. Det är i princip en tilltalande inställning. En grundläg
gande svårighet med en marknadsorienterad socialtjänst är emellertid att 
alla klienter inte är de rationella aktörer som en marknad förutsätter. 
Många klienter har svårigheter eller ett motstånd mot socialtjänsten som 
gör att idén om den rationella konsumenten blir malplacerad. Exempelvis 
kan klienter ha psykiska problem eller vara inne i ett akut drogmissbruk 
som gör att omdömet är försämrat. Klienter har ibland en livsföring som 
gör att socialtjänsten har lagstadgad skyldighet att göra ett tvångsomhänder
tagande. I sådana fall är det inte alltid som klienterna själva kan föra sin 
egen talan eller göra rationella val mellan olika utförare eller insatser. 
Många gånger finns det inte ens en önskan om förändring hos klienten, den 
kan snarare finnas hos personer i omgivningen. 

Nedanstående citat visar på ett tydligt sätt svårigheter som ligger i att be
trakta socialtjänstens klienter som aktörer på en marknad. 

Att man sätter klienten i centrum, och låter klientens egna behov styra, och 
att klienten själv kan komma hit och göra en beställning, den tanken är ju 
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sympatisk. Men det är ju inte de personerna vi möter. Det är inte de som 
ringer och gör en beställning på kontaktfamilj eller familjehem utan de vi 
möter är de som inte kan beskriva sina behov, och inte kan komma hit och 
tala om vad de vill ha. De vet ju inte ett dugg vad de vill ha, många av dem. 
Om vi hade sådana klienter så skulle vi ju inte ha jobb. Så kan jag känna. V i 
riktar in oss mot fel grupp. Vi fokuserar på de som inte har det sämst ställt, 
som inte behöver oss mest. Utan vi tänker oss någon slags medelklass med 
rätt så goda resurser, som kan uttrycka sina behov. Då kanske det fungerar. 
Men nu har vi inte att göra med de personerna. Eller också ligger det i kon
ceptets natur att vi inte ska fokusera på de grupperna, och då kanske det är 
rätt tänkt ur det perspektivet. För mig blir det inte rätt. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Även en av ekonomienheternas socialarbetare pekar på problem med 
marknadsorientering av socialtjänsten. 

Det finns en massa människor inom både socialtjänsten och hemtjänsten 
som det här systemet aldrig var tänkt för. Som förmodligen är mer betjänta 
av att ha nära till en handläggare eller att inte behöva välja utan ha någon 
som valde åt dem. Som tog hand om dem ... Speciellt inom socialtjänsten, 
vilka vet vad de vill ha och kan definiera sina problem? De som inte vet, 
som inte kan framlägga sina behov, det är de som socialtjänsten i grunden 
har varit tänkt att nå; de når man ju inte bättre alls. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

De ovanstående citaten innebär ett uppenbart ifrågasättande av organisa
tionsmodellens lämplighet för en verksamhet som har till uppgift att bistå 
samhällets mest utsatta människor. Sammanfattningsvis tycks socialtjäns
tens nya organisation ha inneburit ökad responsivitet för klienter som kan 
ta för sig av de möjligheter som står till buds. För svaga och resursfattiga kli
enter framstår den marknadsorienterade socialtjänstens responsivitet som 
otillräcklig. 

7.1.3 Val 

Socialtjänsten i Linköping erbjuder kommunmedborgarna möjligheten att 
gå direkt till utförare utan inblandning av sociala förvaltningen. Det inne
bär att klienter kan välja mellan flera olika utförare, både kommunala och 
privata. Respektive utförare kan dessutom, i varierande utsträckning, er
bjuda flera slags insatser. Pilotundersökningen pekade på brister när det gäl
ler klienternas valmöjligheter. Sammanlagt uppgav omkring hälften av 
klienterna att de inte haft möjligheter att välja eller att de inte visste om att 
det fanns möjligheter att välja mellan olika utförare och former av insatser. 
Det tolkades i pilotstudien huvudsakligen som ett informationsproblem; 
klienterna hade för dålig kännedom om Linköpings nya socialtjänst. 

I huvudundersökningen framkom att inställningen till klienternas ökade 
möjligheter att välja utförare var mycket positiv bland de intervjuade, 
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framförallt bland utförarna. Bland sociala förvaltningens socialarbetare råd
de en avvaktande inställning, kombinerad med en viss skepsis gällande ut
budets reella omfattning. Man var i princip positiv till ökat utbud men 
tveksam om det gick att uppnå. 

Bland de positiva utsagorna var det möjligt att uttolka två typer av hu
vudargument för möjligheterna att kunna välja utförare. Det första argu
mentet var att valmöjligheter är ett viktigt mål i sig. Det är ett argument 
som kan sägas ligga nära föreställningen om klienten som en rationell kund 
på en fri marknad. Det är därför inte förvånande att det argumentet kom 
från de privata utförarna. 

Det är viktigt att den enskilda människan i Linköping har mandatet att se 
sina egna behov. Det är inte jag som ska ha något tyckande om hur den här 
människan ska leva. Utan jag ska finnas till för den här personen som 
kommer till mig. Personen är en kund till mig, där jag ska erbjuda min 
kunskap. Och den här personen ska kunna avgöra om hon eller han har 
förtroende för mig. Därför gillar jag den här valfrihetstanken. Det är kunder 
som ska kunna välja. 
(socialarbetare - privat utförare) 

Nu är vi också ett alternativ och det är bra. Det är bra för valfriheten. Man 
kan välja, vart man vill gå att ha samtal, man kan välja vart man vill gå att 
ha familjerådgivning. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Det andra argumentet var att valmöjligheter är instrument för att nå andra 
mål, exempelvis responsivitet gentemot klienters individuella behov. In
tervjuade socialarbetare menade att människors sociala och kulturella till
hörighet kan påverka hur väl de passar ihop med olika typer av utförare. En 
del människor uppges en negativ inställning till den kommunala social
tjänsten, bland annat eftersom den har tillgång till maktmedel i form av 
tvångslagstiftning som kan utövas mot den enskilde. Därför kan klienter 
exempelvis känna en oro för tvångsomhändertaganden. Andra beskrivs 
vara negativt inställda gentemot privata alternativ i socialtjänsten, eftersom 
de privata alternativen inte ingår i vissa klienters "världsbild". 

De grupper som söker sig till de privata har med sig det här i tanken att söka 
sig just till de privata. Och de grupper vi möter, för dem är det ganska stort 
steg att söka sig till de privata. Även om vi har en bredare grupp nu, som vi 
möter idag, så kanske ändå steget att söka sig till en privat är för stort. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Även om den nya organisationen inneburit att klienter själva kan kontakta 
utförare direkt och att det finns fler utförare att välja mellan, är klienterna 
inte helt fria att välja vilken utförare de vill. Utförare som kan kontaktas 
utan sociala förvaltningens inblandning är enbart de som har generella av
tal med omsorgsnämnden. Gäller det dessutom kontakter med utförare via 
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sociala förvaltningen är klienterna mycket beroende av utredningsenheter
nas beställare. 

Det finns en marknad såtillvida att man kan gå och söka efter det bästa och 
det billigaste. Det blir någon slags inslussning här ändå. I och med att det är 
beslut det är frågan om så kan ju inte den enskilde gå och säga; "jag vill gå 
till socialpedagogerna, det kostar mig så och så mycket". Det görs ju alltid en 
prövning här: "nej de är så dyra du ska gå till råd och stöd". Och så blir det 
en diskussion om det. Då säger klienten: "då bryr inte jag mig om det, jag går 
till dem i alla fall". Så fungerar det ju inte. Så det är ju inte någon fri mark
nad om man tänker så. Men visst är det marknadsinslag såtillvida att, man 
köper [olika insatser]. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

En av utredningsenheternas enhetschefer beskriver att när det gäller be
ställningar villkoras klienternas val i stor utsträckning av utredningsenhe
ternas beställningsdirektiv. 

Någon kommer till oss som har haft kontakt med till exempel råd & stöd. 
Råd & stöd har motiverat den här klienten till den här insatsen. "Det här är 
skitbra, du ska åka till Provita, det är det bästa behandlingshemmet". Efter 
ett par månader säger killen: "ja du har nog rätt i det". Sedan kommer killen 
hit, för råd & stöd kan inte fatta beslut, då måste han komma hit för att få ett 
beslut för att åka till Provita. Han gör en framställan om det. Då säger vi: 
"nej Provita, dom har vi inget avtal med, du får åka till Vist går den, det är 
kommunalt". Då säger han: "nej jag vill åka till Provita", Då är det en tung 
uppförsbacke för handläggaren. Först att eventuellt få honom att bli 
"omprogramerad" och att tycka att det är bra. För tycker han inte att det är 
bra, då är det meningslöst att skicka dit honom. Att åka till ett behandlings
hem som man föreställer sig är bara skit, det är meningslöst. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Kvasimarknaden har ökat klienternas valmöjligheter till viss del. Det inne
bär dock inte att alla klienter har samma valmöjligheter som kunder på en 
ideal marknad. Det är bara ett begränsat antal utförare med vissa råd, stöd 
och behandlingsinsatser som kan väljas fritt. Övriga utförare kan klienter 
bara komma i kontakt med via sociala förvaltningen. Dessa är i sin tur be
gränsade av utredningsenheternas beställningsdirektiv. Klienters möjlighe
ter att välja utförare och insatser villkoras därmed i stor utsträckning av or
ganisatoriska begränsningar. 

7.2 Villkor för att nå kvasimarknadens mål 

Om kvasimarknader ska uppnå ökad effektivitet, responsivitet och valmöj
ligheter och rättvisa, måste ett antal speciella villkor uppnås. Enligt Bartlett 
och Le Grand (1993) rör dessa villkor: Marknadsstruktur, Motivation, Trans
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aktionskostnader och osäkerhet, Plocka russinen ur kakan, samt Informa
tion. 

Utöver de villkor som angetts av Bartlett och Le Grand, antas här att enhe
ternas Resurser är ytterligare ett viktigt villkor för att nå målen med en kva-
simarknad. Det innebär att ett villkor som emanerat ur det empiriska mate
rialet här fogas till teorin om kvasimarknader då det framstått som väsent
ligt för att nå kvasimarknadens målsättningar. Det är förvånande att Bartlett 
och Le Grand inte inkluderat ett resursbegrepp i teorin om kvasimarknader. 
Å ena sidan kan det tyckas att resurser är självklara på en kvasimarknad. Å 
andra sidan kan det, som i denna undersökning, finnas ett behov av att 
granska kvasimarknadens resurser närmare. 

7.2.1 Marknadsstruktur 

Begreppet marknadsstruktur utvidgas här till att inkludera flera aktörer 
som konstituerar den aktuella kvasimarknaden. Förutom köpare och utfö-
rare diskuteras även beställare och brukare. På denna kvasimarknad upp
fylls inte det marknadsstrukturella villkoret som säger att det bör finnas 
många köpare och utförare. Det beror på att det bara finns ett litet antal kö
pare. När det gäller råd-, stöd- och behandlingsinsatser finns i stort sett bara 
en köpare, nämligen Linköpings kommun via politikerna i omsorgsnämn
den98. De fattar besluten och har makten över de ekonomiska resurserna. 
Besluten om vad omsorgsnämnden ska köpa implementeras i två led av 
kommunala tjänstemän. Först tecknar en tjänsteman vid kommunled
ningskontoret generella avtal med utförarna. I det andra ledet lägger social
arbetare vid sociala förvaltningens utredningsenheter beställningar till utfö
rarna. Slutliga brukare är varken köpare eller beställare utan klienterna. 

Till viss del kan även politikerna i socialnämnden betraktas som köpare. 
Socialnämnden har av omsorgsnämden erhållit en mindre summa pengar 
som sociala förvaltningen kan använda för att beställa insatser på särskilda 
avtal. Emellertid har sociala förvaltningen, som tidigare påpekats, fått direk
tiv att inte göra sådana beställningar. Att Linköpings kommun är den hu
vudsakliga köparen innebär att utförarna har svårt att ställa krav på kom
munen när det gäller priset på erbjudna tjänster. 

[Kommunen] är i en så pass stark maktposition. Det är dom som sätter vill
koren. Jag tror att vi är många som konkurrerar om att få del av tjänsterna, 
del av pengarna. Då handlar det mycket om att det är bra personer, att d e 
också väljer kvalitativt. För det finns ju en stor risk att man bara väljer det 
som är absolut billigast, när man köper sina tjänster. Det tror jag är jättene-
gativt, att det finns bara en köpare. Det är dom som sätter priserna. Det vi får 
per timme täcker ju långt ifrån vad det kostar, egentligen. Så vi går ju in 

98 Det bör nämnas att de flesta utförarna även säljer olika tjänster till andra än Linköpings kommun. Ex
empelvis köper företag terapisamtal åt anställda. Det är dock bara kommunen som köper ae råd-, stöd- och 
behandlingsinsatser som är tillgängliga för alla kommunmedborgare. Linköpings kommun är därmed den 
största ocn viktigaste köparen. 
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med ett anbud med ett pris. Och i princip så säger Socialförvaltningen att: 
"jaha, men det är det här priset, take it or leave iti". 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Marknadsstrukturen är i uppenbar obalans då det finns flera utförare men i 
stort sett bara en köpare på denna kvasimarknad. Marknadsstrukturen har 
sedermera försämrats ytterligare vilket riskerar att underminera hela kva-
simarknaden. Som tidigare beskrivits har utredningsenheterna fått direktiv 
att primärt rikta beställningar till de kommunala råd & stödenheterna. Då 
den enda köparen nästan enbart köper från de kommunala utförarna har 
marknadsstrukturen i det närmaste kollapsat. Kommunen köper primärt 
av de egna utförarna, vilket i sin tur kan leda till att de privata utförarna 
inte kan existera överhuvudtaget. Under sådana förhållanden försvinner 
den konkurrens som finns mellan enheterna när det gäller beställningar 
inom ramen för de generella avtalen. 

Det har kommit direktiv om att beställa från kommunala utförare, hellre än 
från privata. Kommunen har ett ansvar för de kommunala utförarna. Det 
kan resultera i svårigheter för de privata utförarna. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Politikerna har minimerat beställarnas (utredningsenheterna) möjligheter 
att välja mellan olika utförare. Beställningar till privata utförare kan bara 
göras av synnerliga skäl och då mycket restriktivt. Av kvasimarknaden åter
står därmed den konkurrens som aktualiseras under omsorgsnämndens 
upphandlingar på generella avtal, samt klienternas möjligheter att själva 
välja och ta kontakt med de utförare som utför råd, stöd och behandling in
om ramen för de generella avtalen. Ovanstående diskussion är intimt 
sammankopplad med köparens motivation och diskuteras därför vidare i 
följande avsnitt. 

7.2.2 Köparens och beställarnas motivation 

På en kvasimarknad ligger en svårighet i att vara säker på att köparen agerar 
i brukarnas intressen och inte i sitt eget intresse. Problemet ökar i takt med 
avståndet mellan köpare och brukare. I detta fall uppstår även problem på 
grund av den uppdelning av makt och ekonomiska resurser som finns mel
lan socialnämnd och omsorgsnämnd på den politiska nivån. Vem som är 
köpare skiftar mellan omsorgsnämnd och socialnämnd beroende av vilken 
typ av köp som avses. 

Omsorgsnämndens upphandling av insatser på de generella avtalen tyder 
på att köparen, åtminstone delvis, är motiverad att uppfylla behov och 
önskningar hos socialtjänstens brukare. Dessa avtal innebär att socialtjäns
tens insatser för vissa klienter i ökad utsträckning, jämfört med den gamla 
organisationen, kan anpassas efter individuella behov och önskemål. Icke 
desto mindre är det otillräckligt att kommunen köper insatser och erbjuder 
klienterna att själva kontakta valfri utförare. Det beror på att brukarna i det
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ta sammanhang är socialt utsatta människor som många gånger har svårt 
att agera som aktiva konsumenter. Av den anledningen har sociala förvalt
ningens utredningsenheter (dvs beställarna) mycket centrala funktioner i 
verksamheten. 

Teoretiskt sett är beställarnas roll att implementerà köparens ambitioner, 
det vill säga att framförallt se till brukarnas behov. Beställarnas motivation 
bör alltså vara identisk med köparens. Av intervjuerna framgår att bestäl
larna i princip resonerar i linje med de teoretiska antagandena. En enhets
chef vid en av utredningsenheterna får exemplifiera de principiella reso
nemangen. 

Det får aldrig bli så att den ekonomiska kostnaden påverkar val av insats 
som starkaste incitamentet för valen. Det måste vara behovet och det man 
tror mest på ... Inte bara på kort sikt utan på lång sikt också. Och även kanske 
ett samhällsekonomiskt tänkande i det här. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

En granskning av beställarnas faktiska agerande förändrar dock bilden av 
utredningsenheterna som beställare motiverade av brukares önskningar 
och behov. Utredningsenheternas begränsade ekonomiska resurser i kom
bination med omsorgsnämndens generella avtal med utförarna, gör att be
ställarna inte fullt ut kan motiveras av klienters behov och önskemål. Ut
redningsenheternas egen ekonomi framstår inte heller som någon stark 
motivationsfaktor för beställande socialarbetare. Detta eftersom man inte 
kan påverka enheternas ekonomi genom att välja bland konkurrerande ut-
förare. 

Vid utredningsenheterna är man starkt kritisk mot BUM:s utformning i 
Linköping. Beställarna menar att de är "tvingade" att lägga sina beställning
ar hos utförare med generella avtal. Man skulle hellre vilja disponera alla 
ekonomiska resurser själva och friare välja utförare och på det sättet kunna 
kontrollera beställningarna bättre. Vid utredningsenheterna anser man att 
det skulle spara pengar om utredningsenheterna fick beställa hos de utförare 
man anser ger bästa servicen i förhållande till priset. Att fritt välja utförare 
skulle teoretiskt betraktat öka den produktiva effektiviteten. 

Vi [skulle] beställa våra insatser hos de utförare som gjorde bästa insatserna 
till billigaste penningen. Då måste man ju få pengarna hit. När vi ska köpa 
öppenvårdsresurser av de som gör bästa jobbet till billigaste penningen, då 
får vi 1 1/2 miljon hit av omsorgsnämnden. Vi får inte pengar hit utan de 
ska passera via omsorgsnämnden. Sedan köper dom upp ett antal generella 
avtal, och när vi använder oss av dom då kostar det ingenting. Då har det 
blivit lite märkligt ... det är ju en planlösning ... Istället för att lägga pengarna 
på socialnämnden, och säga som de har sagt från början: "köp bästa utförare 
till billigaste penning". Råd & stöd får sina pengar oavsett vad de gör och v i 
tvingas nu köpa av dem. För vi har inga pengar och då kan inte vi köpa a v 
dem som vi tycker gör bästa jobbet ... Alltså finns det ju ingen konkurrens. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 
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Ett av avhandlingens bakomliggande antaganden var att själva beställnings
förfarandet kunde leda till att de beställande socialarbetarnas egna motiv 
kom att fokuseras på låga biståndskostnader istället för på klienters bistånds
behov. Undersökningen visar härvidlag på en diskrepans mellan socialarbe
tarnas egna motiv och hur de i praktiken utformar beställningar. Intervju
erna ger vid handen att socialarbetarnas egna primära motiv är att beställa 
bästa möjliga bistånd för klienten. Socialarbetarna anser med andra ord att 
klienternas behov är det primära och att socialtjänstens ekonomi är sekun
där. 

Som det ser ut nu så försöker jag bara att se till behoven, och föreslå det jag 
tror är rätt insatser, oavsett kostnaden. Om min arbetsledare har andra för
slag så kan jag skriva det i journalen att jag har en annan uppfattning och 
att de här behoven ser jag. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Att de beställande socialarbetarnas primära motivation utgår från klienter
nas behov bekräftas från enhetschefshåll. Ett exempel ges i nedanstående 
utsaga. 

"Varför ska den som har ett behov inte få det bästa som finns på markna
den, även om det kostar mest pengar?", så resonerar handläggarna. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Socialarbetarnas ambitioner överensstämmer trots allt inte med hur be
ställningarna sker i praktiken. Som BUM i Linköping efterhand kommit att 
utformats bör utredningsenheterna huvudsakligen beställa hos kommuna
la utförare med generella avtal. Socialnämnden och omsorgsnämnden har 
gett utredningsenheterna direktiv som innebär att beställningar primärt ska 
gå till de kommunala råd & stödenheterna. Dessutom har det gjorts in
skränkningar i den beslutanderätt som socialarbetarna har på delegation 
från socialnämnden. Det innebär att de bara har rätt att besluta om beställ
ningar inom ramen för de generella avtalen. Övriga beslut fattas av enhets
cheferna eller i socialnämnden. Sammantaget beskär detta socialarbetarnas 
möjligheter att arbeta självständigt med egna bedömningar och att tillgodo
se klienters behov. Det innebär en allvarlig inskränkning i socialarbetarnas 
professionalism. 

Den bäste utföraren på tonåringar har jag direktiv på att inte beställa, utan 
jag ska beställa inom ramen för generella avtal. Den bästa utföraren har v i 
på särskilt avtal, men vi har inte pengar för att kunna finansiera det, och 
inga nya beställningar får göras där. Utom i undantagsfall -extrema undan
tagsfall. När de generella utförarna säger att: "vi har fullt, vi kan inte ta 
emot", då får jag beställa. Eller om det är den situationen att det är ett klart 
och tydligt alternativ till en placering, så kan jag också eventuellt få fatta be
slutet. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 
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Direktiven att huvudsakligen beställa av de kommunala utförarna kan an
tas vara grundade i föreställningen att minska kommunens kostnader. De 
kommunala utförarna skulle således vara billigare än de privata. Det mot
sägs emellertid av att privata alternativ ibland har varit billigare än kom
munala. 

Det är ju så att vissa utförare på den privata sidan är dyrare, men vissa är 
också billigare. Jag anlitar en på vuxensidan som kostar 250:-/timmen och 
vid en utvärdering så fick han högsta betyg. Han är dessutom 50:-/timme 
billigare, än de andra. Men jag får inte köpa honom, för det blir för dyrt för 
oss, våra pengar räcker inte. Då köper jag istället råd & stöd som är dyrare 
och "sämre". 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Eftersom det inte automatiskt minskar kommunens kostnader att styra be
ställningarna till de kommunala utförarna finns det förmodligen fler motiv 
än rent ekonomiska. Ett annat motiv kan vara kommunens ansvar för den 
personal som jobbar i de kommunala enheterna. Det vill säga om enheterna 
får beställningar av utredningsenheterna har personalen arbete. 

Råd & stöd måste överleva. Kommunen har ett ansvar för dem som jobbar 
där. Då ska det styras över beställningar från särskilda avtal till generella av
tal, eftersom det finns personal där som ska ha sysselsättning. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det kan i och för sig vara en god tanke att kommunalanställda ska få behålla 
arbetet. Men både ur kvasimarknadens och det sociala arbetets perspektiv är 
det fel om kommunens interna behov styr beställningarna snarare än klien
ternas behov och önskemål. I praktiken innebär beställningsdirektiven att 
klienters önskemål och behov inte är det som primärt vägleder socialarbe
tarna vid beställning av bistånd. Den övergripande principen vid beställ
ning av bistånd förefaller ha övergått till att vara politikernas behov av att 
hantera interna frågor om kommunens ekonomi och de egna utförarenhe-
ternas fortlevnad. Framför allt har ekonomi och sparbeting kommit att pri
oriteras i förhållande till klienternas biståndsbehov. 

Det drivs en press mot handläggarna, i vart fall från politiker och socialche
fen att handläggaren skall ha ett ekonomiskt tänkande. Handläggarna, vär
jer sig för det här. För det påverkar deras bedömningar. Och då kommer så
dana här begrepp som etik och moral in. Varför ska den som har ett behov 
inte få det bästa som finns på marknaden, även om det kostar mest pengar, 
så resonerar handläggarna. Och den politiska tonen är att: det är det billigas
te alternativet ... har man två alternativ och både uppfyller behoven så ska 
man ta det billigaste. Det är det som är måttstocken. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

De beställande socialarbetarnas motivation synes vara svåra att förena med 
köparens beställningsdirektiv. Det innebär att det finns betydande skillnader 
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mellan köparens och beställarens motivation. För att köparen ska kunna 
genomdriva sina ekonomiskt grundade beställningsdirektiv, trots bestäl
lande socialarbetare med andra motiv, har den formella maktstrukturen vid 
utredningsenheterna förändrats. 

Utredningsenheternas enhetschefer har i kraft av sin position det övergri
pande ansvaret för respektive enhet gentemot socialnämnden. Därutöver 
har socialnämnden gett enhetscheferna ökade befogenheter att besluta o m 
olika insatser. Socialarbetarna har samtidigt fått minskad delegation när det 
gäller att besluta om bistånd, vilket betyder att de bara kan besluta om insat
ser på generella avtal. Enhetschefernas ökade makt över besluten i kombi
nation med ansvaret gentemot socialnämnden, gör enhetscheferna till poli
tikernas "förlängda armar" när det gäller att implementerà de nya direkti
ven i praktiken. 

De nya direktiven kan antas försätta enhetscheferna i en situation där de 
blir utsatta för press både från politikerna och de egna handläggarna. Å ena 
sidan politikernas krav att minska kommunens utgifter och å andra sidan 
socialarbetarnas krav att tillgodose klienternas behov. Gentemot socialarbe
tarna fungerar enhetscheferna som gränssättare. Det innebär att enhetsche
ferna kan tvinga socialarbetarna att lägga andra förslag om de anser att de 
ursprungliga är för dyra. I synnerhet gäller det när socialarbetarna vill bestäl
la insatser på särskilda avtal. 

Varenda placering, varenda kostnad på särskilt avtal jag har, så följer jag 
upp det med handläggaren och ifrågasätter det hela tiden. Kan det avslutas? 
Kan ni minska antalet timmar? Varför inte? Så går man på. Och varje gång 
det kommer en ny person som säger att: "den här killen behöver det här och 
det här stödet, har hört att det är jättebra". Då säger jag: "nej, det får råd & 
stöd ta" ... Allt som har med kostnaderna att göra, de besluten fattar bara jag. 
Så handläggarna kan aldrig fatta beslut, som påverkar den budgeten. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Sammantaget framgår att köparens (omsorgsnämndens) motivation, att 
uppfylla behov och önskningar hos brukarna, endast uppfylls till viss del. 
Det gäller den del där omsorgsnämnden handlar råd, stöd och behandling 
på generella avtal. Därutöver tycks det som köparens motivation successivt 
kommit att fokuseras på den kommunala ekonomin. 

När det gäller motivationen hos de beställande socialarbetarna ligger den i 
linje med de villkor som ställs på en fungerande kvasimarknad. Mitt anta
gande att beställningsförfarandet kunde leda till att beställande socialarbeta
res egen motivation kom att fokuseras på låga kostnader istället för på klien
ters biståndsbehov finner således inget empiriskt stöd. 

I undersökningen framträder likafullt något ganska paradoxalt. När BUM 
infördes förändrades en traditionell byråkratisk socialtjänstorganisation till 
en kvasimarknad. Sedermera har socialnämndens politiker delvis förändrat 
socialtjänstens marknadsmässiga styrmekanismer till att ånyo bli mer byrå
kratiska. Även socialarbetarnas möjligheter att beställa utifrån de egna pro
fessionella bedömningarna har underminerats av socialnämndens in
skränkningar. 
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I flera avseenden har socialtjänsten således efterhand kommit att bli 
mindre marknadsmässig än i den nya organisationens initialskede. Det 
motsägelsefulla är att socialarbetarnas inskränkta möjligheter att agera 
marknadsmässigt har medfört att deras beställningar förefaller mer ekono
miskt fokuserade än på den tidigare mer fungerande kvasimarknaden. De 
beskurna möjligheterna att välja utförare innebär att beställarna, indirekt 
och ofrivilligt, tvingats fokusera mer på låga kostnader än på klienternas 
behov. Det handlar om en tämligen renodlad inriktning på låga kostnader; 
vad Bartlett och Le Grand (1993) benämner rå effektivitet. 

7.2.3 Utförares motivation 

I Linköpings föregående socialtjänstorganisation var de ,,utförande,/ delar
na" budgetfinansierade. Enheterna erhöll en budget som skulle räcka till 
insatserna under det innevarande budgetåret. I och med införandet av be-
ställar-utförarorganisationen skapades speciella utförarenheter vars verk
samhet är prestationsbaserad. Utförarna tecknar avtal med omsorgsnämn
den om ett visst antal timmar av olika insatser. Det kan exempelvis vara 
1000 timmar råd, stöd och behandling eller familjerådgivning under ett år. 
Det innebär att omsorgsnämnden har åtagit sig att betala för maximalt 1000 
timmar av sådana insatser. Utförarna får betalt för de timmar de träffar kli
enter, samt ersättning för det som kallas klientrelaterat arbete. Det innefat
tar, i grova drag, förberedelser och efterarbete som kan vara förknippat med 
insatser till enskilda klienter. Antal utförda timmar ska månadsvis rappor
teras till omsorgsnämndens tjänstemän. Om utförarna däremot träffar så 
många klienter att timantalet överstiger de som avtalats, utgår inte automa
tiskt någon ytterligare ersättning. Det är dock möjligt att förhandla med om
sorgsnämnden om ytterligare ersättning för dessa timmar. Likartade villkor 
gäller för alla utförare som är med i denna undersökning, även om typ av 
tjänst och antalet avtalade timmar skiljer sig mellan utförarna. 

Trots att utförarna även säljer tjänster till andra köpare än Linköpings 
kommun är avtalen med kommunen av den storleksordningen att de utgör 
utförarnas "kärnverksamhet". Till exempel när det gäller den större av de 
två råd & stödenheterna utgörs cirka 70% av budgeten av beställningar från 
omsorgsnämnden. 

Det skulle således vara svårt eller omöjligt att klara verksamheterna eko
nomiskt utan avtalen med omsorgsnämnden. Det innebär att både kom
munala och privata utförare har uppenbara ekonomiska motiv att även 
fortsättningsvis få teckna sådana avtal. I anslutning till de teoretiska ut
gångspunkterna är det intressant att närmare studera hur utförarnas finan
siella motiv ter sig. 

Trots att utförarna uppenbarligen motiveras av finansiella överväganden, 
förefaller inte det övergripande intresset vara att maximera vinsten. För de 
kommunala utförarna handlar det i första hand om att gå så pass med vinst 

" Här avses de primärvårdsenheter som fanns innan 1/1 1992. 
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att de kan upprätthålla nuvarande verksamhets kvalitet och omfattning. I 
andra hand att utveckla och expandera verksamheten eftersom det ökar 
möjligheten att stå sig i konkurrensen om de kommunala resurserna. 

Vi måste ju ... tjäna in pengar till vår enhet, för att kunna fortleva och ha ett 
visst antal ärenden, så att visst har man det väl lite i bakhuvudet. Vi 
måste ju bli bra på något; sälja oss. Det hör ju också till grundtanken. Varför 
ska den enskilde gå hit eller gå till Landstinget eller gå till den privata. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Enligt min bedömning är det stora skillnader mellan de privata och kom
munala utförarnas finansiella motiv. De privata utförarna existens på 
marknaden är betydligt mer villkorlig än de kommunala utförarnas. Som 
beskrivits i ett tidigare avsnitt har kommunen, som huvudsaklig köpare, 
sannolikt ett intresse av att de kommunala utförarna "överlever" konkur
rensen. Ett oönskat resultat kan annars bli att kommunalanställda förlorar 
sina arbeten. De kommunala utförarna behöver alltså inte gå med vinst för 
att hålla sig kvar som aktörer på marknaden. Att de kommunala utförarna 
inte skulle få förnyade avtal med omsorgsnämnden vore mycket osanno
likt. Däremot kan de kommunala utförarna få uppleva inskränkningar i 
avtalen. För de privata utförarna är risken att avtal inte förnyas däremot 
uppenbar och något som måste tas med i beräkningarna. Att gå med vinst 
handlar för de privata, till syvende og sist, om huruvida de ska finnas med 
som aktörer på marknaden eller inte. Förutom att de finansiella villkoren 
skiljer sig mellan de privata och kommunala utförarna har olika privata 
utförare delvis olikartade finansiella motiv. 

Den utförare som rimligen är mest finansiellt motiverad är den privata 
socialkonsulten. Till skillnad från de andra utförarna har socialkonsulten 
inte någon organisation att falla tillbaka på om verksamheten skulle gå då
ligt. Om inte verksamheten går med vinst påverkar det direkt den personli
ga ekonomin. 

Stadsmissionens verksamhet kan huvudsakligen anses vara utan motiv 
att göra profit, ändå finns där ett visst vinstintresse. Man strävar dock inte 
efter att maximera vinsten, även här handlar det om verksamhetens fort
levnad och utveckling. En skillnad mot andra utförare är stadsmissionens 
ambition att vinsten ska gå tillbaka till klienterna. Det kan förmodas ligga i 
stadsmissionens karaktär som kristen välgörenhetsorganisation. Vinsten 
sägs vara ett medel för att finansiera en verksamhet som inte går att bedriva 
på frivillig basis eftersom verksamheten kräver avlönad personal. 

Man vill ju gå med en viss vinst för att kunna utveckla vidare. Starta nya 
verksamheter. Vi behöver gå med en viss vinst för att vi ska ha råd att gå i 
egen handledning, eller gå på vidareutbildning. Men det är ju inget 
vinstdrivande så att man ska tjäna massa pengar att lägga på ... utan de ska 
ju genereras så att de kommer ut igen till klienterna. 
(Socialarbetare - stadsmissionen) 
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Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att den finansiella drivkraften är 
tämligen stark hos både kommunala och privata utförare. Eftersom utförar-
na inte klarar sig ekonomiskt utan avtalen med omsorgsnämnden är man 
angelägna att ha kvar avtalen. Det motiverar utförarna att erbjuda kom
munmedborgarna så pass bra service att omsorgsnämnden även i framtiden 
vill köpa deras tjänster. Framförallt gäller det de privata utförarna vars exis
tens är mer villkorlig än de kommunala utförarnas. Kommunen intresse 
av att de kommunala utförarna "överlever" gör förmodligen att kraven in
te blir lika stora på dem som på de privata. Det betyder dock inte att de 
kommunala utförarna kan strunta i att göra bra jobb. Även om de kommu
nala utförarnas tillvaro är ekonomiskt tryggare drivs de ändå av den kon
kurrens som finns om omsorgsnämndens resurser. Trots att beställningar 
primärt ska styras till råd & stöd råder alltjämt en viss konkurrens i och 
med att klienter själva kan välja att kontakta både kommunala och privata 
utförare. 

7.2.4 Transaktionskostnader och osäkerhet 

Teoretiskt sett råder på kvasimarknaden i Linköpings kommun en osäker
het som beror på svårigheten att förutsäga människors framtida sociala be
hov samt krav på socialtjänsten. Framtida krav på socialtjänsten kan bland 
annat komma att påverkas av lagstiftning, kommunens politiska ledning, 
den kommunala ekonomin och medborgarnas syn på socialtjänsten. Pro
blemen med att förutsäga framtida behov och krav försvårar både köparens 
och utförarnas planering av respektive verksamhets framtida utbud och 
omfattning. 

De avtal som omsorgsnämnden (köparen) tecknar med vissa utförare kan 
till stor del förstås som ett sätt att försöka handskas med osäkerheten för bå
de köpare och utförare. I avtalen struktureras bland annat det sociala arbetets 
yttre ramar samt avtalsperiodens längd. Avtalen ger båda parter möjligheter 
att känna en viss stabilitet och trygghet. 

Problemen försvåras av att osäkerheten kombineras med det som Le 
Grand och Bartlett (1993) benämner "begränsad rationalitet". Det vill säga 
aktörernas begränsade förmåga att bearbeta all information som kan finnas 
tillgänglig i en komplex situation. Den begränsade rationaliteten innebär att 
det ofta är svårt eller omöjligt att i ett skrivet avtal specificera alla framtida 
eventualiteter och alla nödvändiga anpassningar till oförutsedda händelser. 
Transaktionerna i Linköpings socialtjänst är ofta komplexa och mångdi-
mensionella vilket är avhängigt det sociala arbetets karaktär. Problemet med 
den begränsade rationaliteten avspeglar sig i att avtalen mellan omsorgs
nämnden och utförarna enbart är generella. Det sociala arbetets mångdi-
mensionella och komplexa karaktär omöjliggör alltför specificerade avtal. 

Den begränsade rationalitetens problematik försöker omsorgsnämnden 
hantera med både byråkratiska och marknadsmässiga principer. Via olika 
aktörer implementerar köparen de generella avtalen i ett andra konkretise
rande led. Det vill säga när avtal skall slutas med utförare i enskilda fall, 
överlåter omsorgsnämnden transaktionerna antingen till utredningsenhe
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ternas beställare eller till klienterna själva. Det "byråkratiska" sättet att 
komma i kontakt med en utförare innebär att gå via utredningsenheterna. 
Där konkretiserar socialarbetarna tillsammans med klienter och utförare 
avtalen i form av beställningar. Det marknadsmässiga sättet att komma till 
en utförare innebär att klienter själva direkt kontaktar den utförare som 
man önskar ha kontakt med. Det är då klienten och utföraren som diskute
rar sig fram till ett "avtal" som kan utgöra grund för en eventuell kontakt. 

I sammanhanget bör påpekas att ytterligare ett "byråkratiskt" sätt för klien
ter att komma i kontakt med en utförare är genom att utredningsenheterna 
skriver beställningar i form av särskilda avtal. Det görs med privata utförare 
som saknar generella avtal. Dessa avtal innebär att köparen har en stor flexi
bilitet i förhållande till osäkerheten. Man behöver inte teckna avtal om så
dant man kanske inte kommer att köpa i framtiden. Alltså, genom de gene
rella avtalens implementering i ett andra led försöker köparen uppnå kon
tinuerliga anpassningar till osäkerheten. Istället för att avtalen på förhand 
och i detalj anger vad utförarna ska göra sker utformningen av specifika in
satser i varje enskilt ärende. Det sociala arbetets komplexa karaktär i kombi
nation med socialtjänstens funktionsuppdelning gör trots allt att transak
tionerna även i det andra ledet ofta blir svårhanterliga. Åtminstone när det 
gäller transaktioner där avtalen ska implementeras via skrivna beställning
ar. 

Det är den begränsade rationaliteten som ställer till stora problem även i 
det andra ledet. Utsatta människors livssituationer är ofta så komplexa att 
det är svårt för de inblandade parterna att bearbeta all tillgänglig informa
tion. Dessutom är all "information" inte tillgänglig vid det tillfälle då be
ställningen skrivs. Även om beställningen föregås av en ambitiös utredning 
ligger det i sakens natur att karaktären och omfattningen av en människas 
sociala utsatthet med svårighet låter sig utredas och förklaras i en utred
ningssituation (jfr Morén, 1992). Omständigheterna är alltså sådana att även 
beställningar som gäller enskilda personer har inneboende svårigheter då 
problematik och insatser är svåra att specificera i detalj100. Det leder i sin tur 
till att friktionen i relationerna mellan aktörerna (här beställare och utföra
re) på marknaden ökar. Friktionen mellan beställare och utförare kan därför 
antas leda till att transaktionskostnaderna ökar. Enligt en statlig utredning 
(SOU 1996:169, s 35) visar erfarenheter från landstingskommunal verksam
het att transaktionskostnaderna tenderar att öka med införandet av BUM. 

Det har emellertid inte legat i undersökningens intresse att undersöka de 
faktiska kostnaderna för transaktionerna i termer av kronor och ören. Det 
har däremot funnits ett intresse att granska hur utredningsenheterna och 
utförarna med generellt avtal beskriver transaktionerna och osäkerheten på 
den aktuella kvasimarknaden. 

Av intervjuerna framgår att införandet av en BUM medfört transaktioner 
som av personal vid sociala förvaltningen beskrivs som byråkratiska, tids
krävande och kostsamma. Framförallt genom att utrednings- och beställ
ningsförfarandet anses vara tidskrävande. Bland annat beror det på att 

100 Det tar sig uttryck i att det ibland finns skillnader mellan vad som beställs och vad som produceras, jfr 
kap. 8. 
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minst tre olika parter ska skriva på beställningarna. Dessutom sker intern
debiteringar som innebär att enheter inom socialtjänsten fakturerar andra 
enheter inom socialtjänsten. 

Byråkratin har ökat väldigt mycket i och med att vi skall göra beställningar. 
Det är ju de flesta mycket irriterade över, hur det fungerar. Hur mycket jobb 
vi lägger ner på att göra beställningar, justera beställningar, det ska in i da
tan. Det är en jädra administration runt detta. Det är en fruktansvärd tid vi 
lägger ned på administration, runt det att vi ska beställa och anpassa beställ
ningarna. Det är ju mest råd & stöd vi beställer av, den kommunala utföra
ren. Vilket man annars bara kunde säga: "här går du in och jobbar till en 
rimlig nivå". 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Som redan påpekats gör det sociala arbetets karaktär i kombination med den 
begränsade rationaliteten att transaktionerna mellan utredningsenheterna 
och utförarna ofta är komplexa. Omständigheterna verkar dessutom försvå
ras av den tidsbrist som beställarna upplever. 

Vi är pressade av att få fram beslut fort som fan. Att göra utredningar färdi
ga, att registrera det här, att få iväg beställningen. Vi har alltid en mängd så
dana uppgifter som ligger och väntar, och som vi har svårt att hinna med. 
Vi har en deadline hela tiden som man måste klara av. Är man borta en dag 
och det dyker upp nya ärenden, så skapar det en stress. Det gör att handläg
garna här är hårt utsatta tycker jag; att producera saker till rätt tid. Vi fattar 
alla besluten i princip. Det är vi som måste driva alla frågorna, vare sig det 
är med eller utan samtycke. Det är vi som måste ha kunskapen, både o m 
vad utförare kan utföra och vad det är för lagregler som gäller och hur pro
cesserna ska gå till. Även vad behandlingens innehåll är för något. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Även om transaktionskostnader huvudsakligen är ett problem för enheter 
inom sociala förvaltningen gör BUM att även utförare känner av en viss 
tröghet i transaktionerna. Det beskrivs av en av de kommunala utförarnas 
enhetschefer. 

Många gånger tycker jag att det är krångligt att vi är tre parter. Det tar en för
baskad tid, åtminstone på arbetsledningsnivå. Det kan ibland vara svårt att 
förklara för medarbetare, för att inte tala om klienterna. De måste man ju 
försöka ha någon vettigare inkörsport till för att de ska förstå systemet, än att 
förklara allt ihop, för då tror de inte vi är kloka. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Det som beskrivits ovan ligger i linje med utvecklingen i beställar-
utförarorganisationer i England. Erfarenheterna visar att det kan utvecklas 
en överdriven byråkrati kring anbuds- och kontrakts förfarande. "Alltför 
mycket energi kan komma att ägnas åt utformning och uppföljning av de
taljer i kontrakten. Detta kan resultera i stelhet och för litet utrymme för 
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flexibilitet, men också till stora administrativa kostnader(Bryntse, 1992, s 
25) De engelska erfarenheterna pekar alltså både på inskränkt responsivitet 
och stora transaktionskostnader. 

När det gäller kvasimarknadens inneboende osäkerhet om framtida be
hov och krav på socialtjänsten, kan man argumentera för att den innebär en 
osäkerhet för både kommunala och privata utförare. Osäkerheten handlar i 
grund och botten om huruvida utförarnas personal kommer att få behålla 
jobben alternativt om ökade krav kommer att ställas på socialarbetarna, vil
ka redan uppges känna sig pressade. Man har försökt möta osäkerheten ge
nom tecknande av avtal, vilket trots allt endast innebär en villkorlig trygg
het på en kvasimarknad. Eftersom det finns en politisk dimension av kva-
simarknaden kan spelreglerna komma att ändras av förändringar på det po
litiska planet. Exempelvis skulle politiska och/eller ideologiska förändring
ar kunna leda till att socialtjänsten ånyo blir en helt igenom offentlig verk
samhet igen. 

Vidare innebär själva avtalsförfarandet motsägelsefullt nog en osäkerhet i 
sig. Det tar sig uttryck i att utförarna oroar sig för om de ska få avtal på de 
arbeten de, i konkurrens med andra, lägger in anbud på. 

Det är en osäkerhet inför varje ny avtalsperiod, det är det, om enhetens fort
levnad. Sedan finns det en osäkerhet inom avtalsperioden, på något kons
tigt sätt, även fast man tycker man skulle var trygg så känns det ändå i dessa 
dagar, att man skär i rådande budgetar på andra områden. Man undrar när 
är det vår tur. När gör de ett kraftigt nedslag här? Den är politisk, den orga
nisationen som är här. Det var en politisk majoritet med en viss tillhörighet 
som tog beslutet om den här organisationen, om den här modellen. Är det 
så att man har en önskan i ett annat politiskt läge att förändra? Då handlar 
det ju kanske inte om hur bra vi är eller inte, utan det kan mer handla o m 
politik. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Det är en osäkerhet för både oss och [de kommunala]. Vi har avtal tre år i 
taget. Har inte vi några ekonomiska marginaler ... så i princip måste jag 
varsla alla terapeuter sex månader innan avtalets utgång. För om kommu
nen hastigt och lustigt väljer att inte köpa av oss längre, så har vi inga peng
ar. Det gör ju en osäkerhet för oss i den här formen. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Både de kommunala och privata utförarna har speciella villkor som medför 
osäkerhet. För de privata utförarna beror osäkerheten på att de kan komma 
att väljas bort överhuvudtaget, till exempel om köparen anser att de kom
munala utförarna ska gynnas. För de kommunala utförarna beror en stor 
del av osäkerheten på att de inte kan vara säkra på att avtalen med om
sorgsnämnden kommer att efterlevas. Köparen kan gå in och ändra förut
sättningarna, vilket skapar osäkerhet även under avtalsperioden. 

Även vi känner naturligtvis av nedskärningarna i och med att vi är en in-
traprenad; det vill säga våra avtal har inte samma värde som privata utföra-
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res avtal. För våra avtal är inte juridiskt bindande på samma sätt. Vi har ett 
antal gånger under -95, -96 känt av nedskärningsbehov och rationaliserings
behov ifrån kommunledningskontoret som gör att vi idag har en dålig eko
nomi och att hela enheten hyser en stor oro över ekonomins utveckling, 
som inte hade behövt vara fallet. Den energin hade vi sluppit lägga på sådan 
oro om avtalen hade fullföljts, varit på samma sätt som de varit från början 
i organisationen. Det här är en klart hotande del för oss. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Av intervjuer med både privata och kommunala utförare framgår, att osä
kerheten om verksamhetens framtida existens är något som påverkar vill
koren för både socialarbetare och klienter. Får en utförare inga nya avtal el
ler om nedskärningar äger rum kan socialarbetare bli arbetslösa. Det skapar 
en ovisshet som kan vara synnerligen bekymmersam i de fall då socialarbe
tare jobbar med långvariga klientkontakter. Sådana kontakter handlar ofta 
om att bygga upp ett förtroende mellan socialarbetare och klient. Genom att 
känna tillit till socialarbetaren ska klienten successivt kunna orientera sig i 
sin egen livssituation. I en sådan relation blir socialarbetaren en viktig 
medmänniska som inte är utbytbar på något enkelt vis. Det gör att en avbru
ten kontakt kan vara mycket negativ för en klient som börjat känna tillit 
och påbörjat en förändring av sin situation. 

Dels är det den personliga försörjningen som terapeut. Det andra är ju o m 
man börjar att träffa en patient i samband med att man själv ska bli varslad, 
då kommer man ju att sitta där med den oron, att man bara vet säkert att 
man har jobb ett halvår till Man kanske märker att kontakten skulle behö
va vara av ett längre slag. För att göra ett bra jobb med en patient, så krävs 
det att man har en bra arbetsorganisation, ett bra lugn. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Inom företagsekonomisk forskning är det tämligen välkänt att förtroen
de/tillit i affärsrelationer är centralt för att minska aktörernas risker och 
transaktionskostnader (Huemer, 1998). I det ovanstående framgår att tillit är 
centralt i två steg på den kvasimarknad som socialtjänsten utgör. Först och 
främst är det viktigt att utförarna kan lita på att få behålla affärsrelationen 
med omsorgsnämnden. Det är i sin tur betydelsefullt för att klienterna ska 
kunna lita på att få behålla biståndsrelationen till socialarbetaren. 

Sammantaget förefaller det vara både stora transaktionskostnader och en 
stor osäkerhet på denna kvasimarknad. Beställarna kan antas ha tämligen 
omfattande transaktionskostnader på grund av en resurskrävande admi
nistration i samband med beställningarna och kontroll av dessa. För utfö
rarna är osäkerheten om verksamhetens existens eller omfattning i framti
den det största problemet. Osäkerheten gör att utförarnas verksamhet peri
odvis präglas av kortsiktighet i förhållande till klienterna. Särskilt i sam
band med omsorgsnämndens upphandling på generella avtal, eftersom ing
et garanterar att en utförare får de avtal de konkurrerar om. 
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7.2.5 Rättvisa och Plocka russinen ur kakan 

Här diskuteras både kvalitetskriteriet Rättvisa och villkoret Plocka russinen 
ur kakan, då detta villkor är centralt för att uppnå rättvisa. 

Pilotundersökningen indikerade att klienterna själva upplevde biståndet 
som tämligen rättvist, å andra sidan visade dataanalysen tecken på att bi
ståndet inte fördelades helt rättvist (jfr avsnitt 1.2). Av huvudundersök
ningen framgår att en källa till orättvisa på denna kvasimarknad är att ut
redningsenheternas beställningar har kommit att styras till de kommunala 
utförarna. Därmed uppstår orättvisa gentemot de klienter som själva väljer 
utförare. De som erhåller bistånd via en beställning har färre utförare att 
välja mellan, eftersom de privata i huvudsak är bortdefinierade på förhand. 

Vidare framkommer att det sker två former av selektion av klienter till de 
privata utförarna. Dels har de privata utförarna valt att inte jobba med akut 
missbruk och akut psykisk sjukdom. Skälet uppges vara att man inte har 
kompetens för dessa problem. Dels sker en självselektion bland de privata 
utförarnas klienter. De mest utsatta klienterna söker sig inte till de privata 
utförarna. Det gör däremot motiverade människor med relativt stora per
sonliga resurser. Redan i pilotstudien visades tecken på en selektion i den 
riktningen. 

Det blir en urvalsprocess, vissa människor ställer sig inte i kön. 
Det finns ett urval innan man anmäler sig. De som anmäler sig hit har 

någon form av bas eller grundstruktur i tillvaron. Dom som är längst 
ner på stegen, rangskalan, De söker inte hit ... jag vet inte varför. 
(Socialarbetare -privat utförare) 

Det är en rätt så stark grupp jag jobbar med, som orkar att komma in i en 
behandling. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Det är svårt att säga om de privata utförarna har några medvetna ekono
miska motiv för de avgränsningar som finns. Avgränsningarna sägs vara 
grundade på uppfattningar om begränsningar i den egna kompetensen. Vad 
klienternas val grundar sig på är också svårt att säga, men man kan konsta
tera att de mest utsatta människorna inte väljer de privata utförarna. 

En slutsats är att resultatet av avgränsningarna och klienternas egna ur
valsprocesser, blir att de privata utförarna jobbar med personer som sanno
likt kräver mindre resurser i form av tid och "mental energi". Eftersom ut
förarna endast får betalt per utförd timme, oavsett klientens problematik, 
kan tyckas att det inte borde spela någon roll vilken typ av klienter utförar
na jobbar med. Ytligt betraktat borde betalning per utförd timme alltså inte 
utgöra något incitament att välja mellan olika klienter. Betraktat utifrån 
kvasimarknadsteorin kan man däremot hävda att om utförare erhåller 
samma summa pengar för alla klienter kommer de att sträva efter att få kli
enter som kräver relativt lite vård och ignorera de som behöver mycket 
vård (Le Grand, Propper och Robinson, 1992). En anledning för de privata 
utförarna i Linköping att inte arbeta med mycket resurskrävande klienter, 
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skulle alltså kunna vara att det är fördelaktigare med motiverade, mindre 
utsatta och "skötsamma" klienter som passar tider, inte bråkar och därmed 
sliter mindre på personalen. 

Även om det inte explicit framkommer att de privata utförarna väljer de 
minst resurskrävande klienterna är det uppenbart att det förekommer en 
selektion av klienter där incitamenten är ekonomiska. För att inte få sämre 
avtal i framtiden känner sig utförarna pressade att utföra alla de timmar 
man har avtalat med omsorgsnämnden. För att ha utrymme att uppfylla 
den kvoten kan insatser som inte omfattas av de generella avtalen få stå 
tillbaka. Ibland prioriteras alltså vissa klienter på grund av vad som är mest 
lönande för verksamheten på längre sikt. 

Det jag tror kan påverka är att vi känner en press på att vi ska nå upp till det 
här antalet timmarna. Att vi kanske i det prioriterar och ... att de längre 
egenterapierna får stå tillbaka. Så att vi prioriterar familjerådgivningen och 
sådana här 15-samtal; råd - och stödsamtalen. Utifrån att vi måste se till att 
vi får in dom, så vi inte får mindre pengar från kommunen nästa gång. Låt 
oss säga att vi ligger på 700 utförda individualsamtal, år efter år. Då säger 
kanske kommunen att ni behöver inte ha 1000, utan då får ni 700 nästa 
gång. Då tänker jag att den penningpressen kan ju finnas här. Man ser då till 
att vi får in de här korttidssamtalen och familjesamtalen så att vi når upp 
till det. Sedan kan vi fylla ut resten med de som betalar själva. Det kan ju bli 
en viss press. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Även om det är viktigt för långsiktigheten att jobba med klienter på generel
la avtal kan ekonomiska incitament leda till att avsteg görs från den princi
pen. Eftersom utförarna även säljer tjänster till andra än kommunen, kan 
andra uppdrag ges prioritet om de är mer inkomstbringande än klientsamtal 
inom de generella avtalens ram. 

Får vi uppdrag som ger mer pengar, då väljer vi ju in dom. Då ser vi till att 
de får tid och utrymme. Det kan vara ett handledningsuppdrag som kom
mer med kort varsel. Då försöker man fixa fram en tid åt det. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

På den förefintliga kvasimarknaden finns sammanfattningsvis en risk för 
orättvisa när det gäller klienternas tillgång till råd, stöd och behandling. Alla 
klienter har inte lika möjligheter att erhålla bistånd av socialtjänstens utfö
rare. En anledning är att de privata utförarna, i denna undersökning, har 
valt att inte arbeta med vissa klientgrupper. Omsorgsnämndens generella 
avtal verkar innebära att utförarna har incitament att välja mindre krävan
de klienter före de som kräver stora insatser. En annan anledning är att ut
redningsenheterna prioriterar de kommunala utförarna vilket minskar 
möjligheterna för klienter med biståndsbeslut att få råd, stöd, behandling 
hos de privata. Risken för orättvisa kan därmed antas vara störst i förhål
lande till de privata utförarna. Ett sätt att hantera risken för orättvisa vore 
att utförarnas ersättning starkare kopplades till klienternas utsatthet. Ju mer 
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krävande en klient är, desto mer skulle utföraren få betalt. Det skulle ge ut-
förarna ekonomiska incitament att förmedla bistånd till de mest utsatta 
människorna. 

7.2.6 Information 

Om en marknad teoretisk sett ska fungera bra måste alla köpare, utförare 
och konsumenter på marknaden vara korrekt informerade om hur mark
naden ser ut. Speciellt bör konsumenterna veta vad som utgör kvalitet för 
varan eller servicen i fråga, samt vilka producenter som erbjuder den bästa 
servicen i termer av kvalitet i relation till pris. Vidare ska de om de upp
täcker att den erbjudna servicen är av låg kvalitet kunna uttrycka sitt miss
nöje och ha möjlighet att välja ett annat alternativ. Men på många områden 
av det sociala arbetets fält är inte dessa villkor uppfyllda. Det bästa sättet att 
erhålla information om kvalitet på en vara/tjänst är att prova olika alterna
tiv och att själv bestämma vilken service som bäst passar de egna önskemå
len och behoven. För någon som är gammal och svag eller handikappad kan 
det emellertid vara extremt svårt eller omöjligt att fara runt och prova olika 
alternativ. Ofta är det själva anledningen till att människor behöver socialt 
bistånd som hindrar dem från att vara en aktiv aktör på en socialmarknad 
(Le Grand, Propper & Robinson, 1992, s 124-125). 

Den huvudsakliga köparen i Linköpings kommun, omsorgsnämnden, har 
bristande tillgång till information om kvaliteten i termer av insatsernas ef
fektivitet. När det gäller klienter som själva kontaktar utförare på generella 
avtal är de enda uppgifter som omsorgsnämnden erhåller från utförarna 
antalet utförda timmar. När det gäller klienter som kommer i kontakt med 
utförare via beställningar på generella avtal är omsorgsnämnden köpare, 
men utredningsenheterna genomför köpet i praktiken. Utredningsenheter
na har emellertid inte hand om de ekonomiska transaktionerna. Bristfällig 
information från utförarna till utredningsenheterna gör det svårt för utred
ningsenheterna att avgöra om utföraren utfört beställningen på ett bra sätt. 
Utredningsenheterna kan inte avgöra om insatserna karaktäriseras av pro
duktiv effektivitet då man, enligt egen utsago, inte vet exakt vad beställda 
insatser kostar. När beställningar däremot görs på särskilda avtal är utred
ningsenheterna även köpare och sköter därmed de ekonomiska transaktio
nerna med utförarna. 

Förfarandet vid beställning inom de generella avtalen gör att beställarna 
säger sig ha otillräcklig information om vad de kommunala utförarna 
egentligen tar betalt för, i förhållande till de insatser som beställts. Omstän
digheterna utgör grogrund för en bitvis skeptisk inställning till de kommu
nala utförarnas prissättning och ersättningsanspråk. 

Beställer vi två timmar samtal så vet ju inte jag vad [råd & Stöd] skickar för 
räkning [till kommunledningskontoret]. Det kan ju också vara så att de fak
turerar fyra timmar för att de räknar restid och administration eller något 
annat. Det vet ju inte jag hur de gör. Men ... de privata utförarna som vi har 
på särskilt avtal, där får vi en räkning en gång i månaden och den granskar 
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ju handläggaren och följer upp också. Så det har vi ju fullständig kontroll på 
exakt antal timmar. Det är klart vi kan ju inte vara med och se att klienten 
är där, men i och med att vi träffar klienten och utföraren regelbundet så 
följer vi upp det. Förhoppningsvis var tredje månad. Då har man ju koll på 
att de har träffats och man vet exakt hur många timmar... de får betalt för 
exakt de timmarna, aldrig mer än vad vi har beställt. Det är ju det som är 
den privata utförarens drivkraft att han känner en press på sig att göra ett 
bra jobb. För annars får han inte någon mer beställning av oss, men råd & 
stöd de har beställningar oavsett om de gör ett bra jobb eller inte. Vi har 
svårt att påverka dem att göra ett bra jobb. Men visste de att de fick betalt för 
varje utförd timme och skickade räkning på det, då hade det helt säkert sett 
annorlunda ut. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

För utförarnas vidkommande har skapandet av en kvasimarknad lett till att 
de har tvingats att skaffa kunskaper om de kostnader som är förknippade 
med respektive enhets verksamhet. En av de kommunala utförarnas en
hetschefer får illustrera utförarnas kostnadsmedvetenhet. 

Vi har ju lärt oss vad saker kostar, vad personal kostar och vad vård och be
handling kostar. Det tycker jag är en himla tur i de tider vi har att vi har lärt 
oss det. För det vet vi idag. Om någon vill köpa en tjänst av mig så kan jag 
direkt säga summan jag behöver för att den här tjänsten ska gå runt med 
lokaler, hyror, personalomkostnader, telefon, lön, vidareutbildning och 
handledning. På samma sätt kan jag "bryta ned" om man har beställt 20 
veckors stöd, si och så många timmar i veckan, så kan jag tala om vad det 
kostar. Det är ju bra när man ska jämföra med andra åtgärder som man an
nars tar till. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Direktivet att huvudsakligen beställa av de kommunala utförarna inom 
ramen för de generella avtalen var vid tidpunkten för intervjuundersök
ningen101 inte känt av de privata utförarna med generellt avtal. De saknade 
alltså information om fundamentala förutsättningar på marknaden och 
därmed saknades möjlighet att anpassa verksamheten eftersom förändring
en var okänd. 

Avhandlingens pilotundersökning visade att klienter många gånger är allt 
för dåligt informerade för att kunna överblicka och förstå den nya social
tjänstens organisation. Det bidrar till att klienterna inte kan agera som väl
informerade marknadsaktörer och fritt välja utförare. Den bilden bekräftas i 
intervjuer med socialarbetare både vid sociala förvaltningen och utföraren-
heter. Det är emellertid inget specifikt för socialt utsatta människor i Linkö
pings kommun att vara dåligt informerade om utbudet på marknaden. In
om den företagsekonomiska forskningen och forskning om kvasimarkna-
der är det välbekant att föreställningen om den rationella och välinforme

101 Hösten 1996. 
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rade kunden är en tämligen overklig idé (Bartlett & Le Grand, 1993; Rom-
bach, 1997). 

"Kunder på marknader är sällan välinformerade viljestarka kalkylerande 
lättrörliga nyttomaximerare. De saknar sådana egenskaper och möjligheter. 
Kunder kan istället beskrivas som dåligt informerade och oförmögna att 
informera sig bättre. En orsak är att det ofta är svårt att jämföra produkter 
och att skapa sig en uppfattning om produkters kvalitet. Även priser kan 
vara svåra att jämföra(Rombach, 1997, s 122) 

Le Grand, Propper och Robinson (1992, s 125-126) menar att även om män
niskor i behov av socialt bistånd vore perfekt informerade om marknadens 
valmöjligheter, skulle vissa av dem ändå agera irrationellt utifrån informa
tionen. Det gäller till exempel för människor med mentala problem eller 
olika inlärningssvårigheter. Många gånger kan relevanta beslut fattas av 
någon annan, som en nära släkting eller vän. Även om det löser problemen 
i visa fall, kommer det inte att göra det för alla eftersom inte alla har någon 
tillgänglig som kan hjälpa till med besluten. 

Sammantaget finns det brister i informationen på flera håll. Köparen och 
beställarna är ofta bristfälligt informerade om den produktiv effektiviteten, 
det vill säga om utförarna gör ett bra arbete i förhållande till den betalning 
de erhåller. De privata utförarna hade inte samma information som de 
kommunala om marknadens nya förutsättningar; utredningsenheternas 
beställningsdirektiv. Vidare tycks klienterna vara tämligen dåligt informe
rade om vilka alternativ som finns på marknaden; många vet inte hur den 
nya socialtjänsten ser ut. Dessutom, även om alla klienter vore välinforme
rade skulle många på grund av sin utsatthet ändå inte agera rationellt. 

7.2.7 Resurser 

Huruvida socialtjänstens olika enheter kan svara upp mot klienters behov 
och önskemål beror på enhetens materiella resurser men även på socialar
betarnas kompetens. Alla enheter har inte tillgång till alla typer av resurser. 
Framförallt är de ekonomiska resurserna ojämnt fördelade. Utförarna har 
inga resurser att fördela vare sig det gäller det ekonomiska bistånd som be
nämns försörjningsekonomi (mat, hyra och övrigt uppehälle) eller behand
lingsekonomi (betalar kostnader för vård och behandling). Dessa resurser 
administreras av olika enheter inom sociala förvaltningen. 

Att utförarna inte har möjlighet att hjälpa klienterna med försörjnings
ekonomin, beskrivs av kommunala utförare påverka deras arbetssituation. 
Detta genom att arbetet försvåras när klienter som har problem med eko
nomin många gånger inte är motiverade till råd, stöd eller behandling. 
Dessutom kan det ibland vara på det sättet att uteblivet ekonomiskt bistånd 
håller klienten kvar i en utsatt situation eller försvårar en förändring av 
den. 

En teoretiskt härledd tes är att socialarbetaren är en viktig del av biståndet 
till klienten; inte bara ett medel för att förmedla hjälp (Morén, 1992). Tesen 
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finner stöd i intervjuundersökningen, framförallt bland utförarna. Det kan 
bero på att socialarbetarna vid dessa enheter, till skillnad från enheter inom 
sociala förvaltningen, inte har några andra resurser än sig själva. 

Här jobbar ju socialarbetarna med sig själva som instrument, att personen 
ifråga ska ... orka ta ett ansvar för sig själv, själv finna lösningarna. Det är ju 
ofta en del utav målet i det man får här ifrån, man får det personliga stödet. 
Man får rådgivningen, man får i vissa fall en tids behandling för att orka se 
sig själv och ta sitt ansvar. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Något annat som kan antas påverka responsiviteten förutom materiella re
surser är den kompetens som finns inom respektive enhet. Socialarbetarna 
har olika utbildningar och erfarenheter och kan således inte erbjuda alla kli
enter exakt vad de önskar eller behöver. En av de kommunala utförarna får 
illustrera hur socialarbetarna resonerar om den personliga kompetensen. 

Då måste man ju titta på vad kan man erbjuda. Där gäller det att sätta be
gränsningar för sig själv också. Jag kanske inte ska greppa över allt utan vis
sa delar som jag behärskar bättre, som jag har vidareutbildat mig inom och 
där kan jag ju tycka att vi har ganska bra resurser att erbjuda. Medan jag kan 
känna att vissa delar är jag nästan novis i. Då vill jag inte ta på mig de upp
gifterna då. Vi försöker styra över det till någon annan inom enheten eller 
till något annat ställe utanför enheten där det finns en annan kunskap. Jag 
tycker att man måste se till individen, att inte hålla kvar det inom enheten 
om man ser att den här kunskapen finns bättre någon annanstans, och in
dividen platsar bättre där. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

För de privata utförarna ter sig frågan om kopplingen mellan resurser och 
responsivitet tämligen oproblematisk. De privata utförarna menar att det 
finns en god överensstämmelse mellan vad som efterfrågas och vad de er
bjuder. Här antas att det delvis hänger samman med att de som söker sig till 
de privata utförarna är relativt välinformerade och resursstarka personer 
(jfr avsnitt 7.2). Det vill säga personer som kan sägas passa in i föreställning
en om den rationella marknadsaktören. 

Jag tycker vi har goda möjligheter att tillgodose dom behoven. För att de sö
ker ju som regel bara det vi har att erbjuda. Olika samtalskontakter, famil
jerådgivning och handledning. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Undersökningen visar att olika typer av resurser är fördelade på olika enhe
ter. Eftersom de olika enheterna bara sysslar med vissa typer av problem och 
behov kan funktionsuppdelningen hindra klienter från att låta helheten 
och komplexiteten i utsatta livssituationer komma till uttryck. Dessutom 
hävdar jag att funktionsuppdelningen kraftigt beskär enskilda socialarbeta
res möjligheter att respondera utifrån en helhetssyn på klienters situation. 
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Funktionsuppdelningen innebär i praktiken en uppdelning av resurser, det 
gör att socialtjänsten huvudsakligen kan sägas vara partiellt responsiv. 

7.3 Socialtjänsten som kvasimarknad - sammanfattande analys 

I kapitlet har socialtjänstens marknadsorientering beskrivits och analyserats 
med hjälp av teoretiska resonemang om kvasimarknader. Analysen visar 
att socialtjänsten i Linköping inte kan betraktas som en fungerande kvasi
marknad. De centrala målen för en kvasimarknad uppnås bara till viss del 
eftersom villkoren för att nå dessa mål endast uppfylls i mycket liten ut
sträckning. 

7.3.1 Kvasimarknadens mål nås bara till viss del 

När det gäller effektivitetsmålet har det successivt skett en förskjutning från 
produktiv effektivitet mot en rå effektivitet, vilket satt låga kostnader för 
serviceproduktionen före kvaliteten på det sociala arbetet. Åtminstone när 
det gäller utredningsenheternas verksamhet. Utredningsenheternas möj
ligheter att agera som ekonomiskt och professionellt motiverade beställare 
på en kvasimarknad har försvårats av politiska beställningsdirektiv. Det 
kan leda till sämre kvalitet på det sociala arbetet, eftersom det bistånd som 
bedöms vara bäst för klienten inte alltid kan beställas. 

Målen att öka valmöjligheterna och socialtjänstens responsivitet hänger 
delvis samman. Flera olika utförare som kan erbjuda hjälp i form av service 
har gjort att målet med ökade valmöjligheter för klienterna till viss del har 
uppnåtts. Utredningsenheternas beställningsdirektiv medför emellertid att 
klienters möjligheter att välja utförare och insatser i stor utsträckning vill-
koras av organisatoriska begränsningar. Det ligger i linje med engelsk forsk
ning som visar att marknadsorienterade styrformer inneburit en ökad grad 
av centralstyrning och minskat valmöjligheterna för vissa brukare (Taylor-
Gooby & Lawson, 1993a, s 4-5). 

Även ökad responsivitet har i någon mån uppnåtts genom att det verkar 
ha blivit lättare för relativt resursstarka, kunniga och medvetna klienter att 
ta för sig av de möjligheter som erbjuds. Framförallt när det gäller att välja 
bland utförare som erbjuder råd, stöd och behandling som service. Respon-
siviteten framstår däremot som bristfällig för de mest socialt utsatta. Efter
som många inte passar in i den bilden av den välinformerade och rationella 
kunden102. Istället kan dessa människor många gånger behöva uppsökande 
och stödjande insatser som är svåra att på förhand precisera i beställningar. 
Detsamma gäller sociala förvaltningen eftersom den betraktas som svårtill

102 En kund är en individ som har möjlighet att avstå från köp av varor och tjänster på en marknad (SOU 
1996:169, bilaga 1). Det kan i viss utsträclaüng även gälla socialt utsatta människor på en kvasimarknad, 
såtillvida att det inte är påkallat med ett tvångsingripande från samhällets sida. En betydande skillnad 
mellan en kund och en klient, när det gäller möjligheten att avstå från "köp", är att klienter riskerar att en 
neeativ livssituation kvarstår eller försämras genom att inte använda socialtjänstens erbjudanden. En kund 
riskerar vanligtvis inte sin sociala livssituation genom att avstå från köp av varor och tjänster. 
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gänglig för svaga och resursfattiga klienter. Orsakerna till det är flera: alla 
klienter hittar inte/känner inte till utförarna, alla klarar inte av att ta egna 
kontakter dessutom upplevs sociala förvaltningen svårtillgänglig på grund 
av centralisering och funktionsuppdelning. Funktionsuppdelningen inne
bär per definition en uppdelning av socialtjänstens möjligheter att svara 
upp mot klienters behov. Min slutsats är att enheternas ojämna tillgång till 
resurser, i kombination med funktionsuppdelningen, gör att socialtjänsten 
som helhet huvudsakligen är partiellt responsiv. 

Rättvisemålet hänger samman med villkoret att det inte ska finnas inci
tament att plocka russinen ur kakan på en kvasimarknad. Det finns tecken 
på att utförarnas avtal med omsorgsnämnden utgör grund för att välja vissa 
klienter före andra. En viss orättvisa kan därmed sägas råda på denna kva
simarknad. En anledning är att de privata utförare som ingår i fallet har de
finierat bort mycket utsatta klientgrupper. Dessutom styrs utredningsenhe
ternas beställningar i huvudsak till kommunala utförare vilket minskar 
möjligheterna för klienter med biståndsbeslut att komma till privata utföra
re. 

7.3.2 Kvasimarknadens villkor uppfylls bara till viss del 

När det gäller det marknadsstrukturella villkoret uppfylls det inte på köpar-
sidan. Omsorgsnämnden är den helt dominerande köparen när det gäller 
råd-, stöd- och behandlingsinsatser. Dessutom har utredningsenheternas 
direktiv att primärt beställa av kommunala utförare raderat ut stora delar 
av marknadsegenskaperna. Av kvasimarknaden återstår egentligen bara 
konkurrensen under omsorgsnämndens upphandling av generella avtal, 
samt klienternas möjligheter att själva välja och ta kontakt med utförare 
som utför råd, stöd och behandling på generella avtal. 

Villkoret att köparens motivation ska vara att uppfylla behov och önsk
ningar hos brukarna uppfylls enbart i så motto att omsorgsnämnden hand
lar råd, stöd och behandling på generella avtal. Därutöver förefaller köpa
rens motivation successivt ha blivit att minska socialtjänstens kostnader. 
Den personliga motivationen hos beställande socialarbetare sägs vara att 
uppfylla behov och önskningar hos klienterna. Inskränkta möjligheter att 
agera professionellt och marknadsmässigt har dock inneburit att deras be
ställningar efterhand blivit mer ekonomiskt fokuserade. Min uppfattning är 
att beställarna således tvingas överta köparens motivation att fokusera mer 
på låga kostnader än på klienters behov. Hos kommunala och privata utfö
rare kan det ekonomiska incitamentet antas vara en stark motivationsfak
tor; utförarna behöver gå med vinst för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Både transaktionskostnader och osäkerhet beskrivs i intervjumaterialet 
som tämligen omfattande. Vid sociala förvaltningen uppges transaktioner
na vara byråkratiska, tidskrävande och kostsamma. Det sägs framförallt bero 
på en omfattande administration i samband med utredningar och beställ
ningar. För utförarna synes det största problemet osäkerheten om verksam
hetens existens eller omfattning i framtiden. 
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När det gäller informationen på marknaden finns det brister på flera 
punkter. Köparen och beställarna är ofta dåligt informerade om resultaten i 
förhållande till insatta resurser. De privata utförarna har inte samma in
formation som de kommunala om marknadsvillkoren. Den allvarligaste 
bristen är förmodligen att de socialt utsatta, de som verksamheten är till för, 
har bristfällig information om vilka alternativ som finns i Linköpings nya 
socialtjänst. 

7.3.3 Marknaden har blivit byråkratiserad 

Jag uppfattar det som att en viktig anledning till att kvasimarknaden inte 
fungerar i enlighet med kvasimarknadsteoretiska antaganden, är den poli
tiska styrningen. Införandet av en kvasimarknad innebär per definition att 
en byråkratisk modell ersätts med ett mer eller mindre marknadsorienterat 
alternativ (se kapitel 3). Införandet av BUM borde därmed ha minskat byrå-
kratiseringen. Tvärtemot vad man inledningsvis kunde anta förefaller 
BUM i Linköpings kommun att vara påfallande byråkratiskt styrd. Kvasi-
marknaders yttre regelsystem bestäms i och för sig av offentliga instanser 
(Bartlett & Le Grand, 1993). I Linköping har politiker emellertid gått in och 
detalj reglerat marknaden i flera avseenden, bland annat när det gäller vilka 
utförare som utredningsenheterna primärt ska beställa av. Det är alltså inte 
någon fungerande marknad eftersom det inte finns någon reell konkurrens 
och då utredningsenheterna möjligheter att beställa enligt sina önskemål 
beskurits. Marknadsorienteringen har motsägelsefullt nog fått planekono
misk och byråkratisk slagsida. 

Förutom den politiska detaljstyrningen kan en möjlig förklaring till byrå-
kratiseringen vara inbyggd i BUM. Blomquist och Packendorff (1998) menar 
att ekonomisk styrning av komplexa organisationer inom bland annat of
fentlig sektor både kan vara fördelaktig och problematisk. Den ekonomiska 
styrningen kan ge enkla, konkreta beskrivningar av komplexa och mångfa
cetterade skeenden som ledningen kan använda i sin praktiska verksamhet. 
Samtidigt blir ledningen emellertid beroende av denna förenklade verklig
hetsbeskrivning och får svårt att gå utöver den. Ekonomiska styrsystem 
implementeras för att skapa ordning och reda. De standardiserar och ru-
tiniserar organisationens administration, organisationen blir därmed upp
bunden till styrsystemet. Ekonomisk styrning kan med andra ord byråkrati
sera och konservera organisationer. 

Utifrån det resonemanget kan kvasimarknadens byråkratisering delvis 
antas ligga i BUM som ekonomisk styrform. Trots att marknadsorientering 
betraktats som ett sätt att komma till rätta med byråkratiska organisationer 
ser det inte ut att vara någon självklar lösning på det "problemet". De ruti
ner och tillvägagångssätt som i praktiken bär upp BUM (bl.a. anbuds-, ut
rednings- och beställningsförfarande) förefaller byråkratiserande i sig. Soci
altjänstens verksamhet beskrivs i ekonomiska termer för att gagna politi
kerna i de sociala nämnderna. En följd är att de får svårigheter att gå utöver 
det ekonomiska styrsystemets förenklade verklighetsbeskrivning. Lösning
en (BUM) som skulle åtgärda byråkratiproblemet ser istället ut att ha blivit 
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en del av det. Med utgångspunkt i det neoinstitutionella perspektivet kan 
ovanstående tolkas som att den ekonomiska styrningens "självklara" effek
tivitet i komplexa organisationer varit en av de myter som florerat i den 
institutionaliserade omgivningen. Att det kan handla om en institutionali
serad myt och inte ett faktum, visar sig i att den ekonomiska styrningen 
medfört konsekvenser som delvis är motsatser mot vad som avsågs. 

Kapitlet inleddes med två citat som visade på olika uppfattningar om hu
ruvida det är lämpligt eller inte att socialt arbete bedrivs på en kvasimark-
nad. I replik till de inledande citaten hävdas här att analysen visar på ett fler
tal komplikationer med att bedriva socialt arbete på en kvasimarknad. San
nolikt är den viktigaste anledningen till dessa komplikationer att det finns 
betydande skillnader mellan socialtjänstens klienter och de kunder som ex
empelvis kommunens tekniska sektorer har. 

7.4 Sammanfattning av kapitlet 

• Socialtjänsten når bara delvis de mål som en kvasimarknad bör uppnå. 
Möjligheten att nå effektivitet i beställningsförfarandet begränsas av politis
ka direktiv. Ökad responsivitet och bättre valmöjligheter har uppnåtts för 
relativt resursstarka, kunniga och medvetna klienter. Det motsatta förefaller 
gälla de mest socialt utsatta. Biståndet fördelas därmed inte helt rättvist. So-
cialtjänstenheternas olika tillgång till resurser bidrar till en responsivitet 
som endast är partiell. 

• Kvasimarknadens villkor uppfylls bara i begränsad utsträckning. Det 
marknadsstrukturella villkoret uppfylls inte då det i huvudsak bara finns en 
köpare. Villkoret att köparens motivation ska vara att uppfylla behov och 
önskningar hos brukarna uppfylls enbart till en del. Både transaktionskost
nader och marknadens inslag av osäkerhet förefaller tämligen omfattande. 
Det förstnämnda gäller framförallt för sociala förvaltningen, det senare för 
utförarna. Dessutom brister informationen på marknaden i flera avseenden. 
Bland annat har privata utförare inte samma information om marknaden 
som de kommunala, vidare har klienterna bristfällig information om vilka 
möjligheter som den nya socialtjänsten erbjuder. 

• En viktig anledning till att socialtjänsten inte fungerar som kvasimarknad 
är byråkratisk styrning. Utredningsenheternas möjligheter att fritt beställa 
insatser har inskränkts via politiska direktiv. Dessutom är en byråkratise-
ringsprocess implicerad i BUM som ekonomiskt styrsystem. Ekonomiska 
styrsystem standardiserar och rutiniserar organisationens administration, 
organisationen blir därmed uppbunden till styrsystemet. Det kan bli svårt att 
gå utöver denna förenklade verklighetsbeskrivning. Ekonomisk styrning 
kan sålunda byråkratisera socialtjänstorganisationen. 
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8 Det sociala arbetets organisering på kvasi-
marknaden 

I föreliggande kapitel analyseras funktionsuppdelning, centralisering, sam
arbete och klientansvar som centrala aspekter av den marknadsorienterade 
socialtjänsten. Fokus ligger på organiseringen av socialtjänstens verksam
het. 

Som ett led i marknadsorienteringen av socialtjänsten genomfördes en 
strikt funktionsuppdelning inom individ- och familjeomsorgen. Till grund 
för uppdelningen låg ett antal olika argument. Funktionsuppdelningen kan 
för det första beskrivas som ett grundinslag i införandet av BUM. Modellens 
förespråkare ville ha en organisation bestående av en renodlad myndighets
del som utövar myndighet, utreder och beställer och en renodlad produ
centdel med konkurrerande enheter som utför beställda insatser. Genom 
denna uppdelning skulle politiker lättare kunna styra och prioritera social
tjänstens verksamhet utan att bli indragna i biståndsinsatser till enskilda 
människor. Dessutom antogs att konkurrens mellan olika utförare på en 
kvasimarknad skulle sänka beställarens kostnader och öka kvaliteten. 

Funktionsuppdelningen kan för det andra förstås som en strävan att öka 
socialarbetarnas specialistkompetens. Olika enheter och socialarbetare kan 
därigenom fokusera på avgränsade aspekter av det sociala arbetet. Tidigare 
hade socialarbetarna en generalistroll som omfattade fler aspekter av det 
sociala arbetet. Citatet nedan, som handlar om sociala förvaltningens inre 
mottagning, belyser specialiseringsargumentet bakom funktionsuppdel
ningen. 

Inre mottagningen består av kvalificerade socialsekreterare som ska ta första 
"stöten". De ska försöka göra så med anmälningar och framställningar, att 
dom inte behöver vandra in i organisationen, utan behandlas så skickligt 
och effektivt som möjligt; det vill säga så att de gärna går ut igen, utan att h a 
rullat in i vår organisation. Vi har resonerat så att när vi tittar på ett krigsfält 
så är det så att det är alltid de skickligaste läkarna som står och sorterar till 
olika typer av insatser. Det här ska vara en slags liknade princip ... man ska 
kunna lösa det snabbt där ute. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Ett tredje argument för funktionsuppdelningen var åsikten att det ligger en 
inbyggd motsättning i socialarbetarens traditionella generalistroll. Att för
medla bistånd och samtidigt ha legala befogenheter att utöva tvång mot den 
enskilde ansågs "omöjligt" att förena för både socialarbetare och klienter103. 
Ytterligare ett argument var att organisationen skulle bli tydligare och där
med lättare att förstå för klienterna. Det antogs bland annat öka rättssäkerhe
ten om klienter tydligare visste vilken enhet som utreder/beställer och vil

103 Diskuteras specifikt i kapitel 9. 
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ken som utför biståndsinsatsen. Dessutom skulle klienter ha lättare att veta 
när myndighetsutövning pågår respektive är avslutad. 

Funktionsuppdelning kan dock ifrågasättas när det gäller socialt arbete ef
tersom socialt utsatta människors problem och behov ofta är mycket komp
lexa. Det kräver många gånger en helhetssyn på den utsattes livssituation. 
Både i förarbetena till 1982 års socialtjänstlag och Socialutredningen (SU) har 
ett socialt arbete som bygger på en helhetssyn ansetts vara en viktig princip. 
Helhetssyn skulle bland annat åstadkommas genom samordnade insatser i 
en organisation med så låg grad av funktionsuppdelning och specialisering 
som möjligt, det vill säga en integrerad organisation (Boklund 1994, s 109, 
114). 

Socialtjänstens organisation i Linköping står i kontrast till den organisa
tionsmodell som lagstiftaren och Socialutredningen förespråkade. Den nya 
socialtjänstorganisationen karaktäriseras av en hög grad av funktionsupp
delning och specialisering. Teoretiskt sett motsvarar således inte socialtjäns
tens funktionsuppdelning människors många gånger komplexa problemlä
ge (Hjern, 1994, 1995). Det är denna hypotetiska motsättning, mellan det so
ciala arbetets karaktär och verksamhetens organisering i den marknadsori-
enterade socialtjänsten, som ligger till grund för kapitlet. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt där fokus ligger på svårigheter med det be
ställningsförfarande som BUM som innebär. Avsnittet därefter behandlar 
ett antal konkreta organiseringsproblem sammanhängande med socialtjäns
tens marknadsorientering. Här avses problem som under analysen emane
rat ur det empiriska materialet. De två inledande avsnitten har en i huvud
sak deskriptiv prägel. I det tredje och avslutande avsnittet sker därför en 
fördjupande analys med tydligare återkopplingar till den teoretiska referens
ramen. 

8.1 Beställningsförfarandets svårigheter 

BUM som den utformats i Linköpings socialtjänst implicerar antaganden 
om att det är rationellt att en del av organisationen utreder människors bi
ståndsbehov och beställer lämpliga insatser, och att andra delar av organisa
tionen utför biståndsinsatserna. Undersökningen visar att BUM:s beställ
ningsförfarande ter sig adekvat i vissa fall, medan det i andra fall förefaller 
tämligen problematisk för både socialarbetare och klienter. Nedan diskute
ras ett antal svårigheter som är förenade med socialtjänstens beställningsför
farande. 

8.1.1 Olikartade bedömningar vid olika enheter 

Av intervjuer med både beställare och utförare framgår att det är ganska 
vanligt att utredningsenheternas socialarbetare har uppfattningar om klien
ters problem och lämpliga åtgärder som skiljer sig från utförarnas uppfatt
ningar i samma ärenden. Att socialarbetare i skilda delar av organisationen 
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uppfattar och bedömer klienters problem olika har flera orsaker. En orsak 
till skillnaderna förefaller vara den utredande socialarbetarens svårigheter 
att i en skriven beställning förmedla sin bedömning av klientens situation 
och intentionen med den beställda insatsen. 

Man tänker ju in tankar i en skriftlig beställning som omfattas av litet antal 
textrader. I det tänker man ju in alla möjliga saker. Och det är möjligt att 
man inte tänker samma tankar som den som tar emot beställningen. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det är vanskligt att via en kortfattad beställning vara säker på att det avsedda 
budskapet uppfattas som det var tänkt av utföraren. Den utredande socialar
betare som bedömer en situation ska, i huvudsak, med hjälp av det skrivna 
ordet få utföraren att förstå beställarens bedömning. Skriftspråket får härvid
lag en stor betydelse. Emellertid är det ofta problematiskt att språkligt fånga 
sociala fenomen, inte minst socialt utsatta människors livssituation. De be
dömningar som socialarbetare vid utredningsenheterna gör är ofta svåra att 
verbalisera på ett bra sätt. Det är ett problem för den skriftliga beställningen 
som medium. Även muntliga beställningar torde vara svåra då en del av 
bedömningen handlar om kunskaper på en icke-verbal nivå. Att kunskaper 
och bedömningar många gånger är "tysta" eller svåra att sätta ord på är väl
känt inom forskningen om kunskapsanvändning i praktiken (Schön, 1983, 
1987; Rolf, 1991; Molander, 1993)104. 

Skillnader i beställares och utförares bedömningar kan även bero på vil
ken typ av kontakt som etableras mellan socialarbetare och klient. Funk
tionsuppdelningen gör att olika kategorier av socialarbetare verkar i kontext 
som är olikartade, vilket i sin tur kan påverka deras bedömningar i olika 
riktningar. Flera intervjupersoner uttrycker en risk att utredande respektive 
utförande socialarbetare successivt glider allt för långt ifrån varandra. Det 
kan antas resultera i väldigt olika sätt att se på klienternas sociala utsatthet. 
Exempelvis en utredande socialarbetare som i ett akut läge träffar en klient 
kan få ett bedömningsunderlag som skiljer sig från det som utföraren får 
när hon träffar klienten i ett senare skede som inte är lika akut. 

Nära associerat med ovanstående är den omständighet att bilden av en 
socialt utsatt människas situation ofta förändras under tiden denne har kon
takt med socialtjänsten. Det är något som både framkommer i intervjuer 
med både beställande och utförande socialarbetare. I synnerhet är det under 
kontakten med utföraren som förändringen framträder eftersom den kon
takten oftast är tätare och längre. Det kan förstås som att utföraren, jämfört 
med beställaren, har bättre möjligheter att etablera en nära, genuin och per
sonlig relation till klienten (jfr Morén, 1992, 1996). Det gör att klientens be
hov efterhand kan framträda klarare, vilket kan motivera en annan form 
av insats än den som beställts. Kontakten med utföraren bidrar ofta till ett 
synliggörande av en social utsatthet som klienten delvis varit ovetande o m 
eller velat dölja. Det illustreras i citatet nedan: 

104 Detta diskuteras mer utförligt under rubriken Språkets otillräcklighet i avsnitt 9.4. 
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Det vet alla som arbetar processinriktat, terapeutiskt att man kan ju komma 
med tre problem som man vill jobba med, det gör vi också. Sedan när den 
här personen kanske har fått ett större förtroende, om personen får det, då 
kan den ju komma med något annat och mycket svårare. Den kan komma 
med något som är mer komplicerat under behandling. Och då får man i så
dana fall omformulera om man ska gå vidare eller inte. Vad det hand
lar om är att våga lita på någon som ska kunna hjälpa en. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Skillnader i bedömningar kan även bero på att socialarbetare har olika for
mella kunskaper och erfarenheter som påverkar bedömningarna. En oerfa
ren socialarbetare gör sannolikt bedömningar som skiljer sig från den erfar
na socialarbetarens. 

8.1.2 Utförandet avviker från beställningen 

Av föregående avsnitt framgår att beställare och utförare ofta bedömer kli
enters situationer olika. Både beställare och utförare berättar att utförande 
socialarbetare ibland även utför något annat än vad som står i beställning
arna. Det kan både handla om att utförarna ruckar på beställningars inne
håll och dess tidsmässiga ramar. Vissa utförare gör exakt det antal timmar 
som beställningen anger, andra gör ibland egna bedömningar och arbetar 
fler timmar under perioder när det behövs och färre när det är lugnare. 

När det krisår ihop i en familj eller hemma hos en missbrukare, då gör ju 
handläggaren snabbt ommöbleringar i almanackan för att kanske jobba i två 
hela dagar för att få den här personen att nyktra till för att det inte ska bli e n 
LVM eller en institutionsvistelse. Och det är inget som står i beställningen, 
men det gör vi självklart utifrån det vi har i ryggraden har som socialarbeta
re. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Ytterligare en anledning till att beställningar inte alltid följs grundar sig i en 
inställning hos vissa utförare, som i princip strider mot beställningsförfa
randet. Flera utförande socialarbetare anser att klienters problembild svårli
gen kan utredas av någon annan än den som ska ha råd-, stöd- eller behand
lingskontakten. Det kan beskrivas som att det kan komma fram saker under 
kontakten som varken beställaren eller klienten var medvetna om vid tid
punkten för utredningen. Beställaren kan göra en utredning vilken senare 
visar sig vara felaktig eller bristfällig, på grund av att karaktär och omfatt
ning på den sociala utsattheten inte gick att få grepp om när beställningen 
gjordes. Det påminner om oförutsägbarheten i det gränslandsarbete som 
Morén (a.a.) beskriver. Utförande socialarbetare menar att de måste möta 
klienten där denne för tillfället befinner sig, inte där utredaren önskar att 
klienten ska befinna sig. Det betyder att utförarna ibland bortser från beställ
ningens innehåll och arbetar utifrån en egen bedömning. 
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Jag måste känna mig för om det känns bra för mig att jobba med det som står 
i beställningen. Om jag når någon framgång i det med den jag jobbar med. 
Funkar det, är det mottagligt att prata om de här sakerna, att jobba med de 
sakerna som det står här i. Eller är det på ett annat plan som den här männi
skan är idag, och vi är inte där än med det som står i beställningen. Då tycker 
jag att jag jobbar mer med det som inte står i beställningen, och mer där per
sonen är. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Beställningar som riktar sig till utförarna i denna undersökning faller inom 
de generella avtalen med omsorgsnämnden. Som tidigare beskrivits inne
bär det att klienter kan gå till en utförare direkt utan kontakt med sociala 
förvaltningen. Utförarna kan därmed i samma "ärende" arbeta både utifrån 
en beställning via en utredningsenhet och utifrån servicedelen inom det 
generella avtalet. Det betyder att utförarna ibland gör det beställaren vill, 
men ibland väljer att göra något annat än vad som beställts, men då med 
hänvisning till det generella avtalets servicedel. Det sistnämnda innebär att 
klienten på sätt och vis betraktas som beställare. 

Jag gör ju alltid det som jag tycker är bäst. Jag kan ju ha en beställning på en 
person där det står: stödsamtal en gång i månaden. Jag kan ju gå till den per
sonen fem gånger om dagen, för att den är i kris och behöver det just då. Jag 
ringer ju inte och frågar beställaren om jag kan följa med och storhandla 
den här veckan, för jag tycker det ser ut som det skulle behövas. Utan det är 
det vi har den här generella beställningen till. Att förvaltningen kan beställa 
en sak sedan kan ju jag jobba hur mycket som helst i ett ärende, av den här 
generella beställningen, som inte förvaltningen har gjort på just det här 
ärendet. Men jag kan ju också, med klientens samtycke säga att: "vi struntar 
i det här just nu. Om du ska gå på skolan nu och läsa i två månader, så blir 
ju du jättetrött av om jag ska springa hemma hos dig på kvällarna". Om kli
enten har bestämt det, så skriver jag ner det och så gör vi så. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Att utförarna omväxlande kan välja att arbeta utifrån utredningsenhetens 
beställning eller "klientens beställning" framstår som en av anledningarna 
att utförarna ibland gör annat än vad utredningsenheterna beställt. Det sägs 
skapa en ökad flexibilitet för utförarna och klienterna samtidigt som det för
svårar beställarens kontrollfunktion. Beställande socialarbetare anser att det 
blir särskilt problematiskt när beställaren inte informeras om förändringar. 
Att beställaren inte informeras kan bero på att utföraren anser att de 
"tillägg" som görs faller inom det generella avtalets servicedel. Därför berörs 
inte beställningen, mer än indirekt. Sammantaget visar detta på en inbyggd 
problematik i socialtjänstens beställningsförfarande. 

Ovanstående knyter an till forskning om engelska kvasimarknader. Wis-
tow et al. (1996) visar att utförares motiv många gånger ser annorlunda ut 
än vad beställarna utgår ifrån. I studien hävdar utförarna att professionella 
motiv är viktigare än kommersiella och ofta missförstod beställarna utfö-
rarnas motiv. Överfört till socialtjänsten i Linköping visar de engelska 
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forskningsresultaten att det kan uppstå problem i beställningsförfarandet 
om beställarna inte tillräckligt beaktar utförarnas professionella motiv. 

8.1.3 Olikartade bedömningar kan orsaka problem 

Om en utförare eller klient inte är tillfreds med den beställda insatsen, kan 
de kontakta utredaren för att diskutera en eventuell förändring av beställ
ningen. Resultatet av diskussionen kan bli att beställningen skrivs om. Det 
är dock inte alltid detta sker. Ibland förändrar utföraren insatsen utan att 
först ha diskuterat beställningen med utredaren. 

Det är inte alltid det sker, utan ibland kanske man får veta i efterhand att: 
"vi har sett att behoven ser ut så här istället, därför har [utföraren] valt att 
jobba på det här viset, ett annat sätt". 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Att utförare ibland utför något annat än vad som beställts röner en viss 
uppskattning hos beställarna eftersom människors sociala utsatthet sällan är 
statisk. Det förutsätter emellertid att beställaren får kännedom om att be
ställningen förändras eftersom utredningsenheternas beställare är formellt 
ansvariga för de insatser de beställt. 

Jag tycker att det är bra att de ser vilka behov som finns och att de är flexibla 
och kan göra något annat. Men eftersom jag är ansvarig för insatsen och att 
den utförs vill jag gärna ha ett tätt samarbete så att jag vet vad som händer, 
så att jag kan vara ansvarig för det som sker. Jag kan inte se att det är dåligt 
att de jobbar självständigt, så är det ju givetvis. Men jag måste ju få en tät 
återkoppling hela tiden. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det finns även tillfällen när "självständiga" utförare skapar irritation hos 
beställarna. Beställare berättar att de kan bli irriterade och inte vilja att utfö
raren ska ifrågasätta deras beställningar eftersom utredningsarbetet formellt 
sett är deras uppgift. Några socialarbetare beskrev det som intrång i deras 
revir. Av intervjuerna med utredningsenheternas personal kan man förstå 
att den största källan till irritation är att beställarna har ett myndig
hetsansvar för beställda insatser. Citatet nedan visar att om utförarna gör 
annat än vad som står i beställningen utan att meddela beställaren, försvå
ras beställarens uppföljning av insatsen, dessutom kan det sänka kvaliteten 
på biståndet. 

Det innebär ju svårigheter eftersom jag sitter med ansvaret för att se till att 
den här insatsen är som den är beställd, att den utförs på det sättet. I sämsta 
fall kan det ju vara så att vi i efterhand får veta att det inte har varit någon 
kontakt på ett antal veckor på grund av sjukdom eller för att man inte har 
tyckt att det har behövts. Sedan ska vi följa upp insatsen och märker att det 
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är rätt katastrofalt i en familj, och är då ansvariga för att insatsen borde h a 
funnits där, men inte har funnits där. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Man kan fråga sig om utredningsenheterna har ett rimligt ansvarstagande 
på basis av BUM som organiserande princip. Jag anser att det ligger något 
problematiskt i att utredningsenheterna ska ha ansvar för insatser som de 
själva inte utför, speciellt som återkopplingen inte alltid fungerar på det sät
tet att de kan utvärdera om insatserna varit tillfredsställande. Förutom att 
det kan skapa problem för beställarna, uppstår ibland problem för den klient 
beställningen berör om utförarna inte utför de insatser som beställts. Inter
vjupersoner vid utredningsenheterna hävdar att det exempelvis kan bli 
problem om beställda insatser kommer igång sent eller är av lägre kvantitet 
än vad som beställts. 

Dessutom kan det uppstå konflikter mellan beställarens och klientens 
önskemål. Av intervjuerna kan man sluta sig till att den största svårigheten 
för utförarna är att de stundtals hamnar i en lojalitetskonflikt mellan bestäl
lares och klienters skilda behov och önskemål. Om samma socialarbetare 
hade varit både beställare och utförare hade klienten och socialarbetaren 
kunnat diskutera insatsen på ett administrativt enklare sätt. Nu måste utfö
raren vända sig till beställaren för att eventuellt justera beställningen. Pro
blemet försvåras av att många beställare inte vill att utförarna ska lägga sig i 
deras beställningar, eftersom de anser att beställaren är specialist på just ut
redning och beställning. I det enskilda fallet kan det följaktligen vara svårt 
för utförarna att avgöra vem som ska betraktas som uppdragsgivare, utred
ningsenheten eller klienten. 

Även socialarbetare vid utredningsenheterna pekar på de svårigheter som 
BUM medför i förhållande till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

På ett vis kan jag tycka att det är en sympatisk tanke; att klienten ... kommer 
hit och -presenterar sitt problem, talar om vad han eller hon vill ha. Och vi 
utreder och vi ger det här. Men det är ju inte så enkelt och jag tycker att man 
har missat tanken i socialt arbete, för vi tillverkar ju inte klädnypor. Det går 
inte att beställa på samma sätt. Det är andra behov som styr, det går inte att 
ta sig från A till B på en rät linje. För det kommer hela tiden saker in från 
sidan som gör att man får styra om sitt arbete, det tar längre tid än man tänkt 
från början. Det är liksom ingen rak produktionslinje där man presentera 
ett resultat. Det funkar ju inte så. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det sociala arbetets innehåll är ofta svårt eller omöjligt att förutsäga på 
grund av att det i grund och botten handlar om människors sociala liv. 
Denna osäkerhet behöver inte vara ett problem utan kan tas som en positiv 
utgångspunkt, där förändring antas vara möjlig även om det inte är lätt att 
förutse hur den kommer att gestalta sig (jfr Morén, 1992, 1996). Det kan 
emellertid skapa problem i en BUM-kontext. Utifrån avhandlingens per
spektiv på socialt arbete kan det argumenteras för att osäkerheten gör det 
svårt att formulera tydliga beställningar; ofta kan man inte innan biståndsre
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lationen upprättats veta vad klienters problem egentligen är. Identiska ar
gument framgår av intervjuer med både utredande och utförande socialar
betare. Ur utredningsenheternas perspektiv är tydliga beställningar något 
eftersträvansvärt bland annat för att de har ett ansvar att följa upp att utfö-
rarna gör det som beställts. Teoretiskt sett kan den handläggningsrational 
som utredningsenheternas arbete baseras på krocka med biståndsrationalen 
(jfr Morén, 1996). Det innebär att den osäkerhet som kan utgöra en positiv 
utgångspunkt för organisering av det sociala arbetet kan bli ett problem på 
en funktionsuppdelad kvasimarknad. 

8.1.4 Beställningar innehållande kontroll fördunklar utförarnas roll 

Sociala förvaltningens utredningsenheter har att ombesörja det myndig
hetsansvar för medborgarna som sociallagstiftningen ålägger socialnämn
den. Det innebär att utredningsenheternas socialarbetare stundtals är i be
hov av att utöva ett visst mått av kontroll av klienter, som kan antas leva 
ett liv som i något avseende är skadligt för personen själv eller omgivning
en. Med hänsyn till myndighetens ansvar kan det under sådana förhållan
den vara viktigt för utredningsenheterna att få kunskaper om vissa klien
ters livsföring. Av intervjuerna framgår att socialarbetarna i den tidigare 
socialtjänstorganisationen ibland väntade med att avsluta påbörjade klientä-
renden om man misstänkte att något kunde hända. Socialarbetarna ville ha 
en viss kontroll på utvecklingen i ett ärende även om det inte fanns direkta 
skäl för någon insats. 

Personal vid utredningsenheterna beskrev att krav på korta utredningsti
der, centraliserade utredare långt borta från flertalet bostadsområden och en 
utredningsrelation som upplevs vara distanserad, gett utredarna i den nya 
socialtjänsten sämre möjligheter att få information om klienters livssitua
tion. Enligt Moréns biståndsteori (jfr kapitel 4) är människors sociala utsatt
het inte alltid lätt identifierbar vare sig för klient eller socialarbetare, ofta 
synliggörs utsattheten efterhand som relationen mellan socialarbetare och 
klient utvecklas. Det innebär att det kan vara svårt för sociala förvaltningens 
socialarbetare att uppfatta utsatthetens hela karaktär och omfattning. 

Utredningsenheternas socialarbetare försöker ibland få mer information 
om vissa klienter genom att beställa kontroll via utförarna. Beställning av 
kontroll torde bero på utredningsenheternas beskurna möjligheter att själva 
kunna utreda. Av samma anledning kan det vara svårt att beställa en väl 
utformad insats, istället görs ofta en diffus "behandlingsbeställning" där ett 
kontrollbehov ligger mellan raderna. Utförande socialarbetare uppger att det 
även förekommer beställningar där kontrollen finns klart och tydligt ut
tryckt. 

När kontrollen är implicit och otydlig kan den vara formulerad som en 
insats (t.ex. som hembesök). Det sistnämnda gäller om det inte finns något 
samtycke om kontroll från klientens sida trots att utredningsenheterna an
ser sig behöva information. Outtalad kontroll är ett sätt att skaffa informa
tion utan att inhämta samtycke från den berörda klienten. Agerandet kan 
förefalla oproblematiskt, men flera av de intervjuade hävdade att det kan 
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ställa till besvär både för utförare och klient, om det ligger mer kontroll i 
beställningen än vad som explicit framgår. I nedanstående citat ges ett ex
empel på när kontrollen uttryckts i behandlande ordalag, vilket uppgavs 
orsaka problem för både socialarbetare och klient. 

När man träffar klienten så känns det som att den kanske inte är så motive
rad, så mottaglig för en behandlingskontakt. Och inte riktigt förstår vad den 
ska ha behandlingen till eller varför den ska gå här eller varför jag ska 
komma på hembesök. Och de tycker att frågorna blir lite för intima. Då är 
det ju så att man kanske måste gå tillbaka till människan som har beställt 
det och ta upp och beskriva det. Då kan det vara så, eller jag kan ju förstå, att 
det här handlar kanske inte om behandling, det kanske är ett önskemål o m 
behandling, men att egentligen så är det mer en kontrollfunktion. Då kan
ske man måste göra om beställningen så att det står i klartext att det är det 
som det handlar om. Sedan får man väl titta på vad klienten är villig till att 
godta, att ta emot kontroll eller inte. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Den outtalade kontroll som ibland utövas av råd & stödenheterna kan ska
pa en problematisk situation för de utförande socialarbetarna. I förekom
mande fall agerar de som kontrollanter åt utredningsenheterna. Intervju
personer vid råd & stödenheterna anser att socialarbetarna genom att de inte 
arbetar med myndighetsutövning, får en sorts klientkontakt som många 
gånger skiljer sig kvalitativt från den klientkontakt utredningsenheternas 
socialarbetare får. Socialarbetare vid råd & stödenheterna uppger att klien
terna kan känna sig friare i kontakten med råd & stöd, då de vet att utförar-
na inte har mandat att fatta beslut om tvångsinsatser eller ekonomiskt bi
stånd. Utförande socialarbetare menar att klienter inom ramen för en råd-
och stödkontakt öppnar sig för socialarbetare som de kommer nära. Utfö-
rarna tvingas i princip bryta förtroenden i de fall där det finns outtalad kon
troll i beställningen. 

Genom att kontrollen ibland inte formuleras i termer av kontroll utan 
som en stöd- eller behandlingsinsats, kan man anta att kontrollen blir gans
ka subtil och kanske mer verkningsfull. Det betyder att om kontrollen är 
klart uttalad i en beställning, kanske den klient som kontrolleras är mer på 
sin vakt och försöker dölja sådant denne inte vill att socialtjänsten ska få 
kännedom om. Till exempel att ett ekonomiskt bistånd finansierar klien
tens alkoholmissbruk. Formuleras kontrollen däremot i termer av stöd eller 
behandling, kan man förmoda att klientens behov att dölja aspekter av sin 
livssituation minskar. Detta försätter råd & stöds socialarbetare i en dubbel 
och otydlig situation. Formellt sett utför de ingen myndighetsutövning, 
men de "tvingas" indirekt utöva kontroll som sociala förvaltningen behö
ver i sin myndighetsutövning. 

Ska vi ha den rollen? ... då ska vi gå ut med det från början, att nu är det så 
här att jag ska vara ett stöd för dig, men det är faktiskt så att det är någon an
nan som är orolig för hur du har det med dina barn här hemma. Det är där
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för jag kommer hem och tittar till dig en gång i veckan, inte i första hand för 
att det handlar om något på ett djupare förändringsplan. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

De kommunala utförarnas ambivalenta situation är på sätt och vis en själv
klar del av det sociala arbete som traditionellt bedrivs inom den kommuna
la socialtjänsten. Ofta finns kontroll på sätt och vis integrerad i biståndet (jfr 
Wächter, 1998). Socialarbetarnas ambivalenta situation kan därför sägas vara 
en generell problematik som förstärks av funktionsuppdelningen i den 
marknadsorienterade socialtjänsten. 

En viktig skillnad är att socialarbetarnas dubbla roll ter sig mycket otydliga
re i den nya organisationen. Eftersom råd & stödenheterna inte utför myn
dighetsutövning sägs många klienter (och socialarbetare) uppfatta råd & stö
denheterna som fristående från övriga socialtjänsten. Som tidigare nämnts 
har Länsstyrelsen i Östergötland emellertid påpekat att även råd & stöden
heterna ska anses bedriva kommunal socialtjänst i och med att man är un
derställda produktionsstyrelsen. En tolkning är att den otydlighet i männi
skors kontakter med socialtjänsten, som i den tidigare organisationen låg 
hos enskilda socialarbetare, nu hamnat mellan specialiserade enheter. 

Utredningsenheternas agerande i detta fall kan kritiseras av flera anled
ningar. Att beställa kontroll i sken av att det handlar om "behandling" kan 
sägas vara oetiskt, oprofessionellt och tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Även om den funktionsuppdelade organisationen har gjort det svårare för 
utredande socialarbetare att få den information de behöver, är det ingalunda 
försvarbart att dölja kontrollmotivet i en beställning. 

8.1.5 Sammanfattning av beställningsförfarandets svårigheter 

Ovan har ett antal svårigheter förknippade med BUM:s beställningsförfa
rande diskuterats. En svårighet är att det görs olikartade bedömningar vid 
olika enheter. Utredningsenheternas socialarbetare har ofta uppfattningar 
om klienters problem och lämpliga åtgärder som skiljer sig från utförarnas 
uppfattningar i samma ärenden. En orsak är utredarens svårigheter att 
skriftligt förmedla sina bedömningar av klienters situation och intentioner 
med beställningar. En annan orsak är att beställare och utförare verkar i oli
ka kontext och därmed etableras olika typer av kontakt mellan socialarbetare 
och klient. En tredje orsak är att socialarbetares olika formella kunskaper 
och erfarenheter påverkar bedömningarna. 

En annan svårighet är att olikartade bedömningar kan orsaka problem, om 
utförandet avviker från beställningen. Utförare gör ibland, volymmässigt 
och/eller innehållsmässigt, något annat än vad som beställts. Detta när utfö-
rarna bedömer att de, bättre än utredarna, kan avgöra vad klienterna behö
ver. Därför väljer utförarna ibland att omväxlande arbeta utifrån ett bi
ståndsbeslut eller det generella avtalet. Beställarna upplever ibland utförar
nas självständiga bedömningar som intrång i deras revir. Dessutom kan det
ta försvåra beställarnas uppföljning av insatser. Vidare kan det sänka kvali
teten på biståndet om insatser kommer igång senare eller är av lägre kvanti
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tet än vad som beställts. Därutöver kan utförarna hamna i konflikt mellan 
beställarens och klientens skilda behov och önskemål. 

En ytterligare svårighet är att beställningar innehållande kontroll fördunk
lar utförarnas roll. Utredningsenheterna har ibland behov av att kontrollera 
klienter. Därför försöker utredarna ibland få information om klienter ge
nom att beställa kontroll av utförarna. Ibland är kontrollen klart formulerad 
i en beställning. I andra fall döljs den i termer av stöd eller behandling. Det 
sistnämnda kan orsaka problem för både socialarbetare och klient. Utföran
de socialarbetarna fungerar i sådana fall som kontrollanter åt utredningsen
heterna och kan tvingas bryta förtroenden till klienter. 

8.2 Kvasimarknadens organiseringsproblem 

I avsnittet beskrivs ett antal konkreta problem som marknadsorienteringen 
inneburit när det gäller organiseringen av det sociala arbetet. Huvudsakli
gen hänger problemen samman med införandet av BUM och tillhörande 
funktionsuppdelning. Viss problematik är även kopplad till den geografiska 
centraliseringen. Problemen kan beskrivas i termer av tre empiriskt genere
rade105 kategorier: motsättningar, oklarheter och fragmentarisering. 

Trots att det i sammanhanget kan te sig motsägelsefullt har funktionsupp
delningen resulterat i ökad tydlighet i vissa avseenden. Här avser de inter
vjuade bland annat att olika aspekter av det sociala arbetet, organisatoriskt 
sett, kan hållas isär. Dessutom att det är klarare vilken typ av kontakt en kli
ent har med socialtjänsten; om kontakten exempelvis gäller utredning eller 
stöd. Vidare sägs funktionsuppdelningen, ha medfört att socialarbetarna 
kunnat specialisera sig, vilket i sin tur uppges ha medfört en bättre rättssä
kerhet för klienterna106. 

Detta avsnitt beskriver huvudsakligen ett antal problem som socialtjäns
tens marknadsorienteringen inneburit för verksamhetens organisering. An
ledningen är att jag anser de negativa aspekterna överskugga de positiva när 
det gäller socialtjänstens organisering. Med utgångspunkt i det perspektiv på 
socialt arbete som avhandlingen baseras på (Morén, 1992, 1996), påstår jag att 
socialtjänstens primära arbetsuppgift - att förmedla mänskligt bistånd -
många gånger försvåras av de problem som diskuteras nedan. Ur exempel
vis ett politiskt perspektiv eller ett ledningsperspektiv kan de positiva effek
terna däremot uppfattas ha större betydelse. 

8.2.1 Motsättningar mellan kommunala enheter 

Här diskuteras hur funktionsuppdelning på politisk och administrativ nivå 
i flera bemärkelser försvårat organiseringen av socialtjänstens klientarbete. 

105 Kategorierna skapades under den induktiva delen av analysarbetet, genom att likartade och frekventa 
intervjuutsagor grupperades i enlighet med vad jag identifierade som utsagornas gemensamma innehåll. 
106 För att undvika upprepningar analyseras de positiva aspekterna av marknadsorienteringen mer utför
ligt i kapitel 9, i avsnitt 9.Z.1 Socialarbetaren som specialist. 
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Socialtjänsten har som all kommunal verksamhet en politisk överbygg
nad. I en traditionell socialtjänstorganisation är det socialnämnden via soci
alförvaltningen som ombesörjer socialtjänsten i kommunen. Som redo
gjorts i fallbeskrivningen skiljer sig den kommunala nämndstrukturen i 
Linköping från den traditionella. I den nya organisationen råder en uppdel
ning mellan omsorgsnämnd och socialnämnd, som har var sitt förvaltande 
organ, kommunledningskontoret respektive sociala förvaltningen. 

Undersökningen visar att det både inom sociala förvaltningen och i pro
duktionen finns ett visst missnöje med uppdelningen på politisk nivå. Den 
ansågs initiait ha fyllt en funktion, men det betraktas numera som onödigt 
och besvärligt att ha detta trepartsförhållande. Det förefaller finnas ett glapp 
mellan den politiska nivån och den nivå som ska effektuera de politiska 
besluten, både när det gäller avtal och hur verksamheten ska bedrivas i öv
rigt. 

Uppdelningen i två politiska nämnder har gjort att enheter med olika ut
gångspunkter ibland ställs emot varandra. Olika enheter har olikartade 
uppgifter och skilda budgetar vilket uppges skapa grupperingar och mot
sättningar. Min slutsats är att det försvårar möjligheterna att skapa en hel
hetssyn på klienters problematik. 

Särskilt tydligt är det när det gäller uppdelningen inom socialnämnden i 
ekonomiutskott respektive behandlingsutskott. Den uppdelningen kan i 
enskilda fall ta sig uttryck i motsättningar mellan ekonomienheterna, råd & 
stöd och utredningsenheterna. Ekonomienheterna har en position som skil
jer sig tydligt från de andra enheterna eftersom de fattar beslut om ekono
miskt bistånd till klienters försörjning. Andra enheter har ingen möjlighet 
att bevilja bistånd till klienters försörjning. Det har resulterat i att både kli
enter och socialarbetare på andra enheter ibland utövar påtryckningar på 
ekonomienheterna. Andra socialarbetare vill i sådana fall att ekonomienhe
terna ska bevilja bistånd i ärenden där ekonomienheterna beslutat om av-
slag. 

Sådana motsättningar har vid flera tillfällen lett till att klienter med hjälp 
av socialarbetare på utredningsenheterna har överklagat, ekonomienheter
nas avslag på ansökningar om ekonomiskt bistånd, till Länsrätten. Det har 
varit i situationer när utredningsenheternas socialarbetare ansett att det 
funnits skäl för att bevilja ekonomiskt bistånd. Olika enheter inom social
nämndens verkställande organ, sociala förvaltningen, har sålunda haft 
skilda uppfattningar om klienters behov och rätt till ekonomiskt bistånd. 
Från den politiska nivån betraktat har socialnämnden på detta sätt blivit 
motståndare till sig själv i domstolsförhandlingar. 

Där skulle man väl förmodligen gått till Länsrätten båda två, i ett sådant 
ärende. Så har vi fått en heltäckning i det; olika ansvarsområden, men ändå 
en helhet. Och att man respekterar beslutet i respektive utskott, för det är ju 
totalt sett socialnämnden. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Funktionsuppdelningen har även lett till motsättningar mellan ekonomi
enheterna och råd & stöd, på grund av att enheterna betraktar klienters pro
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blem utifrån olika perspektiv. Det har medfört att dessa enheter, bildligt ta
lat, blivit motståndare i Länsrätten. Det är klienten och en representant för 
sociala förvaltningen (här ekonomienheten) som är kontrahenter i Länsrät
ten i dylika fall. Råd & stöds ställningstagande för en klient innebär inte att 
de företräder denne i Länsrätten, däremot att de kommer med argument 
som domstolen har att ställning till. 

I det nedanstående citatet beskriver en av ekonomienheternas enhetsche
fer hur motsättningen mellan ekonomienheterna och råd & stöd kan gestal
ta sig i praktiken. 

Domstolarna, de bryr sig ju inte om hur vi är organiserade. De tittar ju på 
helhetssynen, om den här personen har fått hjälp av socialtjänsten. Då kan 
jag känna att den här uppdelningen kan göra det svårt för oss. Vi kan 
ha situationer där vi som kollegor blir motståndare. För då säger råd & stöd: 
"jag tycker den här problematiken är väldigt stor". Så skriver man ett intyg 
om det här. Och vi säger att: "vaddå, det där intyget, det stämmer ju med 
tusentals som vi har här". Då ställs ju vi som kollegor emot varandra. ... 
Ekonomiutskottet kanske tar ett beslut enligt vårt förslag. [Klienten] över
klagar; Länsrätten tycker då att det finns skäl. Socialsekreterare på råd & stöd 
har sagt att problemet är så allvarligt. Vi får backning i Länsrätten ... Det är 
ju ekonomiutskottet då, som har argumenten och tycker att det här är okej; 
att [klienten] inte ska ha någonting. Så det är ju deras argument som vi då 
ska föra fram. Det innebär ju då att det blir ett väldigt spel inom socialtjäns
ten. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Vid ekonomienheterna ser man klienternas problem på ett delvis annat sätt 
än vid utredningsenheterna och råd & stödenheterna, det vill säga huvud
sakligen ur ett försörjningsekonomiskt perspektiv. Det ligger i den funk-
tionsuppdelade organisationen att socialarbetarna ska tänka utifrån den eg
na enhetens funktioner. Det har fått till följd att klienter har hamnat mellan 
dessa enheters ansvarsområden och inte fått adekvat hjälp. Det vill säga en 
hjälp som tar hänsyn till klientens hela livssituation och problembild. En 
annan konsekvens är att socialarbetare vid ekonomienheterna upplever att 
deras beslut, i vissa fall, inte respekteras. Sammantaget framgår av intervju
erna att uppdelningen på den politiska nivån är en stor källa till irritation 
bland de som arbetar vid sociala förvaltningen. 

8.2.2 Minskad kunskap och förståelse 

Att socialarbetare arbetar vid olika enheter med delvis olikartade arbetsupp
gifter, förefaller utgöra en grogrund för skilda sätt att betrakta det sociala ar
betet. I och med detta tenderar kunskaperna om och förståelsen för andra 
funktioner och enheter att minska. Det neoinstitutionella organisations
perspektivet lär oss att inom organisationer utvecklas olika kulturer som 
inrymmer antaganden om vad som skall göras och hur det ska göras 
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(DiMaggio & Powell, 1991a, 1991b). Det gäller rimligtvis även inom social
tjänstens olika avgränsade enheter. 

Att avståndet mellan olika enheter och socialarbetare har ökat är delvis en 
paradox. När det gäller sociala förvaltningen har det geografiska avståndet 
minskat i och med att myndighetsutövande delar av primärvårdsenheter
nas verksamheter centraliserats till sociala förvaltningen. Icke desto mindre 
förefaller centraliseringen ha inneburit att sociala förvaltningen blivit så 
stor att de sociala avstånden inom förvaltningen ökat. Flera intervjuperso
ner anser att det råder kommunikationsproblem på grund av sociala för
valtningens storlek. Den ena personen vet många gånger inte vad den and
ra arbetar med. Det kan beskrivas som ett slags främlingsskap mellan olika 
enheters socialarbetare. 

När det gäller socialtjänsten som helhet verkar det framförallt vara råd & 
stödenheterna och ekonomienheterna som har problem med avseende på 
ömsesidig kunskap och förståelse. Ur ekonomienheternas perspektiv visar 
råd & stödenheterna ibland bristande förståelse och respekt för de biståndbe
slut som fattats. Ekonomienheterna tycker att det är "enkelt" för de som ar
betar med råd och stöd att tycka att klienten ska ha mer pengar, samtidigt 
som råd & stödenheternas socialarbetare slipper utreda och fatta beslut om 
det ekonomiskt biståndet. 

Kollegor kan vara oförstående inför våra beslut och man vill gå in och be
ställa bistånd från oss, och tala om hur det ska handläggas. Ja man säger att 
den här personen behöver ju ha skor eller den här personen behöver verk
ligen ha det här. Man mer eller mindre talar om att det här ska den ju ha, 
det har den ju rätt till. Det tycker inte vi är speciellt bra f  varken för sökanden 
eller för kontakten med oss, att man utifrån en annan enhet gör en bedöm
ning vad en person ska ha och inte ska ha. Det måste man överlåta till oss 
att göra. Jag brukar tala om att: f ,det ligger på mig att bedöma det, och 
att det vore bra om du inte inger dem några sådana förhoppningar". 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Ur råd & stödenheternas synvinkel är ekonomienheternas bedömningar 
ibland otillräckliga. Klienter anses stundtals ha ett större behov av ekono
miskt bistånd än vad ekonomienheterna uppfattat. Socialarbetare vid råd & 
stöd säger att ekonomienheterna har en bristande förståelse för det ekono
miska biståndets betydelse för behandlingsarbetet. Socialarbetare som arbetar 
med råd och stöd anser sig ha svårt att komma framåt i klientarbetet när kli
entens ekonomiska behov inte är tillgodosedda. Många klienter uppges vara 
ointresserade av kontakt med råd & stöd innan de fått hjälp med sin eko
nomi. Dessutom framkommer ofta under kontakten med råd & stöd andra 
problem av försörjningsekonomisk karaktär än vad som framkommit un
der ekonomienheternas utredningar. Ibland agerar råd & stöd därför gente
mot ekonomienheterna för klienters räkning, för att försöka påvisa de eko
nomiska behov som de anser att en klient har. 

Detta förefaller ha kopplingar till den nuvarande organisationsformen. 
Ekonomienheterna gör bedömningar som är strikt ekonomiska. Råd & stö
denheterna gör inga ekonomiska bedömningar utan arbetar med råd, stöd 
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och behandling. Trots den organisatoriska uppdelningen av det sociala arbe
tet konfronteras socialarbetarna i råd & stödenheterna med klienters mate
riella och ekonomiska tillkortakommanden. Det skapar svårigheter. I teore
tisk språkdräkt kan det beskrivas som att råd & stödenheternas socialarbeta
re ibland har svårt att arbeta omgestaltande när klienter inte kan erhålla ett 
livsanpassande bistånd i form av till exempel bostad eller pengar (jfr Morén, 
1992, 1996). Samtidigt ska socialarbetarna vid råd & stödenheterna arbeta just 
med råd och stöd. Det gör att klienter ber socialarbetare vid råd & stödenhe
terna att hjälpa dem att få ekonomiskt bistånd av ekonomienheterna. Det 
kan försätta socialarbetarna vid råd & stöd i en ambivalent situation. Om de 
ska bistå klienterna riskerar de att irritera ekonomienheterna. Om de inte 
hjälper klienterna riskerar de dels att klienten inte upplever sig ha fått stöd, 
dels att den materiella problematiken försvårar eller omöjliggör ett omges
taltande socialt arbete. 

Teoretiskt kan det beskrivas som en konflikt mellan en biståndsrational 
och en handläggningsrational (Morén, 1996). En mer professionell hållning, 
än att låta klientarbetet styras av socialtjänstens organisation, vore att utgå 
från arbetsuppgiften och låta biståndsrationalen vara den rådande. Socialar
betarnas arbetsuppgift skulle knappast bli enklare, men antagligen mindre 
ambivalent om klienten och dennes behov fick vara vägledande. 

8.2.3 Otydlig socialtjänstorganisation 

Funktionsuppdelningen har även medfört att socialtjänstens organisation i 
flera avseenden upplevs som otydlig, svår att överblicka och förstå. Flera 
intervjupersoner menar att det inledningsvis var svårt att förstå organisa
tion och beställningsförfarande både för socialarbetare och klienter. Efter
hand säger sig socialarbetarna ha börjat få grepp om organisationen. Kvar
står gör dock att stora delar av allmänheten uppges ha svårigheter med att 
förstå sig på socialtjänstens organisation. Det påpekas även i två rapporter 
från Länsstyrelsen i Östergötland att den uppdelning som BUM innebär 
bland annat medfört att kommuninvånarna har svårt att orientera sig bland 
olika nämnder och förvaltningar. Dessutom innebär uppdelningen att för
valtningarna och nämnderna inte har någon överblick över de sociala pro
blemen i Linköping (Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1996a; 1996b). 

En bidragande anledning till den otydliga socialtjänstorganisationen ver
kar vara delegationsbestämmelserna som innebär att utredningsenheternas 
socialarbetare inte kan fatta alla beslut själva. Ofta måste de gå via exempel
vis en enhetschef eller behandlingsutskottet för att få beslut fattade. Social
arbetarna själva anser att beslutsvägen är krånglig och tidskrävande och 
därmed bidrar till att skapa osäkerhet hos klienterna. En annan anledning 
till organisationens svåröverskådlighet och otydlighet kan antas vara att 
antalet socialarbetare i klientärenden har ökat. Det hela förefaller dessutom 
kompliceras av att olika kategorier av socialarbetare, med olikartade arbets
uppgifter, är lokaliserade på olika platser i Linköping. 
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Svårigheten för den enskilde är att veta om den har kommit rätt. Vart ska 
jag gå? Till vilken instans ska jag gå? Är det här sociala förvaltningen? "Nej 
det är dit du ska gå, om du söker bistånd med något, det kan inte vi hjälpa 
dig med Det finns en osäkerhet och okunskap i vart den enskilde ska 
vända sig. Inte tillräcklig information till kommuninvånarna. Det är fortfa
rande många kommuninvånare som inte vet om den här uppdelningen. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

En annan aspekt av funktionsuppdelningen som uppges ha medfört svå
righeter när det gäller att förstå organisationen, är att begreppet Socialtjänst 
inte längre används i Linköpings kommun. Både utförande och utredande 
socialarbetare menar att information om uppdelningen i sociala förvalt
ningen och olika utförare inte har nått fram till alla kommunmedborgare. 

Jag stred oerhört för att det skulle stå Socialtjänst ... Fast det fanns de som sa 
att: "Socialtjänst finns inte längre, så kan vi inte heta osv". De ville ha alla 
möjliga konstiga ord, men jag tyckte att någonstans måste det ju framgå vad 
det är för någonting. Det är en nackdel tycker jag, att det inte ens finns ett 
ställe där man vet att man kommit rätt. För det är sä att alla ska inte till so
ciala förvaltningen. Tvärtom, man ska komma till råd & stöd där man är 
anonym och där man kan bli hjälpt dit man ska. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Intervjupersoner både på beställar- och utförarsidan vittnar om att många 
människor helt enkelt inte vet vart de ska vända sig. En av tankarna med 
omorganisationen var att människor skulle kunna vända sig direkt till en 
utförare utan att gå via sociala förvaltningen. Flera socialarbetare menar att 
ett problem är att allmänheten inte är tillräckligt informerad om detta. Alla 
människor vet inte vad råd & stödenheterna gör eller att enheterna finns 
överhuvudtaget. 

8.2.4 Oklara socialarbetarroller och enhetsgränser 

Funktionsuppdelning innebär per definition att en arbetsuppgift delas upp i 
mindre avgränsade delar. I princip talar det för att dessa delar borde bli tydli
gare för både socialarbetare och klienter. Flera av de intervjuade menar att 
funktionsuppdelningen gjort att organisationen och socialarbetarnas roller 
har blivit tydligare. Motsägelsefullt nog ser det ut som att funktionsuppdel
ningen även fått motsatt effekt. Den andra sidan av samma mynt är att or
ganisationen och socialarbetarrollen, i vissa avseenden, har blivit otydligare 
på grund av funktionsuppdelningen. Både vid sociala förvaltningen och vid 
de kommunala utförarenheterna säger man att, det har varit svårt att skapa 
tydliga socialarbetarroller och klara gränser mellan enheterna. Det konkreta 
innehållet i de organisatoriska uppdelningarna har därför diskuterats kon
tinuerligt sedan den nya organisationen infördes. 
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Vad tänkte vi skulle ligga på råd & stöd och vad tänkte vi skulle ligga på ut
redningsenhet?". Det där har vi ju bråkat under alla de här åren. Det finns 
fortfarande inget papper, som jag har sett, där det verkligen står vad som 
tillhör vad. Jag kan säga att jag inte skriver någon utredning, men var grän
sen går för övrigt, det är väldigt luddigt, från ärende till ärende egentligen. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Förmodligen är en förklaring till oklarheterna svårigheten att gå från en typ 
av organisation till en annan. I den tidigare organisationen var enheterna 
och socialarbetarnas arbetsuppgifter av mer generell karaktär. Både vid soci-
ala förvaltningen och vid de kommunala utförarenheterna, sa man att det 
initiait var svårt att tänka i termer av funktionsuppdelning. Framförallt var 
det därför inledningsvis svårt att dra gränser mellan olika enheters sysslor. 

Det var ju faktiskt så att de gjorde mindre utredningsarbeten ute på råd & 
stöd, och vi gjorde ju mindre behandlingsarbeten och hade stödkontakter 
här inne. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Oklara enhetsgränser uppges finnas på flera ställen i organisationen, bland 
annat när det gäller vilken enhet vid sociala förvaltningen som ska göra 
utredningsarbetet. Det gäller ibland i ärenden där både allmänna enheten 
och någon utredningsenhet är inblandade. 

Det är en rätt så flytande gräns mellan oss och utredningsenheterna, det här 
med förhandsbedömningar och utredningar. En del socialsekreterare vill 
själva göra alla förhandsbedömningar, den första kontakten är så viktig. 
(Socialarbetare vid allmänna enheten) 

En annan oklarhet gäller gränserna mellan vad som är myndighetsutöv
ning respektive råd, stöd och behandling. Oklarheterna sägs bero på att det 
ofta är problematiskt att exakt sätta fingret på var gränsen går mellan olika 
aspekter av arbetsuppgiften. Det tar sig uttryck i att sociala förvaltningens 
socialarbetare, enligt egen utsago, ibland har en mer stödjande funktion än 
den formella rollen egentligen inrymmer. Ofta beroende på att relationer, 
viktiga för klienten, etableras med den utredande socialarbetaren under 
handläggning107 av ett ärende. Därmed kan det antas vara svårt att dra grän
sen mellan vad som är handläggning och vad som är mänskligt bistånd i 
utredningsarbetet. Som beskrivits i ett tidigare avsnitt består ytterligare en 
oklarhet i att utredningsenheterna beställer att råd & stöd ska utföra kontroll 
av vissa klienter. Även i dessa situationer blir det otydligt vad som är stöd
jande respektive utredande arbete. 

Förutom att det sociala arbetets karaktär i sig förefaller försvåra gränsdrag
ningen mellan myndighetsutövning respektive råd, stöd och behandling, 

107 "Med handläggning av ett ärende menas alla åtgärder som måste vidtagas från uppkomsten av ärendet 
till dess det avslutas genom ett beslut. Förvaltningslagen skiljer mellan handläggning av ärendet och faktiskt 
handlande. Det sistnämnda är t ex information, kurativ verksamhet, uppföljning av beslut, hemtjänst- och 
färdtjänstarbete/' (Socialstyrelsen, 1994:3, s 41) 
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beskrivs i intervjumaterialet oenigheter om hur vissa specifika arbetsupp
gifter ska karaktäriseras. Det uppges ha medfört att det finns arbetsuppgifter 
som ingen enhet utför. Det gäller exempelvis socialtjänstens handhavande 
av vissa personers egna medel där en av ekonomienheterna och råd & stöd 
är oense huruvida uppgiften innebär myndighetsutövning eller service. 
Den arbetsuppgiften har därför hamnat mellan olika typer av enheter, vilket 
medfört att ingen av socialtjänstens enheter handhar den uppgiften. 

Vid ekonomienheterna råder ofta oklarheter vad gäller socialarbetarnas 
arbetsuppgifter i förhållande till andra enheters arbetsuppgifter. Förmodli
gen beror det dels på att de har de flesta klientkontakterna, dels att många 
klienter med ekonomiska problem även har andra problem än ekonomiska. 
Socialarbetarrollen vid ekonomienheterna motsvarar därmed inte alltid 
den sociala utsatthet som de möter. 

Finns det en underliggande problematik så blir det genast lite mer kompli
cerat, dels för att det krockar lite grand med min yrkesroll; såtillvida att jag 
kan egentligen bara ta emot det som en information och informera vidare 
vart du kan gå. Men ... jag kan inte ge hjälpen här. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Ekonomienheternas socialarbetare menar att de tvingas sköta arbetsuppgif
ter som de organisatoriskt sett inte borde, men som de anser att andra enhe
ter inte sköter. Att andra enheter inte tar hand om dessa arbetsuppgifter be
ror bland annat på att alla klienter inte har kontakt med någon annan en
het. En annan orsak sägs vara att det i flera fall är oklart vilken enhet som 
ska sköta en viss uppgift. 

Sådana praktiska grejer, vem skall vara med när de avhyser? Eller den här 
personen kan inte göra det här själv, vem ska göra det? Då blir det ju vi som 
får göra det. Då ramlar det ju hit istället. Att ringa och beställa flyttning eller 
rent faktiskt vara medr för den här personen är i ett sådant psykiskt skick att 
den inte klarar av att packa. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

En förklaring till oklarheten kan vara att de socialarbetare som arbetat i den 
gamla socialtjänstorganisationen har svårt att frigöra sig från den dubbla 
funktion de hade där. Det kan formuleras som att de /,inre// psykologiska 
strukturerna inte förändras lika snabbt som de yttre organisatoriska struktu
rerna. 

Flera intervjupersoner anser att oklarheterna var störst inledningsvis. Ef
terhand har de dock minskat men inte helt försvunnit. Det är osannolikt att 
alla oklarheter kommer att försvinna med tiden. Det sociala arbetet är i sig 
mångfacetterat och ''otydligt" (Pettersson, 1992). En slutsats är att socialarbe
tarna, för att hantera de komplexa arbetsuppgifterna, i många fall "tvingas" 
att gå utöver organisationens administrativa gränser. Det är i och för sig 
möjligt att tänka sig att de administrativa gränserna mellan olika funktioner 
kan upprätthållas striktare. Risken är emellertid stor att en striktare uppdel
ning ytterligare försvårar det sociala arbetet. 
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Det är rimligt att tänka sig att en avgränsning av socialarbetarrollen i sig 
kan orsaka att klienter med en underliggande problematik inte tar upp den 
till diskussion med socialarbetaren. Detta eftersom socialarbetare vid exem
pelvis ekonomienheterna inte jobbar med behandling av missbruk och vice 
versa. En tanke bakom funktionsuppdelningen är att rätt problematik ska 
hanteras på rätt plats. 

Min uppgift är ju då inte att fördjupa mig i det, utan min uppgift är att mer 
checka av, har jag hört rätt? Är det här någonting du vill ha hjälp med? Och 
tala om vad man kan få hjälp med eller om de vill så kan jag göra en anmä
lan, till rätt enhet. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Problemens komplexitet i kombination med funktionsuppdelningen gör att 
vissa socialarbetares roller paradoxalt nog kan bli otydliga. Dessutom beskri
ver sociala förvaltningens socialarbetare att de försöker engagera sig mindre 
i de problem som ligger utanför det egna områdets gränser, trots att de 
stundtals tvingas att hantera arbetsuppgifter som de organisatoriskt sett ej är 
ålagda. Förmodligen kan den attityden emellertid skapa problem. Till ex
empel kan ekonomienheterna missa delar av klientens problematik som 
ligger utanför det som handlar om ekonomiskt bistånd. 

Vi har en kortvarig kontakt av en timme oftast. Under den timmen ska 
mycket avhandlas och det är inte säkert att det då kommer upp allvarligare 
problem. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Ambitionen att skapa en tydligare socialtjänstorganisation verkar sålunda 
fått till konsekvens att klienter inte kan eller inte vill lägga fram problemen 
i hela sin komplexitet. 

Ytterligare en aspekt av otydligheten mellan olika typer av enheter, hand
lar om utförarnas maktbefogenheter. Socialarbetarna vid råd & stödenhe
terna uppskattar sin nya position eftersom de anser att råd-, stöd- och be
handlingsarbetet inte inbegriper utövande av formell makt mot klienterna. 
Det anses positivt att slippa myndighetsutövning, då klienterna uppges 
kunna känna sig fria i förhållande till utför ar enheterna. Det betyder att kli
enter inte behöver vara oroliga för legala tvångsåtgärder eller oroa sig för att 
utförande socialarbetare ska "rota" i deras privatliv. 

Emellertid har alla utförare lagstadgad anmälningsskyldighet (jämlikt 71 § 
SoL och 6 § LVM) även om de inte har utredningsskyldighet eller legala 
tvångsmedel. Anmälningsskyldigheten kan därmed antas utgöra ett diffust 
hot om maktutövning för klienten. Socialarbetarna berättar att de upplyser 
klienter om skyldigheten att anmäla. Det innebär bland annat att om social
arbetare får kännedom om att barn far illa måste de rapportera till sociala 
förvaltningen, men själva är de utan legala maktmedel. Jag anser att frånva
ron av formella maktbefogenheter inte gör utförarna maktbefriade. Snarare 
är det på det sättet att de i sin förment maktbefriade position kan komma 
klienter mer in på livet och därmed upptäcka missförhållanden som i vissa 
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fall bör leda till åtgärd från samhället. I flera intervjuer berättas att råd & 
stödenheternas anmälningsskyldighet till sociala förvaltningen många 
gånger försätter de utförande socialarbetarna i en tämligen stark maktposi
tion. Man kan dock anta att makten är mer subtil och dold än vid utred
ningsenheterna. På sätt och vis kan det vara mindre hotande för klienter att 
ha kontakt med en socialarbetare som har den formella befogenheten att 
utöva makt. Dels är maktbefogenheterna tydligare, dels kan den personen 
bara i första hand "hota" med sig själv. 

8.2.5 Bristfälligt samarbete 

Socialt utsatta människors livssituation och problem är ibland så komplexa 
att insatser från flera socialtjänstfunktioner behövs (Boklund, 1995). När det 
gäller socialtjänsten i Linköping kan man därför motivera insatser från oli
ka enheter, på basis av organisationens funktionsuppdelning. Alla enheter 
ska inte och kan inte ha alla typer av funktioner, eftersom olika enheter har 
specialiserat sig på en mindre del av arbetsuppgiften. Om den enskilda 
människan ska få ett bistånd som upplevs någorlunda enhetligt behöver de 
involverade enheterna samordna sina insatser med fokus på den enskilda 
människans behov (jfr Hjern, 1994, 1995). 

I avhandlingens pilotundersökning (se kapitel 1) fanns tecken på att den 
nya organisationen medfört sämre samordning av resurser för klienterna. 
De flesta i huvudundersökningen bekräftar att samarbetet mellan olika en
heter inom socialtjänsten fungerar otillfredsställande. Framförallt anses 
samarbetet inom sociala förvaltningen vara bristfälligt. Det uttrycks i inter
vjuerna som att det är "stora glapp" eller en "spricka" mellan ekonomien
heterna och utredningsenheterna. Intervjupersoner från socialtjänstens ut-
förarsida pekar även på samarbetsproblem mellan konkurrerande utföra-
renheter. 

Den kanske tydligaste anledningen till att samarbetet inte fungerar bra är, 
enligt min bedömning, ett organisatoriskt problem. Funktionsuppdelning
en tycks ha medfört att socialarbetarna inte kan samarbeta i den utsträckning 
de vill. Den organisatoriska uppdelningen utgör ett hinder för socialarbe
tarnas samarbetsambitioner. De personliga kontakterna mellan enskilda so
cialarbetare betraktas i allmänhet som goda, däremot kan man utifrån in
tervjuerna sluta sig till att funktionsuppdelningen inte är någon bra organi
satorisk utgångspunkt för samarbete. 

Det är rimligt att förmoda att en viktig förutsättning för samarbete är att 
inblandade enheter har kännedom om vilka andra enheter som är aktuella 
i en biståndsinsats. På grund av funktionsuppdelningen är det inte alltid 
fallet. Funktionsuppdelningen innebär per definition att olika avgränsade 
funktioner finns vid olika enheter. Gränsdragningen mellan socialtjänstens 
olika enheter syftar till att definiera respektive enhets arbetsuppgifter. En 
oönskad bieffekt av gränsdragningen kan bli att samarbete mellan enheter
na försvåras. 
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Det finns förhållandevis täta skott mellan de olika enheterna, mellan ex
empelvis utredningsenheterna, ekonomienheterna och familjerätt. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Som tidigare beskrivits följer av funktionsuppdelningen att klientarbetet 
ofta betraktas ur olika perspektiv. Min slutsats är att olika enheters skilda 
utgångspunkter för det sociala arbetet även bidrar till att samarbetet försvå
ras. 

Jag tror att man inte har tillräcklig kunskap om varandras enheter. Varand
ras områden, gränsdragningar, vad vi jobbar med, arbetsmetodik, förhåll
ningssätt, att det kan skilja sig en del. Dåliga kunskaper och dålig förståelse. 
(Socialarbetare - kommunal utforare) 

Ytterligare en orsak till bristfälligt fungerande samarbete, som hänger ihop 
med funktionsuppdelningen, bedömer jag vara formaliseringen av de pro
fessionellas kontakter. Flera intervjupersoner uppger att kontakter mellan 
olika professionella var mindre formaliserade i den tidigare organisationen. 
Det berodde framförallt på att de flesta socialarbetarna var placerade ute i 
primärvårdsområdena. Enheterna var mindre och socialarbetarna var när
mare människorna ute i kommunens bostadsområden, vilket ökade möj
ligheterna till informella kontakter både med andra professionella och all
mänheten. En nackdel med de informella kontakterna var, enligt flera soci
alarbetare, att klienternas rättssäkerhet kunde vara sämre. Med det menar 
man att socialarbetare pratade om klienter, med personer på bland annat 
daghem, skola och vårdcentral utan att informera klienterna om detta. Det 
fanns en informell social kontroll av människor. Jag anser dock att det inte 
behöver vara något negativt om man ställer det i förhållande till socialtjäns
tens uppdrag. Henning och Lieberg som bland annat studerat socialtjänsten i 
ett bostadsområde i Linköping menar att: 

"Genom att arbeta ute i bostadsområdet, i nära samverkan med andra aktö
rer, skapas i bästa fall förutsättningar för socialtjänsten att utveckla den 'tys
ta' kunskap som är nödvändig för att slå larm i tid. Därför finns en fara i att 
socialtjänstens resurser på fältet skärs ner. Istället för att förmedla en tyst 
kunskap om människors levnadsvillkor, utvecklas socialtjänsten till en 
passiv aktör på den lokala arenan-något som försvårar framväxten av ett 
förebyggande socialt arbete(Henning & Lieberg, 1997, s 115) 

En socialarbetare vid en av ekonomienheterna beskriver problemet med de 
formaliserade kontakterna i den nya socialtjänstorganisationen på följande 
vis: 

Jag behöver veta; vad händer i det här ärendet? Där nere på råd & stöd så 
har jag nästan ingen insyn alls. Ibland täpper råd & stöd till i kontak
terna, de håller mycket hårt på sekretessen. Det går inte bara att ringa dit och 
fråga om en person. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 
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Utförande socialarbetare berättar att samarbetet mellan privata och kom
munala utförare påverkas negativt genom att det finns en konkurrens mel
lan dem inbyggd i BUM. Min slutsats är att utförarna tenderar att bli revir-
bevakande och därmed se mer till den egna enhetens behov än till klien
tens, i specifika situationer där klienten skulle vara betjänt av ett samarbete. 
Tendensen till revirbevakande exemplifieras i utsagan nedan. 

Mellan utförarna där det råder konkurrens är det svårt med samarbete ... 
Det bygger ju på konkurrens och då ger man inte så gärna ifrån sig, man hål
ler lite grand på sitt och värnar om det. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

I intervjuer med utförande socialarbetare framkom att samarbetet med and
ra enheter kan bli lidande eftersom det anses tära på den egna enhetens re
surser. Här kan man se likheter med Rombachs resultat från studiet av en 
marknadslik kommun. Han menar att när olika utförare (skolor och dag
hem) började konkurrera om "brukarna", då minskade samordningen och 
samarbetet mellan dem. En uppdelning i resultatenheter, interndebitering 
och konkurrens resulterade i minskad vi-känsla och sämre samarbete. Rela
tionerna mellan olika enheter blev mer opersonliga och avtalsmässiga 
(Rombach, 1997). 

I Linköpings socialtjänst är utförarnas inkomster relaterade till antalet 
timmar de träffar klienterna. Ersättning utgår även för det som kallas klien-
trelaterat arbete. Samarbete med andra enheter kräver ofta förarbete i form 
av möten som inte inbegriper klientkontakter. Intervjupersoner vid utföra-
renheterna menar att de inte erhåller någon specifik ersättning av omsorgs
nämnden för att planera samarbete med andra enheter. En företrädare för 
omsorgsnämnden hävdar att ersättning för samarbete ingår i ersättningen 
för klientrelaterat arbete. En slutsats är att utförarna inte uppfattar den kli-
entrelaterade ersättningen på det sättet. 

Vad gäller sociala förvaltningens enheter är de inte beroende av klient
kontakter för inkomsternas skull. Däremot är arbetsbelastningen tämligen 
stor på sociala förvaltningen enheter. Det gör att enhetscheferna säger sig 
prioritera den egna enhetens arbetsuppgifter före samarbete med andra en
heter. 

I det ovanstående framträder en bild som ger vid handen att samarbetet 
inom socialtjänsten på flera håll fungerar dåligt. Med utgångspunkt i Hjerns 
(1994, 1995) organiseringsperspektiv kan man argumentera för att social
tjänsten kommit att bestå av ett antal stenhus med tämligen starka revir 
mellan sig. Eftersom det definitionsmässigt ligger i funktionsuppdelningen 
att olika enheter ska sköta sina egna avgränsade arbetsuppgifter, finns det 
inga tydliga organisatoriska incitament för socialarbetare från olika stenhus 
att samordna sin verksamhet för klienterna. Det finns i och för sig inskrivet 
i de generella avtalen, mellan omsorgsnämnd och utförare, att olika utföra-
renheter ska samarbeta. Utifrån intervjupersonernas utsagor kan man lika
fullt dra slutsatsen att den uppmaningen inte är tillräcklig. Sammantaget 
med vad som framkommer i kapitlet i övrigt, blir bedömningen att samar-
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betet inom den nya socialtjänsten fungerar otillfredsställande. Det torde i sin 
tur försämra möjligheterna att ge klienterna ett effektivt bistånd. 

8.2.6 Många involverade socialarbetare 

Intervjupersoner i olika delar av organisationen, beskriver att funktion
suppdelningen har medfört att antalet socialarbetare som är involverade i 
biståndet till familjer eller enskilda, har ökat markant. Att detta är negativt, 
framförallt för klienterna, är de intervjuade tämligen eniga om. En klient 
kan ha kontakt med flera olika socialarbetare inom sociala förvaltningen, 
dessutom kan samma klient ha kontakt med flera socialarbetare i produk
tionen. Man kan förmoda att det kan vara svårt för klienter att uppleva en 
helhet i socialtjänstens insatser, särskilt i de fall när de olika socialarbetarna 
inte vet om andra inblandade socialarbetare. Dessutom kan det uppstå en 
otrygghet i sekretesshänseende; klienter kan misstänka att uppgifter om 
dem sprids runt bland ett okänt antal socialarbetare. 

I det nedanstående exemplifieras funktionsuppdelningens konsekvenser 
med avseende på antalet socialarbetare. Uppdelningen medför att klienter 
ibland har kontakt med flera socialarbetare med olika funktioner inom soci
ala förvaltningen. 

Om man säger att det är någon som är över 18 år, då är det inte längre ut
redningsenheten som betalar fickpengar, utan då måste man söka socialbi
drag också. Då blir det så att den här personen ska ha en ekonomiassistent 
och i värsta fall en socialsekreterare på ekonomin också, om personen gör 
en framställan om annat än fickpengar. Sedan är det jag och utredningsen
hetens socialsekreterare. Många gånger kan det vara så att man ska ha träf
far, och då kanske enhetschefen inne på sociala förvaltningen ska vara med 
också. Så ska placeringsenheten vara med. Och så kanske den placerings
ansvariga inne på placeringsenheten ska vara med. För den hänger inte 
ihop med placeringen, utan den är en sådan här som bestämmer om extra-
resurser. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Gäller det en familj kan den därutöver ha kontakt både med enheter vid 
sociala förvaltningen och flera utförande socialarbetare. Vid exempelvis ett 
omhändertagande av barn kan det innebära att fem till sju personer invol
veras. Stundtals inträffar det att flera utförare, ovetandes om varandra, skall 
förmedla bistånd till en människa. I sämsta fall kan det vara mycket olämp
ligt för den socialt utsatta människan. 

Ibland vet vi inte om det och då kan det bli riktigt tokigt om vi inte får reda 
på det. Vi har några sådana där fall, där det har gått riktigt tokigt av den an
ledningen att vi haft en inriktning och någon utförare en annan inriktning, 
och då skadar vi ju folk. Men det har bland annat att göra med personer som 
... hela sitt liv har gått till många olika ställen och fortsätter att göra det. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 
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Förutom socialtjänstens olika enheter finns i vissa fall även andra aktörer 
med. För ett familjehemsplacerat barn uppges ibland uppemot tio personer 
kunna bli involverade. Det gäller om man förutom socialtjänsten räknar in 
aktörer som exempelvis elevassistenter, familjehem, kontaktfamilj och 
barnpsykiatri. 

Det är tio personer! För ett barn, det är mycket alltså. Det kan ha varit många 
tidigare också, men inte så här många. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Flera intervjupersoner menar att det antal personer som kan bli involvera
de i biståndet till en enskild eller en familj är betydligt större jämfört med 
hur det var i den tidigare organisationen. Några av de intervjuade beskriver 
situationer där mellan 10 och 15 personer varit inbegripna. 

Man kan anta att det är en klar nackdel för klienterna att många personer 
blir inblandade. Det beror bland annat på att det relationsburna sociala arbe
tet riskerar att försämras (jfr Morén, 1992, 1996). Framförallt socialarbetarna 
vid utredningsenheterna anser att funktionsuppdelningen leder till en ne
gativ distans mellan socialarbetare och klient. 

Som verksamheten är indelad idag, får en person som söker hjälp lov att h a 
kontakt med så många olika personer. Kvaliteten i relationen och kontak
ten den är viktig ... och den går förlorad här, i det här sättet att jobba. Det här 
påverkar både mig som handläggare och klient, det är jag övertygad om; v i 
distanserar oss ifrån varandra. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Socialtjänstens klienter har ofta negativa erfarenheter av relationer med 
andra människor. Det kan handla om upplevelser av att ha blivit sviken 
eller övergiven flera gånger i livet. Funktionsuppdelningen kan förmodli
gen bidra till att försämra dessa personers dåliga erfarenheter. Klienter ska 
redogöra för sin utsatthet för att få situationen utredd, sedan slussas man 
vidare till en annan person som ska stå för själva insatsen. Det kan med
verka till att människor ånyo upplever sig svikna och övergivna. Min be
dömning är att socialtjänstorganisationens uppdelning således riskerar att 
öka en persons sociala utsatthet. 

Vuxna missbrukare, de i 25-30 årsåldern, de har hur mycket sabbade relatio
ner som helst. De har öppnat sig sedan har de fått en smäll, den personen 
har dragit. Här kan jag tycka att vi spär på det ibland. De kommer hit och de 
måste för att få sitt biståndsbehov tydliggjort, för att få någon hjälp, så måste 
de upprepa det här igen. Sedan säger vi: "du ska nog ha en stödkontakt där 
nere". Så säger de: "Jaha, det blev en utredning, men det blev ingen föränd-
ring, för att få förändring så ska jag gå dit ner". Och då ska de öppna sig där 
igen. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 
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Att den organisatoriska funktionsuppdelningen skulle medföra att antalet 
inblandade socialarbetare ökade var något som de ansvariga politikerna i 
efterhand förvånades över. Nedanstående citat åskådliggör att politiker i 
socialnämnd och omsorgsnämnd inte på förhand förstått organisationsför
ändringens konkreta uttryck i verksamheten. 

Vid något tillfälle så protesterade politikerna och tyckte att: "det inte var rik
tigt klokt, ska dom ha så här mycket kontakter?" 
Men då sa vi: "det är ju vad ni själva har önskat, det här är ju vad ni tycker 
är bra". Men då sa dom: "det kan väl inte vara bra med så många personer, 
måste vara bättre att det bara är en enda som gör alltihop"Ja men organisa
tionen är inte så." sa vi. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Intervjupersoner både vid sociala förvaltningen och råd & stödenheterna 
ansåg att det är negativt att många enheter och personer är inblandade i en 
del biståndsinsatser. Det anses negativt både för de som ska förmedla hjäl
pen och den som ska erhålla den. Antalet personer kan vara negativt i sig, 
det kan bli rörigt och jobbigt med många personer. Det kan bli otryggt och 
skapa förvirring och bli svårt för klienter att veta vem de ska relatera till. 
Ytterligare en negativ aspekt anses vara att organisationen kan bli svår att 
förstå för klienten. Beslutsvägarna kan därmed vara svårbegripliga för de 
som inte är insatta i organisationens utformning. Det blir fler inblandade 
parter i många gånger känsliga angelägenheter. 

Man kan undra, hur ska familjehemmet orka med? Hur ska föräldrarna 
orka med? Hur ska ungen förstå alla sambanden? Det är inte lätt. Det 
är lite mycket folk inblandade många gånger. Jag märker att familjerna 
många gånger blir förvirrade och har svårt att förstå vår organisation. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

För socialarbetarna medför det ibland onödigt arbete när många personer 
och enheter är involverade. Intervjupersonerna uttrycker det som att det 
orsakar "dubbel-arbete" eller att det sker ett "dubbel-pratande" när flera soci
alarbetare med olika funktioner arbetar i samma familj. 

Enligt utredningsenheterna är det inte ovanligt att utredningar tar flera 
månader. Ibland sätter man redan under utredningstiden in en person som 
ska arbeta med råd och stöd. Det innebär att en klient kräver dubbla resurser 
vad avser tid och personal under utredningstiden. 

En ytterligare konsekvens av funktionsuppdelningen uppges vara att kli
enter ibland försöker utnyttja den bristande helhetssynen genom att "spela 
ut" olika socialarbetare mot varandra. Det kan vara besvärligt för socialarbe
tarna som ibland ovetandes motarbetar varandra. I längden är det knappast 
bra för klienten heller, eftersom socialarbetarna inte kan få någon helhets
bild av klientens situation. 

Brukar personen då spela ut olika personer mot varandra, eller vid problem 
att hålla ihop det här, så blir det väldigt många olika människor som kan 

167 



säga olika. Man behöver ju bara vara lite osamstämmiga om saker som man 
aldrig har tänkt på att prata om. Då ringer man först till den ena och sedan 
till nästa osv, och så ger de lite olika besked. Det tar hemskt mycket tid att 
försöka reda ut vem det är som bestämmer och hur det ska bli. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Funktionsuppdelningen har således medfört att det ofta blir många socialar
betare inblandade i klientärenden. Det går stick i stäv med vad man vet ge
nom tidigare forskning; att klienter helst bara vill ha kontakt med en social
arbetare. Boklunds klientundersökning visar att det mest centrala för den 
enskilde är behovet av en nyckelfunktion, det vill säga en person som hål
ler samman alla eventuella kontakter. När många personer är involverade 
och det blir många turer i ett ärende upplever klienterna det som rörigt och 
att det saknas ett personligt intresse (Boklund, 1994, s 119). I överensstäm
melse med Boklunds resultat hävdar även flera socialarbetare och enhets
chefer i Linköping att klienter helst vill träffa en och samma socialarbetare, 
någon som finns kvar och hjälper till med hela den sociala utsattheten. Det
ta indikerades även i pilotundersökningen, där klienter menade att det varit 
mycket viktigt att få träffa en och samma person vid återkommande kontak
ter. 

8.2.7 Bristande helhetssyn 

Boklund (1994, 1995) hänvisar till både Socialutredningen och Socialtjänst
lagens förarbeten som uttrycker att helhetssyn är en central princip i socialt 
arbete. Både Socialutredningen och lagstiftaren ansåg att vägen till en hel
hetssyn uppnås genom samordning av insatser i en integrerad organisation. 
Det vill säga en organisation med så låg grad av funktionsuppdelning och 
specialisering som möjligt. 

Jag anser att om socialarbetare ska kunna ha en helhetssyn fordras per de
finition kännedom om klienters sociala situation. Hur god kännedom soci
alarbetarna i denna undersökning anser att de kan få reda på om klienters 
situation skiljer sig mellan olika enheter. Enligt min bedömning handlar 
det dels om organisatoriska aspekter, dels om socialarbetarnas arbetssätt och 
syn på det egna arbetet. 

Pilotstudien antydde både minskad helhetssyn och bristande kontinuitet i 
klienters kontakt med socialtjänsten. Flera av de intervjuade i huvudun
dersökningen, framförallt inom sociala förvaltningen, bekräftar att den nya 
organisationen inneburit en minskad helhetssyn jämfört med den tidigare 
organisationen. 

Det som är begränsat i det här systemet är att man bara får en viss del, hela 
tiden. Det är inte bra, helhetssynen försvinner. 
(Socialarbetare sociala förvaltningen) 

Min uppfattning är att en starkt bidragande orsak till att helhetssynen för
sämrats är den centralisering och funktionsuppdelning som skett. Det har 
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bland annat lett till att socialarbetare säger sig ha tappat kunskaper om Lin
köpings olika kommundelar108. Detta tycks särskilt ha påverkat sociala för
valtningens enheter som genom sin utredningsplikt (jml 50 § SoL) är i stort 
behov av information. Utredarna anser att de nuförtiden har sämre känne
dom om bostadsområdena och kommunmedborgarnas levnadsförhållan
den. Utredarnas egna kunskaper om människor samt indirekta kunskaper 
via kontakter (ofta informella) med skola och barnomsorg uppges ha för
sämrats betydligt. 

Flera intervjupersoner berättar att de tidigare fanns med som en del i en 
hjälpande helhet för klienterna. Primärvårdsområdenas geografiska av-
gränsning gjorde att socialarbetarna hade goda kontakter med bland annat 
skola, barnomsorg och hemtjänst. Den geografiska avgränsningen bidrog 
även till en bättre kontakt med allmänheten och de levnadsförhållanden 
som rådde inom primärvårdsområdet. En av enhetscheferna ger sin syn på 
centraliseringens inverkan på helhetssynen i citatet nedan. 

Vi har inte den här områdeskännedomen som jag tror är viktig i socialt ar
bete. Det gör att vi får en sämre helhetssyn. Vi har det svårare idag att förstå 
varför det ser ut som det gör. Det är skillnad mellan barnfamiljer i olika 
stadsdelar här i stan. Man bedömer lite olika om man jobbar ute i stadsde
larna. Man har lite större acceptans om man jobbar i ett så kallat proble
mområde. Då har man ju bättre koll på dom som jobbar där; vad gör de, vad 
har de för möjligheter. 
(Enhetschef utredningsenhet) 

Trots de försämrade möjligheterna i den nya organisationen försöker ut
redningsenheternas socialarbetare bilda sig en någorlunda klar uppfattning 
om klienters situation. Istället för att ha egen direkt kännedom om klienter, 
inhämtar man information genom olika referenspersoner inom till exem
pel barnomsorg och skola. Några intervjupersoner uppger att den nya orga
nisationen försvårat möjligheterna att få information om klienterna. Andra 
menar däremot att de får tillräckligt med kunskaper om klienters sociala 
situation. Den sistnämnda åsikten bygger på att man menar att informatio
nen kommer från klienten själv, därför har organisationen mindre betydel
se. Däremot beskrivs den personliga kontakten ha stor betydelse för hur väl 
socialarbetaren kan bilda sig en uppfattning om klientens situation. 

Likafullt är det, enligt min mening, inte alltid det räcker med en öppen 
inställning till vad klienter vill ta upp med socialarbetaren. Det förutsätter 
nämligen att klienten redan har en kontakt med socialtjänsten. Flera av de 
intervjuade pekar på att den nya organisationen gör att de mest utsatta och 
svagaste människorna har svårare att komma i kontakt med socialtjänsten. 
Därmed finns en risk att många som behöver sådan kontakt inte får det. Ti
digare arbetade socialarbetarna mer uppsökande detta har nu ändrats till att 
mer betona klientens fria vilja att själv söka hjälp. Henning och Lieberg 
(1997, s 107), som bland annat studerat socialtjänsten i Linköping, menar att 

1Undantaget är råd & stödenheten Vreta Kloster som fortfarande ligger ute i en kommundel. 
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den tidigare närhetsprincipen har ersatts av en valfrihetsprincip och att det 
är en utveckling som gynnar en resursstark och medveten konsument. 

Vidare hävdar flera socialarbetare att sociala förvaltningen, särskilt eko
nomienheterna, upplevs svårtillgängliga då det är svårt för klienter att få 
komma på personliga besök om det inte gäller något mycket speciellt. Me
ningen är att klienterna ska kontakta sin handläggare genom att ringa mel
lan klockan nio och elva. Många socialt utsatta människor uppges ha svårt 
att klara av denna organisatoriska styrning av kontakterna, särskilt i akuta 
situationer. Det har resulterat i att klienter ibland tar hjälp av socialarbetare 
vid råd & stöd för att begära hjälp av ekonomienheterna. En av sociala för
valtningens socialarbetare beskriver nedan hur, det Henning och Lieberg 
benämner, valfrihetsprincipen kan ta sig uttryck. 

Det här med att den enskilde själv ska söka hjälp, och söker de inte ekono
miskt bistånd så får de inte det. Sedan är det detta med att vi i socialnämn
den ska bedriva uppsökande verksamhet, angående hur människor har det. 
Det brister vi i när vi inte kan se att de här psykiskt sjuka människorna inte 
vet om sina rättigheter: att de kan söka bistånd till hyran, utan det kommer 
för sent. Vi har ju inte ett sådant uppsökande arbete utan det är i krissitua
tioner när de ska avhysas, då ska kommunen ta sitt ansvar. Där är ett glapp. 
(Socialarbetare sociala förvaltningen) 

Utförarna har till skillnad från sociala förvaltningens enheter inte lagstad-
gad skyldighet att utreda klienters situation. Av den anledningen har de in
te samma behov av information. Däremot har de behov av information för 
att genomföra råd-, stöd- och behandlingsarbetet. Följaktligen resonerar de 
på ett annat sätt vad gäller behovet av information om klienters situation. 

Privata utförare, som jobbar mer terapeutiskt, anser att information om 
klienten både är en självklar del och en viktig förutsättning för det terapeu
tiska arbetssättet. Däremot har de mindre behov av att veta något utöver 
vad klienten vill prata om, men man är öppen om klienten vill prata om 
annat. 

Det jag och personen ska jobba med, handlar om det den vill lämna ut och 
det den vill gå vidare med det kan vara tusen andra problem, det kan 
vara ett multiärende. Jag kan känna att här finns en massa, jag hör och ser 
att det finns mycket. Men den som är här kanske inte är beredd att prata o m 
det, utan för den kanske det är den här ena saken den kommer med och vill 
prata om. Då tycker jag att jag ska vara lyhörd och lyssna på det i första hand, 
sedan kan jag erbjuda, om önskemål finns, att prata om annat också då finns 
jag här för det. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Det kan förmodas att om socialarbetare inte kan överblicka en tillräckligt 
stor del av en klients situation försämras helhetssynen. Det kan få negativa 
konsekvenser för både klienter och socialarbetare. Jag anser att brister i hel
hetssynen kan ge socialarbetare ett sämre bedömningsunderlag, vilket i sin 
tur kan leda till beslut som är bristfälliga eller inkorrekta. I slutänden kan 
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dåliga bedömningar och beslut orsaka svårigheter för klienten. Det sist
nämnda beskrivs av socialarbetaren i citatet nedan. 

Det blir många felaktiga bedömningar. Till exempel är det många psy
kiskt sjuka människor som blir vräkta på grund av att de inte betalat sina 
hyror, då har man en strikt ekonomisk bedömning av det ärendet tills det 
kommer till vräkningsdatum, då det går till mottagningen. Då ska vi söka 
upp de människor som ska bli vräkta, men då ser man att det är jättestora 
psykiska problem som vi inte har tagit hänsyn till 
(Socialarbetare sociala förvaltningen) 

Socialarbetarna vid utredningsenheterna följer upp ärenden där det finns 
en beställning. Däremot följer man inte upp ärenden utan beställning, där 
klienten själv tagit kontakt efter att ha hänvisats av den utredande socialar
betaren. En konsekvens kan bli att socialarbetaren inte får reda på om den 
insats som föreslagits varit bra eller inte för klienten. 

Öppenvårdsarbetet som bedrivs, får vi inte själva se med egna ögon, att det 
avslutas ... Man får inte den här feed-backen fullt ut, att det går bra ... "jag 
gjorde en riktig bedömning, jag gav den här insatsen, men vad hände?". 
(Enhetschef utredningsenhet) 

Häri ligger ett problem för omsorgsnämnden som ska utvärdera de råd-, 
stöd- och behandlingsinsatser som utförs inom ramen för de generella avtal 
har tecknats med utförarna. Det är rimligt att anta att utvärdering inte bara 
är viktigt som ett administrativt kontrollinstrument. Utvärdering kan även 
ses som ett sätt för utredande socialarbetare att få veta huruvida föreslagna 
insatser är verkningsfulla. Den utvärderingsaspekten kan vara svårare att 
tillgodose om insatserna förmedlas som service. 

8.2.8 Oklart övergripande ansvar för klienten 

Som tidigare beskrivits har socialtjänstens nya organisation inneburit brister 
i samordning av olika insatser och en bristfällig helhetssyn i förhållande till 
klienternas situation. Organisationen har medfört ytterligare ett problem 
som sammanhänger med de tidigare beskrivna, nämligen brister när det 
gäller det övergripande ansvaret för socialtjänstens klienter. Det gäller i 
synnerhet när flera socialarbetare är involverade i samma ärende. 

Flera socialarbetare beskrev att de inte vet vem som har ett övergripande 
klientansvar. Inte ens i de fall där utredningsenheterna gjort beställningar 
framstår ansvarsfrågan som helt klar. Några menade att ingen har något 
övergripande ansvar. Andra ansåg att ansvaret kan ligga på lite olika ställen, 
det skiljer sig från fall till fall. Annat som pekar på ett bristfälligt ansvar är 
att flera socialarbetare vid utredningsenheterna, som faktiskt har ett for
mellt ansvar enligt SoL, själva anser att de inte tar ett ordentligt ansvar. 
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Man tar inte sitt fulla ansvar i en sådan här organisation, utan bara det ena 
eller bara det andra på något sätt. Som socialarbetare så borde man ta hela 
biten. Den här organisationen är gjord så att man inte ska ta hela an
svaret. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Sammanfattande framgår att det övergripande ansvaret för klienten många 
gånger uppfattas som mycket oklart. Därför är det av betydelse att mer ingå
ende diskutera ansvaret för klienten i den marknadsorienterade socialtjäns
ten. Dessutom kan ansvarsbegreppet nyanseras när det gäller socialtjänsten 
och den enskilda socialarbetaren. 

Socialtjänsten är den kommunala institution som har makt, resurser och 
skyldighet att bistå socialt utsatta människor. Framförallt har socialtjänsten 
via Socialtjänstlagen ett formellt yttersta ansvar för kommunmedborgarna. 
I 3 § SoL formuleras det övergripande ansvaret som att de människor som 
vistas i kommunen ska få det stöd och den hjälp de behöver. 

Enskilda socialarbetare omfattas av det lagstadgade ansvaret om de är an
ställda av socialtjänsten. Dessutom kan man hävda att enskilda socialarbeta
re, i kraft av sin profession, även har ett yrkesmässigt eller professionellt 
ansvar som borde vara det överordnade ansvaret. Utifrån avhandlingens 
grundsyn på socialt arbete kan det karaktäriseras som socialarbetarnas bi
ståndsansvar. Enskilda socialarbetare har med det synsättet ett ansvar att se 
till att klienter erbjuds stöd och hjälp i form av mänskligt bistånd. Det kan 
exempelvis innebära att ta ställning för klienten mot olika förhållanden 
(bl.a. organisatoriska eller samhälleliga) som förhindrar att mänskligt bi
stånd erbjuds. Jag hävdar att ansvaret att samordna socialtjänstens insatser 
är av mycket stor betydelse för möjligheten att förmedla mänskligt bistånd i 
den funktionsuppdelade organisationen. 

På grund av funktionsuppdelningen är respektive enhets ansvarsområde 
begränsat i den nuvarande socialtjänstorganisationen. Socialarbetarna anser 
att det är förhållandevis täta skott mellan de olika enheterna, vilket försvå
rar möjligheterna att ta ett grepp om helheten och därmed ett övergripande 
ansvar för klienterna. Det uttrycks även som att socialarbetarna tappat kon
trollen över arbetsuppgifter som man traditionellt har hanterat. En orsak till 
enheternas indelning i olika funktioner var omsorg om klienternas integri
tet. 

Idag så jobbar enheterna väldigt fristående ifrån varandra. Vi har gjort det 
utifrån någon slags integritetssynpunkt för den enskilde. Har man ekono
miska problem är det inte självklart att man för den delen ska behöva vän
da ut och in på det känslomässiga. Det är inte rimligt att de som jobbar med 
ekonomi ska ha reda på allt som finns i själen hos klienten. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

En av ekonomienheternas enhetschefer anser att det funnits initiala pro
blem, i synnerhet i ärenden som inte är renodlade som till exempel enbart 
rör ekonomiskt bistånd. Ansvarsproblematiken anses emellertid inte svåra
re än att den kan lösas genom samarbete. En anledning till att denna enhets
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chef tar ganska lätt på frågan om klientansvaret kan bero på att ekonomien
heterna redan innan organisationsförändringen var separerade från social
tjänstens övriga enheter. 

Vi har ju haft lite inkörningsproblem; vem gör vad, vem håller i vad, i 
biandärenden som innehåller både behandling och försörjningsekonomi. 
Där har vi satt oss ner och gjort en probleminventering, vilka problem som 
kan uppstå i olika situationer. De är väl inte värre än att vi kommer att lösa 
dem, och få en helhetsbedömning av ärendets problematik. Men det är så
dant som kommer, bättre än vad det är idag. Vi har redan närmat oss var
andra. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Det finns en möjlig motsägelse i enhetschefens föreställning om att samar
bete och närmande mellan enheterna ska bidra till en helhetsbedömning av 
ärenden. Organisatoriskt har man valt att dela upp socialtjänstens verk
samhet på ett antal mer eller mindre avgränsade enheter. Avgränsningen 
har i sin tur skapat svårigheter vad gäller helhetsbedömning och ansvarsta
gande, framförallt i ärenden som har en mer komplex karaktär. Om enhe
terna ska närma sig varandra och samarbeta kan man ifrågasätta huruvida 
den nuvarande organisationsformen är avpassad för verksamheten socialt 
arbete. 

8.2.9 Ad hocartat ansvar vid samarbete 

En sammantagen analys av intervjumaterialet visar, att den studerade soci
altjänsten inte har någon klar och tydlig policy för vilken enhet som har ett 
övergripande ansvar för klienten i samarbetssituationer. Istället råder en 
inställning att detta löses från gång till gång. Bland annat beroende på klien
tens problematik, hur denne kommit i kontakt med socialtjänsten, vilka 
enheter som är inblandade och hur engagerade olika socialarbetare är. Det 
sägs i stor utsträckning vara upp till enskilda socialarbetare att ta det ansvar 
som krävs. Detta gäller både bland sociala förvaltningens enheter och utfö-
rarna. Ansvaret för klienten kan därför beskrivas som ad hocartat. 

En kommunal utförare pekar på att ansvaret kan skifta och att olika delar 
av ansvaret samtidigt kan ligga på olika enheter. 

Det kan i princip vara vilken vårdgivare som helst. Om sociala förvaltning
en har lagt en beställning har de ju ett ansvar. Men samordningen av klien
ten sker via nätverksträffar i de fall det finns flera vårdgivare. Vårdgivarna 
har behandlingsansvaret och ansvarar därför för samordning. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

En del av de kommunala utförarnas osäkerhet tycks komma sig av att de 
sorterar under produktionsstyrelsen och därmed inte räknas som myndig
het. Har någon utredningsenhet gjort en beställning har de ett legalt grundat 
klientansvar, eftersom de lyder under socialnämnden. När någon annan 

173 



aktör än socialnämnden är inblandad i hjälpen till enskilda och familjer 
kan det dock skapa osäkerhet bland utförarna i ansvarsfrågan. 

Är sociala förvaltningen inblandad och har ett uppdrag så anser ju jag att de 
har ju beställt hjälpen härifrån, men man håller ju i trådarna därifrån. Så de 
har nog ändå den funktionen tycker jag, det utgår därifrån. Men om det inte 
är en myndighet med det ansvaret utan till exempel AF eller Rehab som är 
inne och vi här, då är det inga klara gränser, det är det inte. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Ad hoc-inställning kan betraktas som tecken på en flexibel hållning gente
mot klienters svårförutsebara och mångfacetterade sociala verkligheter. En 
dylik inställning kan även betraktas mer negativt, i så motto att ansvarsta
gandet för klienten blir upp till den enskilda socialarbetaren. Delvis är det så 
även i en traditionell socialtjänstorganisation, men en väsentlig skillnad 
ligger i att ansvar kan utkrävas om den som formellt sett är ansvarig under
låtit att ta sitt ansvar. I en organisation där det inte är klart var ansvaret lig
ger är det svårare att klandra den som inte tagit sitt ansvar. 

Om ansvaret är oklart finns en risk att socialarbetare som upplever sig 
överhopade med arbete väljer att inte ta det ansvar som situationen kräver. 
Risken att man väljer att inte ta erforderligt ansvar är sannolikt större när 
socialarbetare upplever att ingen har ett övergripande ansvar för klienten. 
Mest förvånande är att man bland utredningsenheternas (myndighetsut
övande) socialarbetare finner åsikten att ingen har ett uttalat övergripande 
klientansvar om flera enheter är involverade i samma ärende. 

Uppriktigt sagt så finns det inget övergripande ansvar. Det är klart att 
jag har ett ansvar för att hjälpa personen ifråga att komma i kontakt med 
ekonomienheten om det handlar om socialbidrag, om jag tror att den inte 
klarar det själv. Sedan när jag har gjort min utredning och gjort min be
dömning, och skrivit beställning till råd & stöd, där kan ju klienten önska, 
det kan ju ligga i beställningen att den socialsekreteraren hjälper till och går 
till arbetsförmedlingen eller till ekonomienheten eller vad det nu är. Barn
omsorgen om det behövs. Men det är ingen som tar på sig det här samord
ningsansvaret,. det ligger inte i verksamheten eller i organisationen. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

8.2.10 Sammanfattning av kvasimarknadens organiseringsproblem 

I det ovanstående har beskrivits ett antal av socialtjänstens inneboende or
ganiseringsproblem i termer av motsättningar, oklarheter och fragmentari-
sering. 

Ett problem är motsättningar mellan kommunala enheter. I organisatio
nen råder en uppdelning mellan omsorgsnämnd och socialnämnd. Upp
delningen har gjort att enheter med olika uppgifter, skilda budgetar och syn
sätt ibland ställs emot varandra. Det har tagit sig uttryck i motsättningar 
mellan ekonomienheterna och utredningsenheterna, samt mellan ekono
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mienheterna och råd & stödenheterna. Klienter har hamnat mellan olika 
enheters ansvarsområden och inte fått en hjälp som tar hänsyn till klien
tens hela livssituation och problembild. 

Ett annat problem handlar om minskad kunskap och förståelse. 
Funktionsuppdelningen utgör en grogrund för olika sätt att betrakta social
tjänstens verksamhet. Därför tenderar enheternas kunskaper om och förstå
else för andra funktioner och enheter att minska. Sociala förvaltningen har 
genom sin storlek fått interna kommunikationsproblem. Ur ekonomienhe
ternas perspektiv visar råd & stödenheterna ibland bristande förståelse och 
respekt för de biståndbeslut som fattats. Ur råd & stödenheternas synvinkel 
är ekonomienheternas bedömningar ibland otillräckliga för klienterna. 

Vidare är ett problem är en otydlig socialtjänstorganisation. Socialtjänstens 
organisation sägs vara otydlig, svår att överblicka och förstå för stora delar 
av allmänheten. En anledning anses vara krångliga och tidskrävande be
slutsvägar inom sociala förvaltningen. Andra anledningar är att antalet so
cialarbetare i klientärenden har ökat, samt att olika kategorier av socialarbe
tare finns på olika platser i Linköping. Information om hur den nya social
tjänsten är organiserad förefaller inte ha nått fram till alla medborgare. 
Ytterligare ett problem oklara socialarbetarroller och enhetsgränser. Oklara 

enhetsgränser visar sig exempelvis när det ibland är oklart vilken enhet in
om sociala förvaltningen som ska göra ett utredningsarbete. En annan 
oklarhet gäller gränserna mellan vad som är myndighetsutövning respekti
ve råd, stöd och behandling. Vid ekonomienheterna råder många gånger 
oklarheter vad gäller arbetsuppgifterna i förhållande till andra enheter. 
Funktionsuppdelningen kan få till konsekvens att klienter har svårare att 
lägga fram problemen i hela sin komplexitet vid enskilda enheter. Ytterliga
re en aspekt av oklarheten är att råd & stödenheterna, som inte handhar 
myndighetsutövning, likväl har en lagstadgad anmälningsskyldighet som 
kan utgöra ett diffust hot om maktutövning för klienten. 

Dessutom handlar ett organiseringsproblem om bristfälligt samarbete in
om socialtjänsten. Samarbetet förefaller fungera otillfredsställande framför
allt mellan ekonomienheterna och utredningsenheterna, men även mellan 
konkurrerande utförarenheter. En orsak till detta är funktionsuppdelning
en. Andra bidragande orsaker är att klientarbetet betraktas ur olika perspek
tiv och att det skett en formalisering av de professionellas kontakter. Vid 
sociala förvaltningen sägs även stor arbetsbelastning göra att respektive en
hets klientarbete prioriteras före samarbete med andra enheter. Vidare på
verkas samarbetet mellan privata och kommunala utför are negativt av 
konkurrensen mellan dem. Utförarna tenderar att bli revirbevakande och se 
mer till den egna enhetens behov än till samarbetsbehov. 

Att det förekommer många involverade socialarbetare i biståndsärenden 
utgör även detta ett organiseringsproblem. Det sägs framförallt vara negativt 
för klienterna. Kontakter med flera olika socialarbetare inom både sociala 
förvaltningen och produktionen kan göra det svårt för klienter att uppleva 
socialtjänstens insatser som en helhet. Att flera utförare, ovetandes om var
andra, exempelvis förmedlar behandlingsinsatser till en klient kan vara 
mycket olämpligt för klienten. Flera inblandade socialarbetare sägs leda till 
en negativ distans mellan utredande socialarbetare och deras klienter. För 
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klienterna kan flera involverade socialarbetare upplevas otryggt, skapa för
virring och göra det svårt att veta vem man ska relatera till. För socialarbe
tarna uppges det bland annat medföra onödigt extraarbete när många perso
ner och enheter är involverade. 

Även bristande helhetssyn kan anses utgöra ett organiseringsproblem. På 
grund av centralisering och funktionsuppdelning förefaller socialarbetarna 
inte kunna överblicka en tillräckligt stor del av en klients situation, för att 
sägas ha en helhetssyn. Det gäller framförallt utredarna som anser att de har 
sämre kännedom om bostadsområden och kommunmedborgarnas levnads
förhållanden. Bristande helhetssyn kan få negativa konsekvenser för både 
klienter och socialarbetare. Socialarbetare får ett sämre bedömningsunder
lag, vilket kan leda till beslut som är bristfälliga eller inkorrekta. Det kan i 
slutänden leda till att klienterna får sämre bistånd. 

Därutöver handlar ett organiseringsproblem om oklart övergripande an
svar för klienten. Det gäller i synnerhet när flera socialarbetare är involve
rade i samma ärende. Flera socialarbetare vet inte vem som har ett övergri
pande klientansvar. Inte ens i vid utredningsenheterna framstår ansvars
frågan som helt klar. Några socialarbetare menade att de själva inte tar ett 
ordentligt ansvar. Förhållandevis täta skott mellan de olika enheterna för
svårar möjligheterna att ta ett övergripande ansvar för klienterna. 

Det sista organiseringsproblemet som behandlas är ad hocartat ansvar vid 
samarbete. Socialtjänsten tycks sakna en klar och tydlig policy för vilken en
het som har ett övergripande ansvar för klienten i samarbetsärenden. Det är 
i stor utsträckning upp till enskilda socialarbetare att ta erforderligt ansvar. 
Detta gäller både bland sociala förvaltningens enheter och utförarenheterna. 
Ansvaret sägs kunna skifta och olika delar av ansvaret kan samtidigt ligga 
på olika enheter. Ad hoc-inställning kan betraktas som en flexibel hållning 
gentemot klienters problem. Inställningen kan även vara negativ, då an
svarstagandet för klienten blir upp till enskilda socialarbetare som förefaller 
oklara i ansvarsfrågan. 

8.3 Det sociala arbetets organisering - sammanfattande analys 

I följande avsnitt analyseras ovanstående, i huvudsak deskriptiva, fram
ställningar mer explicit i förhållande till den teoretiska referensramen. I ka
pitlet har ett antal organiseringsproblem lyfts fram i förhållande till de for
mella organisatoriska förändringarna i Linköpings socialtjänst. BUM, funk
tionsuppdelning och centralisering är aspekter av marknadsorienteringen 
som i varierande grad förefaller orsaka de olika problemen. 

8.3.1 Fragmentarisering, motsättningar och oklarheter 

Som diskuterats i kapitlets inledning finns flera motiv till funktionsupp
delningen i Linköpings socialtjänst. I inledningen diskuterades också en 
principkritik när det gäller funktionsuppdelning av socialt arbete. Där häv-

176 



das att specialisering och funktionsuppdelning ofta stämmer dåligt överens 
med socialt utsatta människors många gånger sammansatta problem och 
behov (jfr Hjern, 1994, 1995). 

Här antas att centrala motiv bakom funktionsuppdelning och införande 
av BUM i Linköpings kommun var att förenkla politisk ledning och admi
nistrativ kontroll. Därigenom var organisationsförändringen inte speciellt 
nydanande; den försökte bara uppnå vad välfärdsstaten alltid försökt göra 
med den offentliga sektorns organisationer (jfr Hjern, a.a.). Däremot var in
förandet av BUM ett "nytt grepp" för att uppnå gamla mål. Som visades re
dan i kapitel 7 har dock marknaden successivt blivit så inskränkt att den i 
det närmaste upphört att existera. Politiska direktiv som innebär att utred
ningsenheterna huvudsakligen ska beställa av kommunala utförare har 
ingenting med marknadskrafter att göra, det är snarare fråga om byråkratisk 
centralstyrning. Kanske upptäckte politikerna i socialnämnden och om
sorgsnämnden att de höll på att tappa makt till tjänstemän och medborgare. 
För att ta tillbaka den administrativa kontrollen såg man sig måhända 
tvungen att klavbinda marknadskrafterna och återinföra ett tydligare chef
skap. 

Ett annat motiv bakom funktionsuppdelningen var att socialarbetarnas 
specialistkompetens skulle öka. Tanken var att socialarbetarna skulle bli 
mer professionella. Organisationsförändringen tycks ha medfört ett antal, i 
vissa avseenden, positiva konsekvenser (se avsnitt 8.2). Tydlighet anses 
bland annat ha ökat genom möjligheten att, organisatoriskt sett, hålla isär 
olika aspekter av det sociala arbetet. Dessutom anses det vara klarare vilken 
typ av kontakt en klient har med socialtjänsten; om kontakten exempelvis 
gäller myndighetsutövning eller så kallad behandling. 

De positiva konsekvenserna av organisationsförändringen kan sägas vara 
en följd av en specialiseringsprocess, där en komplex och mångfacetterad 
arbetsuppgift delats upp i mindre och tydligare avgränsade uppgifter. Det har 
gjort att grupper av socialarbetare kunnat fokusera på färre aspekter av kli
enters livssituation, inom ramen för olika typer av funktionsupp delade en
heter. Socialtjänstens specialiserade organisationsenheter får således karak
tären av vad Hjern (a.a.) benämner stenhus. Vad som betraktas som stenhus 
med olika revir är i detta fall både de olika utförarenheterna och sociala för
valtningens olika enheter. 

Organisationsförändringen förefaller således ha medfört vissa positiva 
konsekvenser för de inblandade parterna. Den har även medfört ett antal 
problem, varav några förefaller paradoxala, då de i flera avseenden går stick i 
stäv med vad som ansetts vara positiva konsekvenser. Det kan beskrivas 
som att problemen är andra sidan av det mynt som även har en positiv sida. 
Huvudsakligen hänger problemen samman med organisationens funktion
suppdelning och BUM, viss problematik är även kopplad till den geografis
ka centraliseringen. Med fokus på organisationsförändringen i termer av 
kvasimarknadens organisatoriska problem, framträder ett antal problema
tiska konsekvenser. Dessa har delats in i tre empiriskt genererade kategorier 
som här benämns: fragmentarisering, motsättningar och oklarheter. 

Fragmentariseringen handlar om att samarbetet mellan socialtjänstens 
olika enheter fungerar mindre bra eller till och med dåligt. Antalet socialar
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betare som är involverade i hjälpen till enskilda och familjer säga ha ökat 
markant. Vidare uppges funktionsuppdelningen ha medfört en försämrad 
helhetssyn samt ett oklart ansvar för klienten. Här finns klara paralleller till 
engelsk forskning om kvasimarknader som också visar på risken för frag-
mentarisering. När service sprids ut över flera olika organisationer med oli
ka värden och servicemål är det svårt att erbjuda en, för klienten, samman
hängande service. Det är dessutom svårt för producenterna att veta var an
svar ligger och hur olika organisationer på ett effektivt sätt kan koordinera 
sina handlingar för konsumentens bästa (Gäster, 1995, s 321). 

Motsättningarna handlar om att uppdelningen i olika politiska nämnder 
har gjort att enheter med olika intressen ställts emot varandra. Dessutom 
förefaller uppdelningen, i olika enheter med olika arbetsuppgifter, medföra 
att kunskaperna om och förståelsen för andra funktioner och enheter mins
kar. 

Oklarheterna innebär att socialtjänstorganisationen genom funktionsupp
delningen tycks ha blivit otydlig, svår att överblicka och förstå. Även social-
arbetarrollen förefaller vara otydlig. 

Med fokus på beställningsförfarandets svårigheter framträder några BUM-
specifika problematiska konsekvenser. Det framgår att det många gånger är 
skillnader mellan de utredande och de utförande enheternas bedömningar 
av klienters situation. Det leder till att innehållet i utförarnas insatser för 
klienterna ibland avviker från de insatser som utredningsenheterna beställt. 
Att utförarna gör något annat än vad som beställts uppskattas ibland av ut
redande socialarbetare (och sannolikt av klienterna), men skillnaderna kan 
även ställa till problem för både utredare, utförare och klienter. För klien
terna blir konsekvensen i sämsta fall ett sämre bistånd. Huvudproblemet för 
utredarna verkar vara att de tappar kontroll över beställningar som de har 
ett myndighetsansvar för. För utförarna är den största svårigheten att de 
stundtals hamnar i en lojalitetskonflikt mellan utredares och klienters skil
da behov och önskemål. Det kan i det enskilda fallet vara svårt för utförarna 
att avgöra vem som ska betraktas som uppdragsgivare, utredningsenheten 
eller klienten. 

8.3.2 Biståndet organiseras utifrån organisatoriska strukturer 

Den funktionsuppdelade organisationen förefaller inte vara anpassad för 
människor med problem som är mångfacetterade och komplexa. Inom re
spektive specialiserad organisationsenhet kan den typen av problematik ba
ra hanteras till viss del; specialisten arbetar per definition med ett avgränsat 
område. På basis av intervjuerna kan man sluta sig till att det leder till en 
försämrad helhetssyn och ett oklart ansvar för klienten. Dessutom medför 
det att många socialarbetare involveras i klientärenden och samarbetet dem 
emellan fungerar bristfälligt. Socialtjänstforskaren Ulla Pettersson som skri
vit om BUM menar att: 

"En uppsplittring passar naturligtvis bra i beställar-utförarsystem. Produk
tionsenheter måste vara avgränsade och väldefinierade om beställarna ska 
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kunna ta ställning till vad som bjuds. Problemet med individ- och familje
omsorgen är emellertid att innehållet inte är entydigt utan tvärtom mycket 
komplext. Här finns en blandning av frivilliga insatser och ren myndig
hetsutövning, av förebyggande verksamhet och behandling etc/' (Pettersson, 
1992 s 21) 

För att tala med Hjern (a.a.) kan svårigheterna sägas bero på att olika enheter 
har skapat tydliga revir inom vilka specialiserade socialarbetare sköter sin 
del av det sociala arbetet. Socialarbetare vid olika enheter har delvis olika 
roller och delvis olika perspektiv som ibland ställs emot varandra. I stället 
för att betrakta ansvaret för klienten som en helhetsuppgift för organisatio
nen bevakas stundtals olika särintressen, bland annat den egna enhetens 
budget och arbetsbelastning. Man har alltså svårt att agera professionellt och 
skapa amöbor, det vill säga organisera arbetet på det sättet att de olika specia
listerna går utöver sina revir i en strävan att samarbeta för klienten. Den 
formella organisationsmodellen framstår alltså som mer styrande än klien
ternas problematik. Enskilda socialarbetare beskriver att de ofta upplever att 
den organisatoriska styrningen blir ett hinder för att sätta klienten i cent
rum. Men de facto ligger det i själva organisationen att det sociala arbetet ska 
vara uppdelat. 

Hjern (a.a) menar att organisationer behöver ledare med generalistkompe-
tens för att specialisterna ska kunna jobba reviröverskridande. En slutsats 
skulle kunna vara att den typen av ledare saknas i den studerade organisa
tionen. Utifrån neoinstitutionell teori är en förklaring att många politiker 
och ansvariga chefer på olika nivåer är "offer" för de institutionella myter 
som organisationsförändringen bygger på. I detta fall har två institutionella 
myter handlat om marknaden och specialisering som vägar att nå effektiva 
organisationer. I avhandlingen hävdas att de är myter eftersom det inte 
finns några klara bevis för att de skulle gagna socialtjänstens verksamhet. 
Det innebär att om organisationen införlivat antaganden om att socialt arbe
te kan delas upp och olika aspekter handhas av specialister vid olika enhe
ter, står det i motsatsförhållande till idén om att specialisterna bör organise
ra sig efter klienters specifika problembild. Flera av enhetscheferna i social
tjänsten besitter sannolikt stor generalistkompetens efter arbetet i den tidi
gare organisationen, dessutom anser enhetscheferna att samarbete är efter
strävansvärt. Min tolkning är att det är organisationens utformning, i kom
bination med en hög arbetsbelastning, som gör att enhetscheferna inte 
uppmanar socialarbetarna att tillsammans med andra organisera sig med 
klientens problem i fokus. 

Ytterligare ett motiv till organisationsförändringen var att socialtjänsten 
skulle bli tydligare och därmed lättare att förstå för klienterna. Rättssäkerhe
ten antogs öka om klienter bättre kunde identifiera olika enheters arbets-
uppgifter, samt kunde förstå när myndighetsutövning pågår respektive är 
avslutad. I intervjuerna uppges att organisationsförändringen till viss del 
medfört en ökad tydlighet109. Icke desto mindre är ett centralt tema i inter

109 De intervjuutsagor som åsyftas exemplifieras i avsnitt 9.2.1 i kapitel 9. 
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vjuerna när det gäller de negativa aspekterna av funktionsuppdelningen, 
den otydlighet som sägs ha blivit följden. Det uppges vara förhållandevis 
vanligt med många involverade personer i ett och samma klientärende. Det 
har gjort att biståndet, i vissa fall, blivit otydligt för klienterna. Flera av de 
intervjuade menar att organisationen gör att insatserna å ena sidan är tydli
ga, men å andra sidan kan flera av dessa insatser sammantaget skapa en 
otydlighet. Alltså, tydliga enskilda organisatoriska enheter kan tillsammans 
utgöra en otydlig "helhet" för klienten. En slutsats är därför att biståndet inte 
först och främst organiseras utifrån klienters problembild, utan primärt i 
enlighet med organisatoriska strukturer. 

8.3.3 Samarbetets former och innehåll 

Enligt den terminologi som presenteras av Boklund (1995), kan den huvud
sakliga samarbetsformen i Linköpings socialtjänst beskrivas som koordina
tion. Det innebär ett samarbete i form av samordning mellan olika enheter. 
I princip handlar det om att socialarbetare vid en enhet överför ett ärende 
till någon annan enhet. Undersökningen visar att socialarbetarnas förhåll
ningssätt i stor utsträckning präglas av avgränsning gentemot andra enhe
ters socialarbetare. Det gäller både inom sociala förvaltningen och mellan 
sociala förvaltningen och utförarna. Allmänna enheten och utredningsen
heterna överför ärenden till exempelvis ekonomienheter eller utförare, of
tast utan att det sker något egentligt samspel eller möte mellan dem. Social
tjänstens olika enheter adderar sina respektive insatser till varandra på ett 
tämligen distanserat sätt. Av intervjuerna framgår inget större intresse för 
andra enheters synsätt eller mer långtgående samarbete. 

I intervjuerna uppges att samarbetet ofta fungerar dåligt. Det gör att delar 
av samarbetet kan beskrivas med det motsägelsefulla begreppet separation 
som faktiskt innebär ett icke-samarbete. Separationen är tydligast vid de till
fällen när flera olika socialarbetare är involverade i samma biståndsinsats 
utan att de känner till varandras deltagande. Om alla involverade personer 
tillhör socialtjänsten kan det se ut som om ett samarbete pågår. En närmare 
granskning kan emellertid visa att socialarbetarnas insatser ofta görs vid si
dan av varandra utan någon som helst interaktion mellan inblandade per
soner eller enheter. Något integrerande samarbete tycks inte ske inte i den 
studerade organisationen. En sammansmältning vore en direkt motsägelse 
till den funktionsuppdelade organisationen och dess specialisering av soci-
alarbetarrollen. 

Samarbetets innehåll i denna organisation kan, för att tala med Boklund 
(a.a.), betecknas som huvudsakligen traditionellt. Det ligger i linje med en 
funktionsuppdelad beställar-utförarprocedur. Det innebär tämligen formella 
procedurförfaranden och/eller rättighetsprövning med låg grad av flexibili
tet. Sociala förvaltningens myndighetsutövning och beställningsförfarandet 
är exempel på detta. Olika enheters socialarbetare identifierar klienters be
hov och prövar rätten till hjälp inom ramen för det egna ansvarsområdets 
tillgängliga och begränsade resurser. De olika enheternas representanter 
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upprätthåller en strikt avgränsning med få eller inga gemensamma arbets
insatser. 

Ibland kan det förekomma ett samarbete som närmar sig den transitionel-
la modellen. Det innebär ett visst mått av "grupparbete" där olika enheter 
samordnar sig för att diskutera beställningsmetodik, eller att man i enskilda 
fall gör gemensamma bedömningar och insatser. Den typen av samarbete är 
emellertid en anomali om man utgår från den funktionsuppdelade BUM. 
Det åskådliggörs på ett bra sätt av en av sociala förvaltningens enhetschefer. 

Om vi nu ska ha den här organisationen så bygger det ju på att vi har våra 
arbetsgrupper, vi kan ju inte i varenda ärende sitta och samarbeta för då är 
det ju helt fel organisation, om vi ska sitta här och de ska sitta här, och vi 
ska ändå samarbeta om allting. då måste man titta på hur vi är organi
serade och organisatoriskt tvinga ihop det här. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Enhetschefen ifrågasätter i vilken utsträckning samarbete egentligen ska ske 
i den nu funktionsuppdelade organisation. Han tycks mena att om det för
utsätts att olika enheter ska samarbeta, då kan organisationen betraktas som 
inadekvat. 

8.4 Sammanfattning av kapitlet 

• Organisationsförändringen har lett till fragmentarisering, motsättningar 
och oklarheter. Det finns bland annat flera svårigheter förknippade med be
ställningsförfarandet. Olika enheter inom socialtjänsten gör olika bedöm
ningar av problematiken i samma ärende. Dessutom gör utförarna ibland 
något annat än vad som beställts. De olikartade bedömningarna kan ställa 
till problem för både socialarbetare och klienter. I vissa fall görs beställningar 
där utredningsenheterna har dolt ett kontrollbehov av en klient. 

• Funktionsuppdelningen har lett till vissa motsättningar och minskad för
ståelse mellan enheter inom socialtjänsten. Socialarbetarnas roller och en
heternas gränser är otydliga när det gäller vilken enhet som utför vissa ar
betsuppgifter. Samarbetet inom socialtjänsten framstår som bristfälligt. 
Dessutom kan många socialarbetare vara involverade i samma biståndsä
rende, ibland ovetandes om varandra. Därutöver tycks det finnas brister i 
helhetssynen och ett oklart ansvar för klienten. 

• Den funktionsuppdelade organisationen förefaller dåligt anpassad för so
cialt utsatta med mångfacetterade och komplexa problem. Inom respektive 
organisationsenhet kan komplex problematik bara hanteras i begränsad ut
sträckning. Sammanfattande är en slutsats att biståndet inte först och främst 
organiseras utifrån klienters problembild, utan primärt i enlighet med orga
nisatoriska strukturer. 
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9 Klientarbetet i en marknadsorienterad social
tjänst 

I detta kapitel analyseras det relationsbaser ade klientarbetet i Linköpings so
cialtjänst med utgångspunkt i den grundsyn på socialt arbete som presente
rats i teorikapitlet (Morén, 1992, 1996). Kapitlet inleds med ett avsnitt om 
socialarbetarnas klientrelationer vid socialtjänstens olika enheter, samt rela
tionens betydelse för utredningsarbetet. Därpå följer ett avsnitt om, vad som 
teoretisk kan benämnas som, socialt arbete i gränslandet mellan anpassande 
och omgestaltande insatser (a.a.). Kapitlets tredje avsnitt handlar om mark
nadsorienteringens inverkan på socialarbetarnas sätt att tala och tänka om 
verksamheten, huvudsakligen med avseende på klientarbetet. 

9.1 Klientrelationer vid olika enheter 

I avhandlingen betraktas individ- och familjeomsorgens klientarbete i ter
mer av mänskligt bistånd. Det förutsätter ofta etablerandet av en nära, per
sonlig och levande biståndsrelation mellan socialarbetare och klient. Bi
ståndsrelationen är ett grundläggande förändrings villkor och därmed en 
mycket central aspekt av det sociala arbetet (Morén, a.a.). Det är emellertid 
inte alla som förfäktar en sådan syn på socialt arbete. I Linköpings kommun 
har politiker som varit med om att förändra socialtjänstens organisation 
diametralt motsatta åsikter. Ett av kommunalråden uttryckte sig på följande 
vis efter att BUM införts i socialtjänsten: 

"Man ska inte behålla greppet om människor ... det är bra att lämna ett 
ärende vidare. Jag tror inte det finns så mycket goda relationer i socialtjäns
ten7/110 

De teoretiska antagandena om klientrelationens betydelse, skiljer sig följakt
ligen från antaganden som ligger bakom organisationsförändringen. Jag an
ser att det motiverar en undersökning av hur socialarbetarnas relationer till 
socialt utsatta människor gestaltar sig i den marknadsorienterade social
tjänsten. I detta avsnitt diskuteras socialarbetarnas beskrivningar av klien
trelationerna i den nya organisationen. En övergripande kommentar är att 
relationerna markant skiljer sig åt beroende på vilken typ av enhet socialar
betarna arbetar i. Här kan återkopplas till pilotstudien som visade att hu
vudparten av de klienter som besvarat enkäten var belåtna med de relatio
ner de haft med de utförande socialarbetarna. 

1 1 0  K o m m u n a l r å d e t  L i n n é a  D a r e l l  ( f p )  t i l l  t i d n i n g e n  K o m m u n a k t u e l l t  ( K ö p  o c h  s ä l j ,  1 9 9 2 ) .  
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9.1.1 Kommunala och privata utförarenheter 

Kommunala och privata utförare beskrev i huvudsak positiva klientrela
tioner i den nya organisationen. Det finns dock vissa skillnader mellan de 
olika utförarnas beskrivningar. 

De kommunala utförarna anser att relationerna är bättre än tidigare. Det 
anses leda till att "förändringsarbetet blir effektivare" då socialarbetarna 
menar att de inte har en repressiv funktion. De kommunala utförarna jäm
för sin situation med den som rådde i den tidigare organisationen då de 
även hade myndighetsutövande arbetsuppgifter. Majoriteten av de klienter 
som har kontakt med de kommunala utförarna uppges ha sökt sig dit av 
egen fri vilja. Man kan förmoda att motiverade klienter utgör en bra grund 
för etablerandet av positiva relationer. 

Det är positiva relationer tycker jag, övervägande. Det är stor skillnad mot 
det tidigare arbetet det ser jag ju. De flesta människor kommer hit för att de 
önskar någon form av förändring och är beredda att kämpa med det ett tag. 

man har tagit steget till att önska något utbyte, någon förändring. Det 
är inte någon annan som i första hand lägger det på mig, utan jag har gjort 
ett ställningstagande själv, att nu går det inte längre eller det är något som vi 
i familjen behöver reda ut ihop. Då har man kommit så långt att man söker 
hjälp för det, då är man ju redan igång. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

När det gäller de privata utförarna är deras beskrivningar av klientrelatio
nerna påfallande positiva. De menar att deras arbete har relationen som 
självklar utgångspunkt. Det finns två mycket viktiga förutsättningar för de 
positiva relationerna, varav den första är att nästan alla klienter frivilligt 
sökt kontakt med utföraren. Det innebär att de privata utförarna har synner
ligen välmotiverade klienter. För det andra räknas de privata utförarna inte 
som myndighet och betraktas formellt inte som socialtjänst, trots avtal med 
kommunens omsorgsnämnd111. Det gör att många klienter sägs känna sig 
friare i kontakten med de privata utförarna. 

I stort sett kan man beskriva de utförande socialarbetarnas relationer till 
klienterna som så kallade behandlingsrelationer. Socialarbetarna arbetar i 
och för sig även rådgivande och stödjande, men det är en stark betoning på 
förändring av människors psykologiska tillstånd. I synnerhet gäller det de 
privata utförarnas arbete som är tydligt orienterat mot terapi/behandling. 
De kommunala utförarnas arbete tycks ha något större inslag av stöd och 
service. 

Trots vissa inslag av råd och stöd vore det inte korrekt att beskriva relatio
nerna vid utförarenheterna som biståndsrelationer i teoretisk mening 
(Morén, a.a.), eftersom en stor del av socialtjänstens anpassande insatser 
(bl.a. materiellt bistånd som kräver myndighetsbeslut) endast hanteras av 

1 1 1  D e t  k a n  å t e r i g e n  b e h ö v a  f ö r t y d l i g a s  a t t  ä v e n  o m  d e  p r i v a t a  u t f ö r a r n a  i n t e  f o r m e l l t  s e t t  t i l l h ö r  s o c i a l 
tjänstorganisationen i Linköping, betraktas de göra det i avhandlingen. Detta då de i likhet med de kommu
nala utförarna har avtal om att utföra uppgifter som lagstiftaren ålagt socialnämnden. 
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enheter vid sociala förvaltningen. Slutsatsen blir att utförarnas klientrela
tioner kan anses vara av behandlingskaraktär då arbetet har en terapeutisk 
orientering. Klientrelationerna diskuteras mer utförligt i kapitlets samman
fattande analys, avsnitt 9.4. 

9.1.2 Ekonomienheterna 

Vid sociala förvaltningens ekonomienheter beskrevs klientrelationer som 
tämligen positiva och okomplicerade för socialarbetarnas vidkommande. 
Vad som åsyftades vid ekonomienheterna var emellertid inte några omges
taltande klientrelationer. 

Jag får inte ha för höga ambitioner, jag får inte gå in i så nära relationer. Jag 
ska inte lura dem att tro att det ska bli någon fortsättning heller. Jag är tjäns
teman och min uppgift är den här. Min uppgift är också att så långt det över 
huvudtaget är möjligt förstå och höra vad det är du säger. Men också lika 
tydligt säga att det är inte allt jag kan hjälpa till med. Jag kan förstå vad d u 
säger men det är inte allt jag kan göra något åt. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Vid ekonomienheterna har man inte som mål att etablera biståndsrelatio
ner. Förutom att socialarbetarna vid ekonomienheterna avgränsar sitt arbe
te med avseende på den sociala utsatthetens komplexitet, sker även en av-
gränsning i förhållande till klienten som person. Det vill säga, socialarbe
tarna försöker upprätthålla en viss distans i relationen till klienten, för att 
arbetet ska kunna fokuseras på klientens ekonomiska problematik. Man 
menar att en risk annars är att klienten förväntar sig att socialarbetaren ska 
hjälpa till med annat än ekonomin. 

Nu jobbar vi med ekonomiskt bistånd och det är väldigt konkret. Man får 
inte låta sökanden tro att jag är behandlare. Klienten ska inte gå in i någon 
behandlingsrelation, våra samtal ska inte vara av den arten. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Socialarbetarna vid ekonomienheterna träffar klienterna vid ett fåtal tillfäl
len vilket anses vara en fördel när det gäller socialarbetarnas möjligheter att 
hålla en distans till klienterna. Kommer socialarbetare och klient "för nära" 
varandra anser man att socialarbetarens arbetsuppgift kan bli otydlig. 

Egentligen kanske det är lättare just för att det är den här begränsade tiden, 
för att det vet de och det ingår i informationen. Jag tror att risken är mycket 
större att man får en otydligare relation eller en närmre relation på gott och 
ont, om man har kontaktat en person under ett antal månader eller ett antal 
år. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 
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Verksamheten vid ekonomienheterna utgör en uppenbar motpol till utfö-
rarenheternas verksamhet. Till skillnad från utförarnas tydliga orientering 
mot ett terapeutiskt arbete handlar ekonomienheternas arbete snarare om 
ett utpräglat problemlösningsarbete. Arbetet innebär att via olika kompensa
toriska insatser se till att klienter får hjälp med ekonomiskt bekymmer
samma situationer. Vid ekonomienheterna kan relationen mellan socialar
betare och klient därför sägas ha karaktären av service- eller myndighetsre
lation. 

Det är intressant att ekonomienheternas socialarbetare trots en medvetet 
distanserad relation upplever den som tämligen positiv. Det verkar bero på 
två saker. För det första var ekonomienheterna redan innan organisations
förändringen 1992 separerade från socialtjänstens övriga verksamheter. Där
för upplevs ingen större skillnad i relationen till klienterna i den nya orga
nisationen jämfört med den tidigare. 

För det andra är kriterierna för vad som är en bra klientrelation betydligt 
snävare än vid socialtjänstens övriga enheter. Socialarbetarna har medvetet 
begränsade ambitioner när det gäller relationen till klienterna. En tolkning 
är att det beror på arbetsuppgiftens åtgärdande karaktär; att hjälpa männi
skor med deras försörjningsekonomi. Det innebär att socialarbetarna av
gränsar sitt arbete till att gälla ekonomiskt bistånd, de befattar sig inte med 
den del av klientens situation som inte direkt hänger ihop med ekonomin. 
En alternativ tolkning är att specialiseringen i sig skapar en distansering. 
Söderfeldts (1997, s 243 f.f.) forskning visar att distansering från klienter i 
socialtjänsten har ett visst samband med specialisering i arbetet. Har man 
mer specialiserade arbetsuppgifter finns en något ökad risk för distansering. 
Störst risk att drabbas av distansering från klienter löper de som enbart arbe
tar med socialbidrag. 

9.1.3 Allmänna enheten och utredningsenheterna 

Vid allmänna enheten och utredningsenheterna anser de intervjuade att 
klientrelationerna är betydligt sämre i den nya organisationen. Försämring
en handlar om att arbetet kommit att fokuseras på ett tämligen renodlat ut
redningsarbete till nackdel för ett relationsbaser at förändringsarbete. Dess
utom handlar en stor del av arbetet om att utreda anmälningar, vilket inne
bär kontakter med klienter som ofta inte vill ha någon kontakt med social
tjänsten. Det gör att klientrelationerna upplevs mer distanserade, ytliga och 
formella än tidigare. En tolkning är att det ligger i linje med de direktiv och 
förväntningar som finns på de utredande enheterna i den funktionsuppde-
lade socialtjänsten. 

Mest problematiska upplevdes klientrelationerna när BUM nyligen var 
införd. Balansgången mellan utredning och behandling var mycket be
kymmersam för utredningsenheternas socialarbetare, då det fanns en osä
kerhet om hur deras nya socialarbetarroll skulle se ut. 
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Vilket förhållningssätt ska vi ha mot klienterna. Hur pass mycket får jag 
vara med att motivera och finnas med som medmänniska eller socialarbe
tare i en annan roll. Hur pass formell och byråkratisk ska jag vara. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Här är motiverat att belysa socialarbetarnas oklara professionella hållning. 
Trots att det är begripligt att organisationsförändringen initiait skapade en 
osäkerhet, är det svårare att förstå hur den kunde ta sig uttryck som i ovan
stående exempel. Varför försökte många socialarbetare hantera osäkerheten 
i den nya situationen genom att tvärt släppa den tidigare rollen som även 
inbegripit relationsbaserade insatser? Varför började man agera som över
drivet byråkratiska myndighetspersoner, vilket resulterade i att relationerna 
till klienterna inledningsvis präglades av formalism och distansering? Det 
svar som ges av en av de berörda socialarbetarna är att det handlade om 
"överlevnad". Istället för att utgå från klienternas behov och livssituation, 
försökte socialarbetarna hantera sin egen förändrade arbetssituation. Teore
tisk beskrivet kan man säga att socialarbetarna släppte biståndsrationalen till 
förmån för handläggningsrationalen (jfr Morén, 1996). 

Jag kunde känna att jag motade folk i telefonen, och som det är ibland när 
klienter ringer; de vill att någon lyssnar på dem och det kan ta en timme. Då 
var jag ibland snar och klippa av samtalet och inte benägen att höra mer än 
precis det jag behövde veta för utredningen. Men mer för överlevnads 
skull, för att kunna utföra arbetet. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Intervjuade socialarbetare berättar att det efterhand har blivit att hitta en roll 
som någotsånär fungerar inom ramen för den nya organisationen. 
Man säger sig ha närmat sig klienterna eftersom det fordras en relation för 
att kunna göra ett bra utredningsarbete. Men även om de utredande social
arbetarna successivt hittat en ny roll, finns det fortfarande svårigheter när 
det gäller deras relationer till klienterna. 

För klienternas skull ser vissa utredande socialarbetare till att klienterna 
redan under utredningstiden får kontakt med andra socialarbetare som arbe
tar mer stödjande. Det innebär att klienterna parallellt har kontakt med två 
socialarbetare med olika roller och arbetsuppgifter. Det är en sympatisk tan
ke att låta klienten knyta an till en utförare i ett tidigt skede. Likväl kan det 
bli problematiskt för klienten att relatera till två personer. Som diskuteras 
längre fram kan även utredaren behöva en klientrelation om utredningen 
ska bli av god kvalitet. Dessutom kan man ur ett ekonomiskt perspektiv 
ifrågasätta effektiviteten med att ha två personer som jobbar parallellt. 

Nedan diskuteras centraliseringens och funktionsuppdelningens betydelse 
för sociala förvaltningens klientrelationer. 
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9.1.4 Socialtjänstens centralisering 

Socialtjänstens centralisering kan antas ha bidragit till svårigheten för soci
alarbetare vid sociala förvaltningen att etablera så kallade biståndsrelationer 
till klienterna (jfr Morén, a.a.). De myndighetsutövande delarnas placering i 
centrala Linköping innebär ett geografiskt avstånd till de bostadsområden 
som ligger i stadens ytterkanter. Både utredande och utförande socialarbeta
re berättar att klienter därmed kan ha svårare att komma i kontakt med so
cialtjänstens olika enheter och avgöra var i organisationen olika enheter är 
placerade. 

Det geografiska avståndet förefaller även ha bidragit till ett psykologiskt 
avstånd till klienterna. Socialarbetare beskriver att minskad kännedom om 
olika bostadsområden och deras huvudsakligen formella kontakter med 
människorna i dessa områden, har gjort det svårare att relatera till klienter
nas livsmiljöer. Det beskrivs i det nedanstående citatet av en socialarbetare 
vid sociala förvaltningen. 

Tidigare så satt vi ute i områdena, och då var det mycket lättare att titta in på 
kontoret eller gå hem till en person. Det var en närhet som gjorde att en re
lation kunde bli mer naturlig. Nu ger inte organisationen någon grogrund 
för relationen och det ska inte vara det heller enligt organisationen. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Avståndet till klienterna förefaller bidra till att socialarbetare vid utred
ningsenheterna upplever relationerna som mer formella, opersonliga och 
distanserade än tidigare. Flera utredande socialarbetare anser att de, i negativ 
bemärkelse, i det närmaste blivit renodlade byråkrater som mestadels sitter 
framför datorn och skriver utredningar. Man kan ifrågasätta om dessa 
"byråkrater" längre kan kallas socialarbetare. Morén (1992) menar att en av 
det sociala arbetets bärande principer är närhet. Det handlar inte bara om 
nära klientrelationer, utan även om att socialarbetaren ska vara lättillgäng
lig. Socialtjänstens centralisering tycks tvärtemot ha gjort socialarbetarna 
vid sociala förvaltningen mer svårtillgängliga. Även om det kanske inte var 
medvetet har centraliseringen ersatt närhetens princip med en distansens 
dito. 

9.1.5 Funktionsuppdelning 

I den tidigare socialtjänstorganisationen skötte den utredande socialarbeta
ren även delar av råd-, stöd- och behandlingsarbetet. Det kan antas ha ut
gjort en större möjlighet för utredaren att etablera bra relationer till klienter, 
jämfört med den nuvarande situationen. I den nya organisationen ska soci
ala förvaltningens utredande socialarbetare utreda och fatta beslut så snabbt 
som möjligt. Fattas ett beslut om vidare insatser från socialtjänsten slussas 
klienterna vidare till andra enheter som förmedlar själva biståndet. Är pro
blemet exempelvis försörjningsekonomi administreras det vid någon av 
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ekonomienheterna. Finns ett behov av samtalskontakt erbjuds det vid nå
gon av utförarenheterna etcetera. 

Funktionsuppdelningen medför ett antal konsekvenser som kan påverka 
de utredande socialarbetarnas klientrelationer i negativ riktning. En kon
sekvens är att utredande socialarbetare enbart har de initiala kontakterna. I 
arbetets organisering ser det ut att ligga en föreställning om att utredarna 
inte ska vara viktiga för klienten annat än som administrativt skickliga ut
redare. Utredarna upplever att de förväntas inta en attityd gentemot klien
terna som innebär tydlighet och distans för att det inte ska uppstå relationer 
som sedan måste avbrytas när klienterna ska vidare till en utförare. 

Man ... gick ut och sa att: "vi är inte de som ska bli viktiga för en klientDet 
tror jag att många av oss hade med oss ganska länge, vi ska inte vara den 
som är viktig. Och då får man ju inte göra sig viktig heller, eller knappt 
lyssna in. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det visar sig likväl vara svårt att upprätthålla distansen i praktiken eftersom 
det utredande arbetet förutsätter att socialarbetaren försöker komma nära 
och förstå klientens problematik. Utredarna hävdar att de därför ofta blir 
viktiga vare sig de vill det eller inte. 

[Det är] svårt att avgränsa och mota, när jag vet att jag får de här förtroende
na faktiskt. Även om det finns två personer till som är inne och jobbar i den 
här familjen så är jag i alla fall viktig. Det märker vi ju vid handläggarbyten 
att det inte är mindre störande idag än när vi var i den gamla organisatio
nen. För på något sätt är viktig även om man inte träffas så ofta, man är i 
alla fall personen som man träffar först, som var med från början och fick 
all information. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Även om de utredande socialarbetarna strävar efter att utredningstiderna 
ska vara så korta som möjligt, kan man dra slutsaten att de under den tiden 
hinner bli förhållandevis viktiga för klienterna. Utredarnas betydelse för 
klienten visar sig genom att de gentemot klienten måste arbeta med det fak
tum att relationen kommer att avbrytas och en eller flera andra socialarbeta
re ska ersätta utredaren. En av intervjupersonerna uttryckte det som att 
man måste "av-motivera klienternadet vill säga få dem att inte relatera 
till utredaren. 

Flera intervjupersoner vittnar om att de avbrott i kontinuiteten som 
funktionsuppdelningen medför gör att klienter ibland helt avbryter kontak
ten med socialtjänsten. Det sker, säger man, eftersom klienter upplever det 
både svårbegripligt och jobbigt att byta ut den utredande socialarbetare man 
fått förtroende för, mot en utförande socialarbetare vid en annan enhet. 

Första gången man träffar en tonåring försöker man hitta någonting att gå 
vidare med. Att få honom intresserad av att överhuvudtaget sitta kvar och 
prata. Man börjar kanske få en förtroendefull relation och få uppgifter a v 
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honom. När man har kommit så långt, då klipper man i princip kontakten 
och säger att: "vi har kommit fram till en annan insats, du behöver någon 
att snacka med". Det är ju egentligen vi som har byggt upp det här. Då ska 
man bryta kontakten och byta person. Det är inte bra, vi tappar dom väldigt 
lätt. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Flera socialarbetare hävdar att klienter ibland upplever funktionsuppdel
ningen så negativt att kontakten avbryts nästan omedelbart. Dessutom an
ges funktionsuppdelningen stundtals medföra att klienter aldrig kontaktar 
socialtjänsten överhuvudtaget. Ett allvarligt problem förefaller vara att de 
mest utsatta människorna, som är i stort behov av socialtjänstens insatser, 
ofta har svårt att klara av organisationens funktionsuppdelning. Det kan 
resultera i att dessa människor blir utan socialtjänstens insatser. 

Först och främst så tappar vi många klienter som kanske känner att det fak
tiskt räcker att träffa en person, och ska det till fler så då får det vara. De 
ringer kanske hit, och börjar redan i telefon att berätta och förklara vad de 
har på hjärtat, så förklarar man att: "det är inte mig du ska prata med, utan 
du får vända dig till råd & stöd". Men det gör de inte, för de ringer inte ett 
samtal till. Många, de som har det svårast, och som inte orkar ta de här kon
takterna, de slutar att ringa. Och på vägen så tappar vi dem. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Som tidigare påpekats är en annan konsekvens av funktionsuppdelningen 
att klienter i vissa fall kommer att ha kontakt med ett stort antal socialarbe
tare samtidigt. Även om flera socialarbetare inte är inblandade samtidigt, 
kan många olika socialarbetare över tiden vara involverade i ett ärende. 
Detta räknat från klientens första kontakt med socialtjänsten till dess klien
ten träffat den som ska utföra "den egentliga insatsen". 

De ska först träffa någon på en mottagningsgrupp som gör en första bedöm
ning och berättar allting för, sedan ska de hit och så ska vi göra utredningen. 
Sedan kommer det en tredje person eller i sämsta fall en fjärde och en femte 
också, beroende på vad det är för insatser. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Funktionsuppdelningen framstår som besvärlig både för klienter och social
arbetare. Klienterna kan behöva berätta om sin situation för flera olika per
soner, dessutom kan det upplevas oklart vilken funktion olika socialarbeta
re har. Klienter påstås många gånger hålla en distans till socialarbetarna för 
att inte komma för nära en person som man inte ska ha kontakt med i för
längningen. Det kan i sin tur försvåra socialarbetarnas möjligheter att förstå 
klientens situation och därmed hjälpa denne. 

Utredningsenheternas socialarbetare vet att någon annan socialarbetare i 
de flesta fall kommer att ta över kontakten med klienten. Det gör att även 
utredande socialarbetare, säger sig, försöka upprätthålla en distans. Flera so
cialarbetare beskriver att det medför en känsla av utanförskap i förhållande 
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till klientarbetet. Samtidigt kan det försvåra socialarbetarnas möjligheter att 
få information om klienters situation, vilket är viktigt eftersom uppgifterna 
ska ligga till grund för utredningsenhetens beslut. De socialarbetare som 
träffar en klient efter att andra redan träffat denne, kan ha svårigheter att 
etablera en bra relation, beroende på den avvaktande hållning som vissa 
klienter sägs inta till raden av socialarbetare. 

Klientrelationerna vid allmänna enheten och utredningsenheterna kan 
sammanfattande beskrivas som myndighetsrelationer, eftersom arbetet in
nebär tidsbegränsade insatser av utrednings- och servicekaraktär. Relatio
nerna uppges därför vara mer distanserade, ytliga och formella än tidigare. 
Formalisering och reglering till trots framstår inte relationerna som totalt 
distanserade eller opersonliga. Det visar sig tvärtom svårt att hindra relatio
ner att uppstå. En slutsats är att det ligger i själva utredningsarbetet att 
komma nära och förstå klientens livssituation för att kunna göra en utred
ning som har ett reellt innehåll. Likafullt tvingas de utredande socialarbe
tarna organisatoriskt in i en slags åtgärdsmekanik trots att de många gånger 
skulle vilja arbeta med vad som kan beskrivas som mänskligt bistånd (jfr 
Morén, 1992, 1996). 

9.1.6 Relationen som villkor för utredningsarbetet 

Här fördjupas diskussionen från förra avsnittet om relationens betydelse för 
socialtjänstens utredningsarbete. Baserat på beskrivningarna i föregående 
avsnitt, gör jag tolkningen att den aktuella organisationen inbegriper anta
ganden om att det vid sociala förvaltningens utredande enheter inte är 
nödvändigt eller till och med olämpligt med nära, personliga och levande 
relationer mellan utredare och klient. Det verkar finnas en föreställning om 
att det är negativt att utredande socialarbetare etablerar relationer som sedan 
kommer att avbrytas då andra socialarbetare ska bistå med råd, stöd eller be
handling. I det följande diskuteras dessa antaganden utifrån intervjuperso
nernas beskrivningar av utredningsarbetet. 

Trots att sociala förvaltningens arbete formellt sett är att utöva myndighet, 
beskriver flera intervjupersoner att nära och personliga relationer mellan 
socialarbetare och klient ofta är av stor betydelse för det arbete som görs vid 
sociala förvaltningens utredande enheter. Några av de intervjuade menar 
till och med att relationen är helt avgörande för att överhuvudtaget kunna 
se och förstå klienters utsatthet. 

Om du inte får en relation, så får du inte heller riktigt grepp om klientens 
behov. Och det är egentligen det som är socialt arbete i ett nötskal. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Ibland kan det emellertid, åtminstone ur socialtjänstens perspektiv, vara 
tillräckligt med en kontakt som enbart innebär en ytlig relation med klien
ten. 
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Det beror på vad man vill ha för utredning. För objektiva sakförhållanden 
som man kan se utifrån, för den sakens skull behövs inga relationer. Men 
samla in uppgifter det kan man ju göra på lite olika sätt. Om utredningen 
stannar vid det, om den är fullödig med bara sådant material, då behövs det 
ingen relation. Men ska utredningen på något sätt innehålla klienternas 
uppfattningar och klienternas ställningstaganden, då är ju relationen viktig. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Vid sociala förvaltningen hävdar några intervjupersoner likafullt att det 
ofta är viktigt med en nära och personlig relation även i det utredande arbe
tet. Teoretisk sett utgör relationen en viktig förutsättning för att komma 
fram till hur klienters sociala utsatthet gestaltar sig (Morén, a.a.). Det är väl
känt i socialt arbete att bakom en problematik som förefaller uppenbar och 
lättidentifierad, döljer sig ofta en utsatthet som inte alls är lätt att identifiera 
och få grepp om, vare sig för socialarbetare eller klient. Att se och förstå kli
enters, många gånger mycket komplexa, sociala utsatthet kan därför förmo
das vara nödvändigt för att utredningar ska leda fram till beslut som är så 
välgrundade som möjligt. 

Flera av socialarbetarna pekar på vikten av att träffa klienter relativt fre-
kvent och regelbundet under en utredning. Det ger den tid och det utrymme 
som är betydelsefulla förutsättningar för att uppnå trygghet i relationen. 

Det här är ingen sådan verksamhet då man kan träffas tre gånger och skriva 
fram ett beslut eller någonting. Det är en djup kontakt som förutsätts för att 
kunna fatta bra beslut. Och att man lyssnar in mer än vad som krävs rent 
formellt. Det ligger i rollen. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det finns en målsättning att beslut ska fattas inom tre månader efter att en 
anmälan inkommit till sociala förvaltningen. Krav på korta utredningstider 
anses bidra till ytliga kontakter mellan utredande socialarbetare och klienter. 
Vid utredningsenheterna anser man att det leder till att utredningar, som 
underlag för beslut och beställningar, är innehållsligt sämre än utredningar 
som gjordes i den tidigare organisationen. 

Tre månader det kan vara ganska kort tid, med tanke på att få de här träffar
na till stånd, och att kunna finnas tillgänglig. Det innebär att man bara hin
ner träffa familjen ett par gånger, man ska också kolla med alla kringkontak-
ter (till exempel skola, dagis) och sedan ska utredningen fram. Då hinner 
man ju inte ordna upp tillvaron för familjen. Utan man hinner bara säga: 
"nu är det här som det är". 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Vidare säger intervjuade handläggare att de ställer krav på sig själva att inte 
dröja med beslutet i en utredning. De känner en skyldighet och ett ansvar 
att se till att människor får hjälp snabbt. De korta utredningstiderna sägs le
da till att socialarbetarna ibland forcerar fram utredningar som kanske skul
le sett annorlunda ut om det hade funnits mer tid. Istället för att försöka 
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motivera och låta klienters egna förslag till insatser mogna fram, föreslår 
man en insats på ett tidigt stadium. Min bedömning är att det utgör en gro
grund för moraliserande. När utredaren snabbt föreslår insatser, istället för 
att låta utsattheten synliggöras i en process, finns en uppenbar risk att utre
daren lägger fast vad som är den önskvärda lösningen på klientens problem. 
Alltför skyndsamt gjorda utredningar kan medföra att det inte blir någon 
reell förändring av klientens situation. Socialarbetare vid utredningsenhe
terna menar att de kan skriva ner olika sakuppgifter rent mekaniskt efter ett 
slags mall, för att göra en formell och juridiskt korrekt utredning, utan att 
egentligen syfta till en förändring. 

Att så skyndsamt som möjligt utföra de här utredningarna, det är väl det 
som är förväntningarna på oss. Men det kan ju om man har för bråt
tom, hämmas i andra änden, och då är det ju inte effektivt i alla fall. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Funktionsuppdelningen och den geografiska centraliseringen innebar att 
socialarbetare förflyttades från primärvårdsområdena ute i stadsdelarna till 
sociala förvaltningen eller råd & stödenheten i centrala Linköping. Socialar
betare vid utredningsenheterna gör gällande att detta är negativt eftersom 
det innebär en sämre kontakt med den vardagsmiljö som klienterna vistas 
i. Det sägs få till följd att utredningarnas kvalitet försämras. Det kan förefalla 
motsägelsefullt, då flera av de som ansåg att utredningarna blivit bättre ock
så anser att de blivit sämre. Förklaringen är att utredningarna påstås ha bli
vit bättre i ett formellt och administrativt hänseende. Däremot har avstån
det mellan de utredande socialarbetarnas och klienternas verkligheter gjort 
att utredningarna ibland upplevs sämre, innehållsmässigt sett. På veten
skaplig prosa kan man säga att utredningarna många gånger har sämre em
pirisk underbyggnad. 

Vi har blivit skickligare utredare vill jag hävda, men vi har också gjort det 
svårare för oss att utreda. Så frågan är resultatet: vad är själva innehållet i de 
formellt skickligare utredningarna, den fakta vi har fått in, den kan jag 
misstänka att den inte är lika bra. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Utredningsarbetet innebär sålunda vanligtvis mycket mer än att bara 
"utreda" i meningen objektivt inhämta och sammanställa uppgifter om en 
person. Jag menar att ett sådant utredningsarbete förutsätter att klienter be
ter sig tämligen utrednings-rationellt, det vill säga kan identifiera och tydligt 
verbalisera sin sociala utsatthet. Personer som befinner sig i socialt utsatta 
livssituationer har dock ofta svårt att överblicka den egna problematiken, 
samt att på ett bra sätt förmedla den till någon annan. I sådana fall är det 
viktigt att den utredande socialarbetaren kan skapa en relation till klienten. 
Inom ramen för en nära och personlig relation kan problematiken framträ
da både för klienten och socialarbetaren (jfr Morén, a.a.). Detta kan i synner
het antas gälla de människor som inte själva initierat kontakten, utan blivit 
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kontaktade på grund av att någon i omgivningen gjort en anmälan till soci
altjänsten. 

I citatet nedan beskriver en av utredningsenheternas enhetschefer relatio
nens betydelse för utrednings- och motivationsarbetet. 

Är man lite rationell så frågar man klienten som man fått kontakt med ge
nom en anmälan: "har du problem?". Och han säger att han klarar sig själv, 
inga problem. Då säger man "tack för besöket!". Har man en annan inställ
ning så kanske man kan motivera killen och komma fram till att det finns 
faktiskt rätt mycket att gräva i, och det finns mycket han behöver hjälp med. 

Jag tror inte man lyckas motivera den här killen om man inte har en rela
tion. Man lyckas inte om man försöker ha distans och ska vara objektiv, då 
blir det bara att man konstaterar att han inte har några problem, för han 
släpper ju aldrig ifrån sig något. Det är helt avgörande att ha en relation. I 
barnavårdsärendena är det ändå viktigare, när det inte är uppenbart att bar
nen är blåslagna. Ska de våga erkänna för oss att de har problem i hemmet, 
utan att riskera att bli av med barnet, så måste vi ha en relation. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Av det som beskrivits hitintills kan man sluta sig till att relationen är ett 
viktigt villkor för utredningsarbetet. I resten av avsnittet diskuteras anta
gandet att utredningen är en central del av biståndsprocessen; synliggöran
det av den sociala utsattheten. Utifrån avhandlingens perspektiv på socialt 
arbete är en viktig aspekt av det mänskliga biståndet att synliggöra utsatthe
ten för både socialarbetare och klient. Citatet nedan åskådliggör att den före
ställningen även finns bland socialarbetare i Linköpings socialtjänst. 

När man jobbar med människor så är ju själva utredningsprocessen en oer
hört viktig beståndsdel. Man kan aldrig se den som en isolerad del i den 
processen som leder fram till att en människa ska förändras på något vis. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Några av de intervjuade ansåg att det i praktiken nästan är omöjligt att sär
skilja utredningen från insatser som mer direkt syftar till förändring av den 
utsattes livssituation. Det ligger i linje med det teoretiska antagandet att 
mänskligt bistånd innebär en balansgång i gränslandet mellan anpassning 
och omgestaltning. Det vill säga, man kan se utredningen som en del av 
insatsen, eftersom synliggörandet av utsattheten både är ett mål med utred
ningen och insatsen (jfr Morén, a.a.). 

Jag anser att är man socialarbetare så är man både utredare och behandlare. 
För under utredningens gång så påverkar man ju människor, man försöker 
ju leda in dem på en annan väg. Man ska inte bara krasst konstatera: så här 
är det, som om det vore statiskt. Det är ju ändå en process som kommer 
igång från det man börjar ha kontakt tills man kommer fram till ett beslut. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 
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Bland socialarbetare med en utredande funktion var man tämligen eniga 
om att utredningarnas kvalitet var beroende av relationen mellan socialar
betare och klienter. Emellertid var det inte omgestaltande relationer som 
åsyftades. Istället beskrevs en typ av relationer som jag har valt att benämna 
utredningsrelationer. Enligt min uppfattning innebär en sådan relation en 
balansakt där den utredande socialarbetaren försöker komma nära men 
samtidigt upprätthålla en tydlig distans till klienten. Det finns ett behov av 
att komma nära eftersom utredningens kvalitet är avhängig den informa
tion som kan komma fram inom ramen för relationen. Utredningsrelatio
nen ställer dock krav på tydlighet från socialarbetarens sida att tala om att 
kontakten innebär en utredning av klientens situation och att råd, stöd och 
behandling utförs av någon annan socialarbetare. 

Flera av de intervjuade vid sociala förvaltningen beskriver att i den tidiga
re socialtjänstorganisationen var gränsen mellan å ena sidan utredning och 
å andra sidan råd, stöd och behandling ofta otydlig för både socialarbetare 
och klienter. Nackdelar med detta var att utredningar ofta drog ut på tiden 
samt att klienter i vissa fall inte förstod att kontakten med socialarbetaren 
innebar en utredning. Det är något som socialarbetarna vid sociala förvalt
ningen säger sig ha som ambition att motverka. 

Det är viktigt att tala om att vi börjar en utredning nu. Förr kunde man ha 
det här, att man byggde upp relationen först. Nu ska det vara så väldigt tyd-
ligt. 
(Socialarbetare vid allmänna enheten) 

Jag bedömer att man vid utredningsenheterna kämpar med en balansgång 
som innebär en relation som är mer distanserad och opersonlig än bistånds
relationen, men samtidigt mer personlig och nära än myndighetsrelationen. 

Betraktat ur Moréns (a.a.) biståndsperspektiv kan utredningsarbetet sägas 
vara organiserat som om socialt arbete enbart handlar om en livsanpassan-
de åtgärdsmekanik. Många gånger handlar socialt arbete icke desto mindre 
om att synliggöra nya tolknings- och handlingsmöjligheter i den utsattes 
livssituation, så kallad omgestaltning. Relationen mellan socialarbetare och 
klient är därför ett grundvillkor för att överhuvudtaget kunna komma fram 
till om det föreligger social utsatthet och om klienten ska kunna förmedlas 
en övertygelse om möjligheter att själv kunna påverka sin livssituation. 
Socialarbetarens roll är med det synsättet primärt att medverka till ett syn
liggörande av klientens utsatthet. Det innebär att relationen inte bara är ett 
grundvillkor för förändring utan även ett grundläggande "utrednings-
villkor". 

Relationen är alltså mycket central för att kunna göra en bra utredning. 
Samtidigt ska inte utredarna bli viktiga för klienten, eftersom det vanligtvis 
är någon annan socialarbetare som ska ta över klientkontakten. Häri ligger 
en paradox. Om utredande socialarbetare strävar efter att inte bli viktig och 
försöker hålla en tydlig distans till klienten, kan man anta att möjligheten 
att göra en bra utredning minskar. Om socialarbetaren däremot försöker 
etablera en nära och personlig relation till klienten, i syfte att lägga grunden 
till en innehållsligt tillfredsställande utredning, ökar möjligheten att social
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arbetaren blir betydelsefull för klienten. Att sedan bryta den kontakten för 
att kontakta en annan socialarbetare kan i sin tur öka upplevelsen av bris
tande kontinuitet. Förmodligen är brister i kontinuiteten i första hand ett 
problem för klienterna, men sannolikt även för socialarbetarna i olika delar 
av organisationen. 

9.1.7 Sammanfattande beskrivning av klientrelationerna 

Avsnittet har beskrivit och diskuterat socialarbetarnas klientrelationer i den 
nya socialtjänstorganisationen. Beskrivningarna visar på tydliga skillnader 
mellan olika enheters klientrelationer. Kommunala och privata utförare 
beskrev i huvudsak positiva klientrelationer. Det anses leda till att 
"förändringsarbetet blir effektivare". Vid ekonomienheterna beskrevs klien
trelationer som tämligen positiva och okomplicerade för socialarbetarnas 
vidkommande. Man träffar klienterna vid ett fåtal tillfällen vilket anses va
ra en fördel när det gäller möjligheten att hålla en distans. Vid allmänna 
enheten och utredningsenheterna är socialarbetarna missbelåtna med klien
trelationerna. De upplevs mer distanserade, ytliga och formella än tidigare. 
Sociala förvaltningens arbete har kommit att fokuseras på ett tämligen ren
odlat utredningsarbete till nackdel för ett relationsbaserat förändringsarbete. 
Dessutom förefaller socialtjänstens centralisering och funktionsuppdelning 
ha bidragit till att sociala förvaltningens socialarbetare upplever klientrela
tionerna som sämre. Trots detta hävdas att nära och personliga relationer 
mellan socialarbetare och klient ofta är av stor betydelse för sociala förvalt
ningens utredande arbete. Vid utredningsenheterna anser man därför att 
utredningarna är innehållsligt sämre än i den tidigare organisationen. 

Teoretiskt betraktat kan sociala förvaltningen sägas arbeta med en pro
blemlösande åtgärdsmekanik, där socialarbetarna har en service- eller myn
dighetsrelation till klienterna. Utförarna arbetar däremot med en inriktning 
som innebär att socialarbetare och klienter har ett slags behandlingsrelation. 
Min slutsats är att den marknadsorienterade socialtjänstens funktionsupp
delning utgör ett organisatoriskt hinder, som medför att socialarbetarna inte 
kan etablera biståndsrelationer till klienterna. Det sociala arbetet kan då i 
teoretisk mening inte betraktas som mänskligt bistånd eftersom det inte in
begriper någon reell balansakt mellan anpassande och omgestaltande insat
ser (jfr Morén, 1992, 1996). 

9.2 I gränslandet mellan anpassning och omgestaltning 

Att betrakta socialt arbete i termer av mänskligt bistånd innefattar ett anta
gande om att socialt arbete bedrivs i ett gränsland mellan anpassning och 
omgestaltning. Det innebär att socialarbetaren har att balansera mellan dessa 
aspekter av biståndet. Denna balansgång ska inte ses som ett problem utan 
som en mycket viktig förutsättning för att kunna bistå socialt utsatta männi
skor i deras komplexa och mångfacetterade livssituationer (Morén, a.a.). 
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Med utgångspunkt i biståndsteorins grundsyn på socialt arbete diskuteras i 
detta avsnitt en socialarbetarroll som kombinerar myndighetsutövning med 
råd, stöd och behandling. Syftet är att granska två centrala antaganden som 
låg bakom den organisatoriska uppdelningen av socialarbetarrollen i sam
band med marknadsorienteringen112. 

Antagande 1: Specialiserade socialarbetare kan ge bättre hjälp än socialarbe
tare med gener alistkomp et ens. 
Antagandet innebär att socialarbetare inte kan vara bra på alla arbetsuppgif
ter (t.ex. missbruksarbete, ekonomiskt bistånd och barnavårdsarbete) efter
som det sociala arbetet är för mångdimensionellt och komplicerat. Därför är 
det bättre av snäva in arbetsuppgifterna för att specialisera sig; bli duktigare 
inom ett mindre område. 

Antagande 2: Myndighetsutövning kan inte kombineras med råd, stöd och 
behandling. 
Antagandet innebär att kombinationen myndighetsutövning (inkluderande 
tvångslagstiftning) och råd, stöd och behandling gör att klienter inte kan lita 
fullt ut på socialarbetaren. Om en klient berättar hur "dålig" hans/hennes 
situation egentligen är finns en risk att socialarbetaren gör ett tvångsingri
pande. Socialarbetaren kan till exempel omhänderta ett barn eller se till att 
en person blir tvångsvårdad för sitt missbruk. Därför måste det finnas en 
funktionsuppdelning som gör att klienterna vet vilka socialarbetare som 
har befogenheter att använda tvångsåtgärder och vilka som inte har sådana 
befogenheter. 

Dessa antaganden diskuteras genom att beskriva två diametralt olika stånd
punkter som dels utkristalliserats ur intervjumaterialet och dels är teore
tiskt genererade (Hjern, 1994, 1995). Den ena ståndpunkten argumenterar för 
socialarbetaren som specialist, den andra argumenterar däremot för social
arbetare med gener alistkomp et ens. 

I syfte att granska ovanstående antaganden fick intervjupersonerna besva
ra ifall de ansåg att socialarbetare kan kombinera en utredande funktion 
med en funktion som även innebär råd, stöd och behandling. Bland annat 
ombads de intervjuade resonera utifrån en tänkt situation där problemati
ken ofta ställs på sin spets; vid omhändertagande av barn. 

9.2.1 Socialarbetaren som specialist 

Ett genomgående tema i intervjuerna är att intervjupersonerna lyfter fram 
en ökad tydlighet som något mycket positivt, framförallt för klienterna. 

1 1 2  F u n k t i o n s u p p d e l n i n g e n  1 9 9 2  b e r o d d e  p å  i n f ö r a n d e t  a v  B U M .  E m e l l e r t i d  h a r  d e t  b å d e  i  L i n k ö p i n g  o c h  
på andra håll, långt före BUM, förts en diskussion om den kombinerade socialarbetarrollens "omöjlighet" 
(Se t.ex. Lorentzon, 1991 eller Wächter, 1998). Enligt min mening har den diskussionen förts utan överty
gande argument. När BUM infördes i Linköping bidrog diskussionen om den problematiska generalistrollen 
till BUM:s specifika utformning i socialtjänsten (jfr avsnitt 6.1.2). Det kan vara viktigt att ånyo erinra om 
att handläggning av ekonomiskt bistånd redan innan införandet av BUM separerats från övrig verksamhet. 
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Man anser att kontakter mellan socialarbetare och klienter blir mer struktu
rerade samt att syftet med en kontakt blir klarare. Uppdelningen mellan so
cialtjänstens myndighetsutövande respektive behandlande delar gör att oli
ka aspekter av det sociala arbetet, organisatoriskt sett, kan hållas isär. 

Du vet när du blir utredd eller när du blir behandlad; det flyter inte ihop, det 
gjorde det tidigare. Klienten vet när de kommer hit att nu kommer jag hit 
för att jag ska bli utredd. Jag kommer inte hit för att jag ska bli behandlad. 
Man vet varför man går till sociala förvaltningen, man vet sedan också vad 
man har fått. "Jag har fått fem stödsamtal nere på råd & stöd, det är det jag 
har fått". 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Intervjuade i olika delar av socialtjänsten hävdar att tydligheten även har 
ökat för socialarbetarna, genom att de fått distinktare roller som särskiljer 
myndighetsutövning från råd, stöd och behandling. Man anser att det är lät
tare för socialarbetarna att veta vilken typ av arbete man utför, eftersom ut
redning/uppföljning och råd, stöd och behandling inte görs inom samma 
enhet. Dessutom menar några av de intervjuade att uppdelningen ger en 
möjlighet att dra gränser mellan olika uppgifter och därmed specialisera sig 
på en mer begränsad del av det sociala arbetet. Det antas i sin tur öka effekti
viteten. 

Fördelar i uppdelningen är att man har en tydligare rollfördelning. Det vill 
säga man kan klart deklarera att man har det här myndighetsperspektivet 
och i det ingår det att tillgodose människors behov och deras rättssäkerhet
saspekter. Den enskilde ska ha klart för sig vilken roll jag har. Jag har inte 
den dubbla rollen av behandlare och myndighetsperson, jag står inte både 
med "piskan och med morotenLikaså är det på råd & stödsidan att de har 
den fördelen att de kan deklarera att: "vi har inte med tvångsåtgärder att 
göra. Vi är till för att vi ska hjälpa och stötta dig i de situationer som är be
svärliga''. Det är de stora fördelarna, att det här blir tydligt för den enskilde 
människan, likaväl som för handläggaren. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

En av de kommunala utförarna pekar på det positiva för socialarbetarna att 
de inte handhar ekonomiskt bistånd. Samtidigt påpekas dock att samma sak 
kan innebära svårigheter i klientkontakterna. 

Jag kan ju tycka att det är skönt att slippa det här, att samtidigt som vi pratar 
om vad som ska hända med personens liv så behöver inte jag diskutera o m 
den ska få ett par byxor eller inte. Jag var så tveksam från början, men jag ser 
ju nu vilka oerhörda fördelar det är att vi inte har socialbidraget längre. Att 
kunna säga att: det kan inte jag göra något åt. Vi kan inte prata om det. Sam
tidigt som det är så att många kommer man ingen vart med ... innan det här 
med socialbidraget är löst vill man inte prata om något annat. Men ändå så 
känner man att det känns skönt. 
(Socialarbetare - kommunal utför are) 

197 



Separata ekonomienheter kan i viss mening vara positivt för de utförande 
socialarbetarna; de slipper fatta beslut om ekonomiskt bistånd till klienten. 
Samtidigt är svag ekonomi en central och integrerad del av många klienters 
sociala utsatthet. Det gör att utförarnas arbete i vilket fall som helst, ofta på
verkas av klienters dåliga ekonomi. Som tidigare beskrivits är vissa klienter 
tämligen omotiverade att diskutera andra aspekter av utsattheten innan 
den ekonomiska frågan är löst. Dessutom har uppdelningen i separata eko
nomienheter medfört att utförarna har fått föra klientens talan gentemot 
ekonomienheterna (jfr kap. 8). 

9.2.2 Större rättssäkerhet för klienterna 

Ytterligare en positiv konsekvens som flera intervjupersoner framhåller är 
att funktionsuppdelningen indirekt bidragit till en större rättssäkerhet. Ge
nom att organisationen blivit uppdelad har socialarbetarnas handläggnings
kompetens förbättrats, vilket medfört att sociala förvaltningens administra
tiva rutiner skärpts. Utredande socialarbetare anser att dokumentationen 
innehåller tydligare motiveringar och beslut. Det gör det lättare än tidigare 
att kontrollera beslut och beslutsgrunder. 

Sannolikt är dock den största skillnaden att utredningsenheterna i den nya 
socialtjänstorganisationen avslutar ärenden snabbare än tidigare. Det görs i 
situationer där det inte finns uppenbara anledningar att sätta in någon form 
av insats. Tidigare kunde ärenden hållas öppna under en längre tid, på 
grund av att socialarbetare ansåg att det var motiverat med en längre kon
takt. Även om det inte fanns omedelbara behov av materiellt bistånd eller 
någon form av tvångsåtgärd, ville socialarbetarna ibland kontrollera om 
klientens situation utvecklade sig så att en insats var motiverad. 

Utredningar blev en typ av förhandsutredning och hade man sedan miss
tankar så fortsatte man lite till. Blev det ingenting så vidtog man ingen åt
gärd. Man kanske inte tydligt talade om att: "nu har vi avslutat den här ut
redningen, och vi behöver inte göra någon insats. Men jag tycker ändå att 
du och jag kan ha kontakt så vi ser hur det går, innan jag släpper ärendet 
helt och hållet.". Nu gör man så att man släpper det istället, man har inte 
skäl för att göra en insats eller ett ingripande ...Förr kunde man ligga kvar 
och se att det flöt på åt rätt håll. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Vid sociala förvaltningen gör man sålunda gällande att ändrade administra
tiva rutiner och mer skyndsamt avslutade utredningar tillsammans har för
bättrat rättssäkerheten för klienterna. 

9.2.3 Socialarbetarnas kompetens förbättras 

Intervjupersoner i olika delar av socialtjänstorganisationen ansåg att funk
tionsuppdelningen medfört att socialarbetarnas kompetens förbättrats i oli-
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ka avseenden. Vid sociala förvaltningen hävdades med emfas att administ
rativ kompetens och utredningskompetens har blivit bättre i juridiskt och 
formellt hänseende. Genom att avgränsa arbetsuppgifterna menar man att 
socialarbetarna har tid och ork att specialisera sig inom ett mindre område. 
Exempelvis har de som arbetar med omhändertaganden kunnat utveckla 
den administrativa delen av utredningsarbetet. Det anses ha förbättrat rätts
säkerheten för klienterna. 

Generellt på sociala förvaltningen så gör vi ju oerhört mycket bättre utred
ningar, klarare och koncisare på många sätt. Mera formellt riktigt som vi 
kan presentera för Länsrätten och våra politiker. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Även för de utförande socialarbetarna uppges funktionsuppdelningen bidra 
till en utveckling av arbetet, framför allt vad gäller det som ofta benämns 
behandlingsarbete. Socialarbetarna säger att de på grund av funktionsupp
delningen kunnat specialisera sig; lära sig nya metoder inom behandlings
arbetet. Dessutom menar man att socialarbetarna lättare kan koncentrera sig 
på långvariga klientkontakter när arbetet inte störs av exempelvis akuta ut
redningar. 

Vi får utveckla det här sättet att arbeta, på det sätt som vi har gjort. Det fanns 
ju med tidigare också, ett icke-myndighetsavsnitt i socialt arbete; det som 
kallas råd & stöd i SoL, men det har utvecklats enormt när man har särskilt 
det. Det tror jag klienterna har stor nytta av, och socialarbetarna tycker att 
det är roligt att jobba på det sättet. De tycker att det är ett lyft att jobba på det 
sättet. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Bland de intervjuade påstod flera att socialarbetarrollen inte kan kombinera 
myndighetsutövning med råd, stöd och behandling. Framförallt var det vid 
ekonomienheterna och bland utförarna som den åsikten förfäktades. Den 
inställningen sägs grunda sig på erfarenheter både från den nuvarande situ
ationen och tidigare organisationsmodeller där socialarbetarrollen var mer 
integrerad. 

Ekonomiskt bistånd har i tidigare socialtjänstorganisationer (före 1988) va
rit en del av socialarbetarnas arbetsuppgift. Flera av de intervjuade gjorde 
gällande att det ekonomiska biståndet ofta var det dominerande i ett ärende 
eller tvärtom, att andra arbetsuppgifter överskuggade det ekonomiska bi
ståndet. 

Det ekonomiska biståndet prioriterade sig självt. Om man ville nå behand
lingsresultat så tenderade det ekonomiska biståndet att negligeras. Det var 
inte så viktigt; man betalade ut pengar utan att diskutera någon målsättning 
i det ekonomiska biståndet. Det var sällan man lade upp en behandlings
plan som innefattade det ekonomiska biståndet också. (Socialarbetare vid 
ekonomienhet) 
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De som arbetade med omhändertagande av barn beskrev att barnavårdsut
redningar av akut karaktär prioriterades före andra arbetsuppgifter. Man 
hävdar att följden blev att rådgivning, stöd och behandling fick komma i 
andra hand, vilket ledde till bristande kontinuitet för de klienter som be
hövde den typen av insatser. 

Har man en arbetssituation där man jobbar med omhändertagande av barn 
blir det så att behandlingsdelarna när man gör uppföljningar och har stöd
samtal, alltid stryker på foten av akuta barnavårdsutredningar. Då slår man 
sönder de andra bitarna. Det bortprioriteras hela tiden. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Att vissa arbetsuppgifter tenderade att dominera över andra medförde, en
ligt socialarbetare vid sociala förvaltningen, att de blev duktiga på det domi
nerande området. Medaljens baksida var att kompetensen blev dålig på de 
områden som kom i skymundan. 

Det som ofta tog överhanden i de här ärendena var ju ekonomin, där jag 
jobbade, missbruket. På andra områden tog barnavården överhanden. Man 
blev bra på sitt område. Fick vi som jobbade med nykterhetsvård och eko
nomiskt bistånd ett barnavårdsärende så undrade man, hur gör vi nu då 
med det här? Vi var inte alls bra på den biten, och de andra kunde vara helt 
ställda när det gäller missbruket. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Ytterligare ett argument mot en kombinerad socialarbetarroll uppges vara 
att många av dagens ärenden är mer komplicerade än tidigare. Vid ekono
mienheterna ställer klienters komplicerade ekonomiska förhållanden stora 
krav på de som ska arbeta med dessa ärenden. 

I mitten av 80-talet så hade inte ärendena den komplexitet som vi har idag. 
Man har villor, man har haft hela 80-talet på sig att bygga upp en skuldsitua
tion som är helt annorlunda. Man sitter med stora kontoskulder, man har 
kontakt med kronofogden. Det går att jobba annorlunda med ekonomiären
dena på ett annat sätt idag. De kräver oerhört mycket. Människor har egna 
företag, de har startat upp de och de har eget hus. Det är oerhört mycket mer 
komplicerat, rent ekonomiskt idag. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

En annan anledning till att många ärenden anses ha blivit svårare är att an
talet överklagade beslut har ökat. Enligt en av enhetscheferna talar även det
ta till nackdel för en kombinerad roll. 

Ärendena var lättare att hantera förr, du hade en större tid för ärendena än 
vad du har idag. Du hade inte alls samma kommunikation med förvalt
ningsdomstolarna som du har idag. Förut hade vi ett eller två överklagan
den om året, idag har vi 350 domar som kom in på ekonomiskt bistånd. Det 
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är en enorm explosion som har ägt rum. Tillsynsärenden har ju ökat. Det är 
bra att allmänheten vet sina rättigheter, men det tar större tid. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Några av de intervjuade anser dessutom att samtalsterapi inte bör kombine
ras med andra aspekter av socialt arbete. 

Ren terapeutisk samtalsterapi tror jag ska ligga för sig. Då har man släppt 
biståndsbiten. Det går inte att kombinera. Lite grand tror jag att man går till
baka till ruta ett, och ska göra det lite förutsättningslöst. Då är det inte bra att 
samma person börjar om. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Socialarbetare som arbetar med utredningar säger att funktionsuppdelning
en gjort att arbetssituationen förbättrats för deras del. Att göra utredningar 
utan att samtidigt jobba med råd, stöd och behandling gör att arbetet upplevs 
mindre splittrat. Icke desto mindre, framgår av intervjuerna att det råder en 
osäkerhet om, och på vilket vis, utredningens kvalitet påverkas. 

På ett vis så kan vi mer koncentrera oss på just den utredande delen av vårt 
arbete, det blir mer lugn och ro i det. Vi kan ta de här kontakterna och jobba 
med utredningen både mer koncentrerat och kanske göra den bättre. Samti
digt som vi vet att den här klienten får det här dagliga stödet någon annan
stans ifrån. Vilket kanske kan bidra till att utredningen blir bättre, möjligen 
bredare eller djupare. Jag vet inte. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Hos utförande socialarbetare finner man en inställning som ligger i linje 
med flera utredande socialarbetares, fast ur det omvända perspektivet. Att 
arbeta med råd, stöd och behandling utan att behöva ha den myndighets
utövande delen (med befogenhet att utöva tvång) beskrivs mycket positivt. 

Det är skönt att det inte är myndighet. För jag tror att man är en bättre be
handlare om man inte är myndighet. Vi är ändå auktoriteter genom att v i 
sitter här. Men vi är inte en myndighet som dömer och säger "du får gå dit, 
och du får gå dit, eller du får eller får inte de här pengarna". När man blir 
dömd till vård eller blivit ålagd vård, så är det bra mycket svårare att ha så
dana samtal. För personen är inte av sig själv motiverad. Utan att det är nå
gon annan som står och talar om att "du ska gå dit". 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Det är en stor skillnad. Det är ju en positivare arbetssituation, en positivare 
roll som jag har idag än vad jag hade tidigare. Och en mer framgångsrik 
tycker jag, iförhållande till för ändringsarbete t. jag behöver inte ha den 
utredande funktionen lika mycket. Jag kanske kan vara öppnare i mitt sätt 
att vara, ha mindre bråttom. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 
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Sammantaget finns en enighet, bland de som förespråkar en specialiserad 
socialarbetarroll, om att specialisering medför ett bättre socialt arbete för bå
de socialarbetare och klienter. Trots detta märks att man vid utredningsen
heterna misstänker att utredningarnas kvalitet har tagit skada av specialise
ringen. 

9.2.4 Socialarbetaren som generalist 

De flesta kommunalt anställda socialarbetarna (både vid sociala förvaltning
en och utförarenheterna) gav uttryck för en positiv inställning till en social
arbetarroll med generalistkompetens. Endast några få intervjupersoner, vid 
ekonomienheterna och de privata utförarenheterna, hade en skeptisk in
ställning. De som var positiva ansåg att en kombinerad socialarbetarroll är 
både möjlig och ofta en förutsättning för det sociala arbetet, även i de fall där 
ett omhändertagande av barn kommer till stånd. Flera av de intervjuade 
grundar sina utsagor på egna erfarenheter av ett sådant arbetssätt i den tidi
gare organisationen. 

Att göra utredningar och ha en bra relation till klienterna det behöver inte 
alls vara något negativt. Man kan mycket väl ha en bra relation trots att 
man går in och gör ett omhändertagande. Det är i undantagsfall det är helt 
kört, då kanske det är bättre att byta handläggare. vi är så involverade 
ändå. Driver vi ett ärende så långt att vi kommer fram till att barnet måste 
omhändertas, då har vi haft mycket omfattande kontakter med familjen, 
fram och tillbaka, på gott och ont. Ska man sedan försöka få barnet att 
komma tillbaka, så måste man i alla fall hålla på att ha täta kontakter. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Är man socialarbetare så är man både utredare och behandlare. För under 
utredningens gång så påverkar man ju människor, man försöker ju leda in 
dem på en annan väg. Man ska inte bara krasst konstatera: så här är det. 
Som om det vore statiskt, det är ju ändå en process som kommer igång. 
Från det man börjar ha kontakt tills man kommer fram till ett beslut. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Socialarbetarnas kanske viktigaste argumentet, som jag uppfattar det, är att 
en kombinerad socialarbetarroll utgör förutsättning för att det sociala arbetet 
ska kunna bedrivas i gränslandet mellan anpassning och omgestaltning. 
Detta gränslandsarbete blir tydligt i en av de mest tillspetsade situationer 
som socialarbetare och klienter kan hamna, just vid omhändertagande av 
barn. Att socialarbetaren har en dubbel roll kan självfallet vara svårt, men 
det kan samtidigt utgöra en central förutsättning för att ett omhändertagan
de ska bli så bra som möjligt. Det gäller för alla inblandade parter både före 
och efter ett omhändertagande. 

En av utredningsenheternas socialarbetare argumenterar för den dubbla 
socialarbetarrollen på följande vis: 
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Det går att förena, för jag har haft tvångsomhändertaganden i gamla organi
sationen och det är ju tufft och man blir bortvald på olika sätt. Men det går 
ju att komma igenom det där och att komma tillbaka och då har man något 
att stå på när det gäller relationen. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

En viktig aspekt av detta är att ingen av socialtjänstens socialarbetare helt 
kommer ifrån det lagstadgade tvånget. Även om alla socialarbetare själva 
inte gör tvångsomhändertaganden föreligger en anmälningsskyldighet till 
socialnämnden i vissa fall. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett i vilken 
enhet socialarbetarna arbetar. 

Oavsett var jag är anställd ... så har jag ju tvånget med mig, hur jag än bär 
mig åt. Det är så, för jag är ju skyldig att anmäla om förutsättningarna är så
dana. Men det är bara det att jag inte gör själva utredningen i det. För perso
nen utanför så är det ju den som initierar det hela, och talar om att du be
höver omhändertas, till någon som sedan gör utredningen, det är ju den 
som är boven. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Eftersom socialarbetarnas arbetsuppgifter är uppdelade i den nya organisa
tionen, har man inom socialtjänsten ansett att det enbart är sociala förvalt
ningen som ska betraktas som myndighet. I den nya socialtjänsten finns en 
risk att socialarbetarnas skyldigheter mystifieras, då socialarbetare utan ut
redningsskyldighet upplever sig frikopplade från myndigheten. 

I undersökningen framträder därutöver ännu ett viktigt argument för en 
kombinerad socialarbetarroll. En kombinerad roll sägs möjliggöra en konti
nuitet för både socialarbetare och klient. Kontakten pågår en längre tid efter
som samma socialarbetare i flera fall kan finnas med från första till sista 
kontakten med socialtjänsten. 

Jag tycker inte att det är rätt emot klienten att man byter handläggare när 
man ska komma till det avgörande beslutet. Utan då behöver man finnas 
kvar, jag tycker inte man blir trovärdig annars. Om de har så mycket känne
dom om ett ärende och så ska man plötsligt inte sköta det, när det inte går 
frivilligt. 
(Socialarbetare vid allmänna enheten) 

Det är viktigt att den kunskap som finns om en familj eller en enskild per
son i inledningsskedet inte försvinner, genom att den socialarbetare som 
fanns med i början byts ut. Det är något som hävdas i intervjuer med fram
förallt personer vid sociala förvaltningen. På basis av vad som sagts hitin
tills kan man argumentera för att en kombinerad socialarbetarroll möjliggör 
ett tydligare sammanhang mellan utredning, beslut och insats. I nedanstå
ende citat framskymtar en insikt i att utredningsarbetet inte kan betraktas 
helt skilt från förändringsarbetet. 
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När jag sedan ser till vad är det som är viktigt för en människa, då är det ju 
att ha en kontinuitet i den kontakten. man ska se utredningen och 
även första mötet som oerhört viktigt i den här förändringsprocessen. 
(Enhetschef vid allmänna enheten) 

Det knyter an till biståndsteorin, men även till vad Socialstyrelsen i sina 
allmänna råd påpekar om utredningsarbetet. "Utredningens syfte är att ge 
nämnden ett tillförlitligt beslutsunderlag och utgöra en grund för behand
lingsarbetet. Det är viktigt att ha klart för sig att en utredning alltid föranle
der en process hos dem som berörs av den/' (Socialstyrelsen 1994:3, s 50). 

Om generalistrollen kan möjliggöra en kontinuitet mellan olika delar i en 
process, följer logiskt av detta att specialistrollen kan medföra en diskonti
nuitet. En tolkning är att socialarbetare som enbart utreder och genomför ett 
omhändertagande, riskerar att bli ,/förbrukad,/ i förhållande till den familj 
där omhändertagandet genomförts. Stöd för den tolkningen ger socialarbe
taren i nedanstående citat. 

Jag tror också att man löper en risk att missa mycket i kontakten med klien
ten. Jag kommer att löpa en viss risk att fortsättningsvis bli den person som 
bara omhändertog barnet. Det är svårt att komma in i en annan roll sedan. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Flera socialarbetare som själva varit med om att omhänderta barn, anser att 
en kombinerad roll även skapar förutsättningar för ett sammanhang som 
fortsätter efter insatsen. Socialarbetaren kan finnas kvar som en betydelse
full person som känner till en familjs historia, och som därmed kan sätta in 
biståndet till familjen i en historisk och social kontext. 

Man har faktiskt stått för en kontinuitet som kanske inte skulle vara möjlig 
annars. Jag som den enda socialsekreteraren finns kvar i familjen från bör
jan till slut, med familjen i den här svåra processen. Och finns kvar även 
efteråt och kan fånga upp, både de reaktioner som finns och kan planera vi
dare för då har vi en gemensam erfarenhet hur det har varit, och att utifrån 
det fortsätta att bygga upp förtroendet. Jag tror att det finns en vinst i att göra 
det, även fortsättningsvis efter ett omhändertagande. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

I intervjuer med utredande socialarbetare hävdas att kontinuiteten även är 
viktig för att socialarbetaren ska kunna bedöma om insatsen har varit av 
värde för klienten. Uppdelningen mellan utredning och behandling uppges 
ha minskat utredarnas möjligheter att se resultat och utvärdera sitt eget ar
bete. Utredarna kan inte personligen följa det direkta råd-, stöd- och behand
lingsarbetet för att under insatsens gång se om de insatser de beställt är ade
kvata i förhållande till klientens problematik. Detta trots att det är den be
ställande utredaren som har det formella myndighetsansvaret för insatsen. 

Det är mindre slitigt att ha dubbla funktioner, för det innebär ju också att 
man ser hur det går för folk. Man får en feed-back på vad man gör. Man kan 
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se om det går bra, det ser man nästan inte om man sitter på utredningsenhe
terna. Man gör en insats och man avslutar. Man tar en ny utredning, gör en 
insats och så avslutar man. Man klipper så mycket trådar och får inte veta 
hur det går i många ärenden. 
(Socialarbetare vid sociala förvaltningen) 

Jag sitter med ett ansvar men inte med kontrollen över vad som sker. Jag 
har inte insynen i det som händer när jag lämnar en beställning vidare. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Det bör påpekas att det i princip är möjligt för en beställare att följa upp den 
beställda insaten. Vad som framkommer i intervjuerna är att utredande so
cialarbetare upplever att det kan vara problematiskt att kontinuerligt följa 
utförarnas insatser. Dels är utredarna de facto inte närvarande under själva 
biståndsinsatsen, dels uppger de att det finns hinder, bland annat i form av 
arbetsbelastning och tidsbrist. Att utredarna själva upplever sig ha svårt att 
kontinuerligt se om den beställda insatsen är lämplig, har medfört att de 
förlitar sig på utförares eller andra personers uppgifter om klienterna. 

De utredande socialarbetarna, som inte är delaktiga i förmedlandet av 
själva biståndet, har svårt att få relevanta erfarenheter av den direkta bi
ståndsinsatsen. Icke desto mindre kan man argumentera för att sådana erfa
renheter är synnerligen viktiga för socialarbetare som utreder och beställer. 
Det beror på att den utredning som ligger till grund för en beställning inte 
enbart kan grundas på "rena fakta" som socialarbetaren erhållit via klienten 
eller någon annan person. 

Man kan hävda att utredningen kräver att utredaren i själva processen 
även använder en förtrogenhetskunskap. Förtrogenhet svarar mot kunska
pens "tysta" dimension. Ofta hänger förtrogenhet samman med våra sin
nesupplevelser. Vi kan se, lukta, känna och "veta" när något har hänt eller 
när något skall påbörjas eller användas. Förtrogenhet får vi genom att delta i 
praktiska verksamheter och skaffa oss erfarenhet av många unika situatio
ner. Vid bedömningar använder vi ofta förtrogenhetskunskap (SOU 
1992:94). 

Jag antar att utredningar och beställningar svårligen kan baseras enbart på 
rena fakta eftersom klienter många gånger är oförstående inför den sociala 
utsattheten. I början av kontakten med socialtjänsten vet ofta varken utre
dare eller klient hur den sociala utsattheten egentligen gestaltar sig, än 
mindre vilken insats som är adekvat. Det finns därmed inga fakta eller ock
så är de otillräckliga. Synliggörandet av utsattheten och nya tolknings- och 
handlingsmöjligheter är något som växer fram i en nära och levande rela
tion mellan socialarbetare och klient (jfr Morén, a.a.). Det betyder att även 
om beställarna följer upp avslutade biståndsinsatser, får de inte den rela-
tionsburna förtrogenhetskunskap som växer fram i möten mellan socialar
betare och klient. På sikt eroderas antagligen den förtrogenhetskunskap som 
är ett nödvändigt komplement till de fakta som finns i en viss situation. De 
åtgärdsmekanistiska utgångspunkter som funktionsuppdelningen kan an
ses ge uttryck för visar på en bristande förståelse för kopplingen mellan soci
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alarbetarens konkreta erfarenheter och dennes kunskap om det direkta kli
entarbetet. 

Vidare kan man argumentera för att en kombinerad socialarbetarroll för
bättrar socialarbetarens helhetssyn på klientens situation. Socialarbetaren får 
ett större ansvarsområde som gör att fler aspekter av en klients livssituation 
måste beaktas och inkluderas i socialarbetarens bedömningar. En av de 
kommunala utförarna belyser detta i det nedanstående. 

Ska man ha socialbidrag som en yttersta hjälp, när inget annat finns. Då 
måste man ha både behandling och myndighetsutövning, och socialbidrag 
mer samstämmigt ...För av alla som söker så finns det alla möjliga olika 
skäl till varför man söker. Inte bara för att jag har för lite inkomst den här 
månaden. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Förutom att det kan antas vara bättre för klienten om denne får en hjälp 
som tar hänsyn till hela situationen och inte enbart en del av problemati
ken, kan även socialarbetarens arbetssituation antagligen underlättas. Med 
utgångspunkt i vad som hittills diskuterats drar jag slutsatsen att specialise
ringen gör att socialarbetarna idag ofta hamnar i slitsamma situationer efter
som funktionsuppdelningen inte alltid motsvarar komplexiteten i ärende
na. Med andra ord, socialarbetarna har avgränsade och tydligt definierade 
arbetsuppgifter trots att den sociala problematiken ofta är mångsidig och 
sammanflätad. Således stämmer funktionsuppdelningen och människors 
sociala utsatthet många gånger dåligt överens. 

Du kan aldrig rakt upp och ner sitta och säga att: "jag räknar bara socialbi
draget, och tar inte hänsyn till annat , f. För då blir det konflikter hela, hela, 
hela tiden. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

En av de personer som innan organisationsförändringen 1992 ansåg att soci-
alarbetarrollen inte kunde vara kombinerad, har sedermera kommit att 
omvärdera sin ståndpunkt och uttrycker sig nu på följande vis: 

Jag tycker numera att man ska följa med i hela processen och vara ansvarig 
för det. Jag börjar luta mer och mer åt att den här personen ska vara ansva
rig för ekonomin igen. Det ska inte vara den här uppdelningen. Man behö
ver inte vara så konsekvent hårdnackad som man är idag, där man har en 
delning mellan ekonomiskt bistånd och utredningsenheterna. Det finns 
människor där det bara handlar om försörjningsekonomi och ingenting 
annat, dom ska vi inte krångla till det för. Men så finns det andra där eko
nomin är en komplex del i hela bilden. Då måste det vara en person som är 
ansvarig för det. Det måste vara jag som har den här kontinuiteten i det och 
som har en processkraft. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 
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Enhetschefens något senkomna reflektion ger ett belysande exempel på att 
funktionsuppdelningen i praktiken visade sig mer problematisk än vad en 
av dess starkaste förespråkare kunde förutse. 

9.2.5 Socialarbetarnas kompetens försämras 

Det förefaller som att funktionsuppdelningen för med sig flera aspekter av 
motsägelsefull karaktär. Å ena sidan ger den möjligheter till specialisering; 
kunskaperna ökar om en mindre del av det sociala arbetet. Å andra sidan 
kan funktionsuppdelningen göra att socialarbetarnas kunskaper minskar. 
Det gäller aspekter av socialt arbete som ligger utanför det avgränsade om
råde som specialiseringen medför. 

Det är både och i det här att utvecklas och specialiseras, man blir bra på nå
gonting, men man tappar samtidigt en annan bit. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Flera socialarbetare, framförallt vid utredningsenheterna, vittnar om att 
funktionsuppdelningen kan leda till en specialisering, som minskar hel
hetssynen och därmed urholkar socialarbetarkompetensen. En specialise
ring som således kanske inte lämpar sig i socialt arbete, utan snarare bidrar 
till sämre bistånd för klienterna. 

För mig innebär specialisering naturligtvis att man i viss mening blir bättre 
på det man gör, men jag kan samtidigt känna att man blir ju "dum" på allt 
annat. Man tappar väldigt fort kunskap och kompetens kring andra områ
den. jag tappar helheten känner jag. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Sammanfattningsvis har det ur socialarbetarnas beskrivningar framträtt fle
ra viktiga argument som talar för en socialarbetarroll med generalistkompe-
tens. Ett centralt argument är att socialt arbete inte är någon enhetlig verk
samhet. Socialt arbete handlar om olika typer av insatser: dels råd, stöd och 
behandling, dels myndighetsutövning, innefattande bland annat materiellt 
bistånd. 

Ett annat argument är att det inte bara är möjligt, utan ofta till och med en 
förutsättning, med en generalis troll i de mest tillspetsade situationerna. Fle
ra intervjupersoner beskrev egna tidigare erfarenheter av att ha omhänder
tagit barn i en familj och ändå kunnat stanna kvar och fortsätta arbetet med 
familjen. Kontinuiteten och socialarbetarens inblick i familjens situation 
skapade en grundtrygghet som var nödvändig för att kunna genomföra 
omhändertagandet på ett så bra sätt som möjligt, och för att kunna bistå fa
miljen efteråt. 
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9.2.6 Sammanfattning av diskussionen om socialarbetarrollen 

I det föregående har diskussionen om socialarbetarrollen kretsat kring anta
gandena att specialiserade socialarbetare kan ge bättre hjälp än generalis ter, 
samt att myndighetsutövning inte kan kombineras med råd, stöd och be
handling. Argument och empiriska beskrivningar som talar både för och 
emot dessa antaganden har presenterats. 

De som argumenterar för en specialisering anser bland annat att kontakter 
mellan socialarbetare och klienter blir mer strukturerade samt att syftet med 
en kontakt blir klarare. Uppdelningen mellan socialtjänstens myndighets
utövande respektive behandlande delar gör att olika aspekter av det sociala 
arbetet, organisatoriskt sett, kan hållas isär. Socialarbetarna sägs därmed få 
distinktare roller. Det påstås öka effektiviteten och rättssäkerheten. 

Specialiseringen har lett till att flera av socialarbetarna upplever sig vara 
mer professionella. Utredningsenheternas socialarbetare säger sig vara bättre 
på att göra korrekta utredningar. Därmed förefaller dokumentationen gäl
lande klienter ha förbättrats, juridiskt och formellt sett. Även utförande so
cialarbetare uppger att specialiseringen har bidragit till en utveckling av ar
betet, framför allt vad gäller behandlingsarbetet. Dessutom anser man det är 
lättare att koncentrera sig på långvariga klientkontakter när arbetet inte störs 
av andra arbetsuppgifter. 

Flera intervjupersoner hävdade emellertid att socialarbetaren som genera
list många gånger är en nödvändig förutsättning för sociala arbete. Ett vik
tigt argument är att en kombinerad roll utgör en betingelse för att biståndet 
ska kunna integrera både anpassande och omgestaltande insatser. Detta då 
socialt arbete ofta handlar både om myndighetsutövning (bl.a. ekonomiskt 
bistånd) samt råd, stöd och behandling. En generalistroll uppges dessutom 
möjliggöra en kontinuitet i klientkontakten och förbättra socialarbetarens 
helhetssyn på klientens situation. Det kan vara en viktig förutsättning i de 
mest tillspetsade situationerna. Kontinuiteten och socialarbetarens inblick i 
en människas situation kan skapa en grundtrygghet som är nödvändig, för 
att till exempel kunna genomföra ett omhändertagande och ändå kunna 
bistå den socialt utsatte. 

Ett annat argument för generalistrollen var att specialisering kan medföra 
att socialarbetarnas kompetens försämras. Specialiseringen sägs minska 
kunskaperna om aspekter av socialt arbete som ligger utanför specialistens 
avgränsade område. Dessutom uppges helhetssynen minska och därmed 
urholkas socialarbetarkompetensen, vad gäller bistånd i komplexa livssitua
tioner. 

En analys utifrån avhandlingens teoretiska grundsyn på socialt arbete ger 
vid handen att specialiseringen huvudsakligen har varit negativ för det so
ciala arbetet i termer av mänskligt bistånd. Med den grundsynen är balans
gången mellan anpassande och omgestaltande insatser central för att kunna 
bistå socialt utsatta människor. Specialiseringen har inneburit att denna 
fundamentalt viktiga balansgång knappast är praktiskt möjlig. Den har de 
facto organiserats bort! Socialarbetarna har förvisso blivit duktigare inom ett 
mindre område, men det kan ifrågasättas om specialiseringen leder till ett 
bättre socialt arbete för klienter med komplexa livssituationer. Ett utförliga
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re resonemang om specialister kontra generalister i socialt arbete förs i slutet 
av detta kapitel. 

9.3 Marknadsorienteringens inverkan på tal och tanke 

"De förändringar som socialpolitiken genomgår i början av 1990-talet på
verkar också de människor som är verksamma på olika sätt inom systemet. 
De professionellas roll, politikernas roll och ideellt och kooperativt arbetan
de människors roller förändras i takt med neddragningar och en ökad 
marknadsinriktning. I slutändan påverkas givetvis de som idag är socialpo
litikens klienter "(Ny gren, 1992, s 149-150) 

Walsh (1995, s 252-253) menar att organisationsförändringar i stor utsträck
ning sker genom att förändra människors sätt tala och tänka om sina verk
samheter. Detta bekräftas i ett antal studier som ger en bild av att marknads
orientering påverkar de offentliganställda till att börja tala och tänka i eko
nomiska termer. Det kan beskrivas som en identitetsförändring, där ett 
ekonomiskt tänkande i vissa fall förefaller ha blivit primärt i förhållande 
till ett innehållsligt tänkande på organisationens arbetsuppgifter113 (Bryntse, 
1992; Bergmark, 1994; Johansson et al, 1994; Walsh, 1995; SOU 1996:169; 
Rombach 1997). 

Syftet med detta avsnitt är att analysera huruvida marknadsorienteringen 
av individ- och familjeomsorgen i Linköpings socialtjänst påverkat social
arbetares och enhetschefers sätt att tala och tänka, framförallt i relation till 
klientarbetet. 

9.3.1 Ekonomiskt tänkande vid olika enheter 

I avsnittet diskuteras ekonomiskt tänkande vid socialtjänstens olika enheter 
i termer av ekonomisk medvetenhet. Den ekonomiska medvetenheten kan 
vidare delas upp i begreppen kostnadsmedvetenhet respektive intäktsmed
vetenhet (Johansson et al. 1994). 

En av anledningarna bakom införandet av BUM var kommunens behov 
av att få kontroll över en ekonomiskt bekymmersam situation. Ett sätt att 
göra det var att genom BUM få socialtjänstens aktörer att tänka och agera 
mer ekonomiskt rationellt114 än tidigare. Politikerna ville uppnå en medve
tenhet om ekonomiska frågor hos tjänstemän på alla nivåer i socialtjänstens 
organisation. Lindberg och Nilsson (1995) skriver att ekonomistyrning för
söker skapa ett beteende hos kommunalanställda som gör att de beter sig i 

1 1 3  E n  s t a t l i e  u t r e d n i n g  p e k a r  p å  f l e r a  s t u d i e r  s o m  v i s a r  g e n o m g r i p a n d e  f ö r ä n d r i n g a r  s o m  e t t  r e s u l t a t  a v  
vad som i avnandlingen betraktas som marknadsorientering. När resultatenheter fått ökat ekonomiskt an
svar för kostnader och intäkter "har personalens och ledningens rationalitet förändrats från innehållsligt 
professionellt tänkande i riktning mot mer ekonomiskt tänkande och en viss slutenhet gentemot omvärlden 
(SOU 1996:169, s 34) 
1 1 4  M e d  e k o n o m i s k  r a t i o n a l i t e t  a v s e s  f r a m f ö r a l l t  k o s t n a d s e f f e k t i v i t e t  o c h  p r o d u k t i v i t e t  ( V e d u n g ,  1 9 9 1 ,  s  
191). 
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överensstämmelse med kommunala ekonomiska mål. En kommunal en
hetschef menar att med införandet av BUM följde en värderingsförskjut
ning i riktning mot ekonomiska värderingar. 

Av de konsulter som var inne för att göra jobbet, för att göra "centrifuge-
ringen", så fick man värderingar. Nya värderingar att blanda ihop med sina 
gamla, men det är en djupare förankring i samhällsekonomin än i värde
ringsfrågor. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Trots införandet av BUM har ekonomin även efter 1992 varit ett visst be
kymmer för Linköpings kommun. Som i många andra kommuner har 
framförallt socialbidragskostnaderna ökat under 1990-talet. Obalans i den 
kommunala budgeten har fått politiker att vilja dra ned på de sociala utgif
terna. För att minska utgifterna har politiker och förvaltningsledning, enligt 
personal vid sociala förvaltningen, använt sig av flera olika strategier. En 
strategi har varit att sociala förvaltningens socialarbetare tydligt informerats 
om budgetläget. Ambitionen har varit att göra personalen mer kostnads-
medveten. Därutöver har utredningsenheternas socialarbetare fått minskad 
delegationsrätt, samt fått direktiv om att primärt beställa av kommunala 
utförare med generella avtal. En idé som hösten 1996 ännu inte var genom
förd, var att ånyo ge utredande socialarbetarna en mer omfattande delega
tion, med villkoret att en del av respektive enhets ekonomiska ansvar läggs 
på socialarbetarna. Enskilda socialarbetare får på så vis mer att besluta om 
men även ett eget budgetansvar. 

Även om utredningsenheternas socialarbetare vid tidpunkten för inter
vjuerna ännu inte hade ett eget kostnadsansvar, upplevde flera av de inter
vjuade att de redan var mycket påverkade att överväga kostnaderna när bi
ståndsinsatser ska beställas. 

Det är ett kärvt ekonomiskt läge och de är på oss från alla håll och kanter. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Via politikers och socialchefens direktiv informeras socialarbetarna om vad 
olika insatser kostar och vilka insatser de helst bör beställa, det vill säga 
kommunens egna råd-, stöd- och behandlingsinsatser. En av utredningsen
heternas enhetschefer beskriver hur politiker och socialchef strävar efter att 
få socialarbetarna att tänka mer ekonomiskt. 

Det drivs en press mot handläggarna, i vart fall från politiker och socialche
fen att handläggaren skall ha ett ekonomiskt tänkande. Handläggarna, a v 
tradition, värjer sig för det här. För det påverkar deras bedömningar. Då 
kommer sådana här begrepp som etik och moral in. Varför ska den som har 
ett behov inte få det bästa som finns på marknaden, även om det kostar 
mest pengar, så resonerar handläggarna. Och den politiska tonen är att: det 
är det billigaste alternativet ... har man två alternativ och både uppfyller be
hoven så ska man ta det billigaste. Det är det som är måttstocken. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 
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Trots att utredningsenheternas enhetschefer är kritiska till besparingar och 
inskränkningar är de högst delaktiga i besparingsprocessen. De är nämligen 
nödvändiga för att politikerna ska kunna implementerà sina beställningsdi
rektiv. 

[Enhetschefen] sätter ju gränser för mig idag, han kan göra det om han ser 
att det är för dyrt, och tvinga mig att fatta andra beslut eller åtminstone lägga 
andra förslag. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Även ekonomienheternas socialarbetare har fått vidkännas politikernas 
direktiv att minska utgifterna på det sociala området. Respektive ekonomi
enhet har ett anslag som inte ska överskridas, samtidigt som arbetsbelast
ningen ökat genom att antalet personer som söker ekonomiskt bistånd bli
vit fler. Det tycks som att man även från enhetschefshåll strävar efter att so
cialarbetarna vid dessa enheter ska ha ett ekonomiskt tänkande i betydelsen 
kostnadsmedvetande. 

Eftersom kostnadsansvaret blir tydligt, även om vi är anslagsfinansierade så 
har vi ju på enheterna ett kostnadsansvar. Det har ju förts ner långt ner, så 
det man gör ska ju genomsyras av en rimlig ekonomi. Handläggarna ska 
känna det, så att man inte bara ser till ekonomiska problem. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

I citatet ovan säger enhetschefen att socialarbetarna "inte bara ska se till 
ekonomiska problem" hos klienterna. Min tolkning är att det betyder att 
socialarbetarna ska ta ökad hänsyn till enhetens och kommunens ekonomi. 

Vid ekonomienheterna säger man att ett sätt att påverka dem har varit 
genom att ge dem tydlig information om socialbidragskostnaderna och om 
underskottet i budgeten. Dessutom menar socialarbetare att deras kost
nadsmedvetenhet påverkas av rapportering i media och åsikter som för
medlas av personer i omgivningen. 

Det är klart att man tänker på pengar för cheferna säger att "nu har socialbi
draget stigit med si och så mycket. Nu har ni gått upp si och så många ären
den, nu har ni betalt ut si och så många miljonerDet matas ju in, man 
kanske blir indoktrinerad. Man hör det över allt, omgivning, bekanta. Se
dan ser man ju hur äldreomsorgen och andra får dra in då tycker jag ju inte 
att vi kan sitta och ösa ut pengar här. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Vid ekonomienheterna anser man att fördelar med att tänka i ekonomiska 
termer bland annat är att personalen vet vad olika saker kostar och därmed 
kan värdera och beskriva arbetet bättre. Likväl framgår av intervjuerna att 
en nackdel med politikernas direktiv är att socialarbetarna känner en stark 
press och ett tungt ansvar att vara restriktiva med utbetalningarna av eko
nomiskt bistånd. En konklusion är att BUM kombinerat med framförallt 
politikers och högre tjänstemäns medvetna påverkan, medfört att sociala 
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förvaltningens socialarbetare har fått en större medvetenhet om vad olika 
insatser kostar. Trots det hävdar både enhetschefer och socialarbetare att det 
fortfarande är klienternas behov som huvudsakligen styr val av insatser, 
även om kostnaderna hamnat mer i fokus. 

När det gäller de kommunala utförarna beskriver även de att personalen 
tänker mer i ekonomiska termer. Ett uppenbar anledning ligger i de generel
la avtalens utformning där utförarnas betalning är relaterat till antalet ut
förda timmar115. 

Vi har ju ingen budget, utan vi har ju timantal. Så vi har att fullgöra ett an
tal timmar och vi får bara betalt för de timmar vi träffar klienter. vi 
har klienter som alltid kommer på fel tid. Då har man inte tid och den här 
timmen man har suttit här och väntat på att de ska komma, den är ju bort
kastad. Jag kan ju ringa och göra en massa andra saker, men det får jag inte 
betalt för. Det är bara när jag träffar personer som jag far betalt. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Utförarnas ekonomiska tänkande ser ut att inbegripa en medvetenhet om 
både kostnader och intäkter. Socialarbetarna funderar både över hur de kan 
öka enhetens inkomster och sänka dess kostnader. 

Det som hela tiden stressar det är att försöka komma på någonting nytt. Nu 
när vi ändå producerar för många timmar så borde vi ju hitta på något nytt 
att sälja. Som möjligtvis beställarenheten skulle vilja köpa av oss. Vi skulle 
gärna vilja utvecklas lite mer, eller utöka lite grand. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Det ska sparas hela tiden. Och att man tänker så här: vi kan inte åka till be
handlingshem hur ofta som helst. Jag måste verkligen fundera: hur ofta be
höver jag verkligen åka till den här ungdomen eller missbrukaren? Kan jag 
åka 20 mil och vara där en timme var 14:e dag? Nej det kan jag inte. Och då 
blir det telefon men det blir inte detsamma. Där tycker jag att vi hela tiden 
tänker ekonomiskt. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

I det ovanstående citatet menar socialarbetaren att det är en besparing att 
ringa istället för att åka bil och göra ett personligt besök. Man kan fråga sig 
vad "värdet" av en sådan resa är jämfört med kostnaden för bilresan. Det 
framgår att socialarbetaren anser att telefonsamtalet inte är lika bra som att 
besöka klienten, trots det prioriteras ekonomin. Det kan tolkas som att en 
ekonomisk rational överskuggar det Morén (1996) beskriver som en bi-
ståndsrational. 

Ytterligare något som framstår som betecknande för socialarbetarnas eko
nomiska tänkande, är medvetenheten om att det finns gränser för hur 

1 1 5  D e t  ä r  e n  ä n  g å n g  v ä r t  a t t  e r i n r a  o m  a t t  m a n  f r å n  o m s o r g s n ä m n d e n s  s i d a  h ä v d a r  a t t  u t f ö r a r n a  f å r  b e t a l t  
för så kallat klientrelaterat arbete. Icke desto mindre tycks ersättningen inte uppfattas på det sättet av utfö
rarna. 
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mycket resurser man kan lägga ned på enskilda klienter. Man menar dock 
att det inte handlar om att utföra så billiga insatser som möjligt, utan om att 
kostnaderna måste stå i rimlig relation till resultatet. 

Man kan ju inte lägga ner hur mycket tid som helst på vissa klienter. Man 
tänker ju ekonomiskt, men det går inte till överdrift. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Man tänker allmänt lite snålare. Hur mycket kan läggas på den här familjen, 
både utifrån en ekonomisk aspekt om resultatet och de medel man lägger 
ned verkligen är i balans. På det sättet kan det vara en ekonomisk effekt, 
men även utifrån: vad orkar familjen med. Det tycker jag att vi har blivit 
duktigare på. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

De kommunala utförarna säger sig i likhet med sociala förvaltningen ha 
ambitionen att ytterligare öka socialarbetarnas grad av ekonomisk medve
tenhet. Syftet är att öka kunskaperna om och förståelse för respektive enhets 
ekonomiska villkor. 

Jag tror att det har ett stort värde för handläggarna att se [enhetens ekonomi] 
lite mer detaljerat så jag förbereder det arbetet ... Varje verksamhet är inte så 
insatt i sin egen ekonomi som de kunde vara. Lite mer ekonomi bör 
jag föra ut på de olika enheterna för att de ska se hur det ser ut och förstå 
hur det går till. Jag vill ju att de ska kunna säga att: "vi vet!". Jag vill att de 
ska få mera insikt i hur det ser ut. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

De privata utförarna i denna studie skulle knappast haft några generella av
tal med kommunen, om inte BUM hade införts. Det innebär att de privata 
utförarna är klart ekonomiskt motiverade, genom att enheternas utveckling 
och existens är beroende av inkomsterna från insatser inom de generella 
avtalen. Således är det i det närmaste en självklarhet att de privata utförarna 
har en intäktsmedvetenhet. 

Man vill ju gå med en viss vinst för att kunna utveckla vidare. Starta nya 
verksamheter. Vi behöver med en viss vinst för att vi ska ha råd att gå i 
egen handledning. Eller gå på vidareutbildning. Men det är ju inget 
vinstdrivande så att man ska tjäna massa pengar att lägga på ... utan de ska 
ju genereras så att de kommer ut igen till klienterna. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Den enhet som förefaller vara minst påverkad av ett ekonomiskt tänkande 
är allmänna enhetens mottagningsenhet. Det är rimligt att mottagningsen
heten inte påverkas nämnvärt med hänsyn till enhetens arbetsuppgifter. 
Enheten tar emot besök, påbörjar utredningar samt hänvisar till andra en
heter utan att göra beställningar. 
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Jag tycker inte att det rör så mycket pengar hos oss ... Vi gör inte av med 
pengar på det sättet. Vi har inga placeringar och så. Det blir inga sådana 
överväganden. 
(Socialarbetare på mottagningsenheten) 

Sammantaget visar intervjuerna att socialarbetare i olika delar av social
tjänsten har ett tydligt inslag av ekonomisk medvetenhet. Det beror i stor 
utsträckning på införandet av BUM, men även på nya besparingskrav från 
kommunpolitiskt håll. Vid utrednings- och ekonomienheterna förefaller 
det finnas en stor medvetenhet om enheternas respektive kostnader. Hos 
både privata och kommunala utförare ligger fokus mer på intäkterna även 
om utförarna även är medvetna om sina kostnader. 

Det bör påpekas att studien inte funnit några tecken på att ett ekonomiskt 
tänkande blivit primärt för socialarbetarna. Tvärtom finns det som talar för 
att socialarbetarna försöker undvika att ställa enhetens kostnader gentemot 
klienternas behov (jfr avsnitt 7.2.2 om köparens motivation). I jämförelse 
med andra enheters socialarbetare förefaller emellertid ekonomienheternas 
socialarbetare vara mer kostnadsmedvetna. Förmodligen beror det på att 
dessa socialarbetare handlägger ekonomiskt bistånd och således hanterar 
pengar mer direkt än socialarbetare vid andra enheter. Dessutom har ök
ningen av socialbidragskostnaderna lett till att politikerna satt en press på 
socialbidragshandläggarna, som kan antas vara större än på andra enheters 
socialarbetare. 

9.3.2 Språkets transformation 

Som tidigare påpekats är språkliga förändringar en viktig aspekt av BUM:s 
införande. I viss utsträckning menar jag att omorganisationen därför är 
möjlig att se i språket. Människor i olika delar av organisationen har ställts 
inför en vokabulär som har ett ursprung i en ekonomisk samhällssfär. Både 
intervjuer och dokumentstudier visar att språket har genomgått en viss 
transformation. Min bedömning bygger dels på utsagor där intervjuperso
nerna talar om hur de ser på språket, dels utsagor som visar hur de faktiskt 
använder språket. 

I enlighet med de teoretiska utgångspunkterna har språket en nyckelfunk
tion i institutionaliseringsprocessen (Berger & Luckmann, 1967). Språket 
tvingar in människor i sociala mönster och vägleder människan i hur hon 
ska tolka, känna och bete sig i den sociala världen. Då språket är centralt för 
den dialektiska konstruktionen av människan och hennes sociala verklig
het, innebär det att förändringar av språket kan förändra hennes sätt att age
ra i den sociala verkligheten. Man kan säga att språket skapar förändring, 
samtidigt som förändring speglas i språket. Flera av de intervjuade beskri
ver att det ekonomiska språk som följde med införandet av BUM har på
verkat deras sätt att tänka på och prata om verksamheten. 

I och med att det här nya språket börjar användas, så har ju mycket av det 
dagliga resonemanget periodvis handlat om kostnader. Man blir ju inte 
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opåverkad utav det. Det är klart, att visst är det så att man reflekterar, det gör 
jag i alla fall. Jag reflekterar över kostnaden på ett helt annat sätt än för tio år 
sedan. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Språket är inte något medium som neutralt överför olika budskap mellan 
människor. Via språket införlivar den enskilda människan organisationens 
institutionella regelsystem som anvisar hur hon ska tänka, känna och 
handla (Berger & Luckman, a.a.; DiMaggio & Powell, 1991a). Genom att an
vända ett ekonomiskt språkbruk kan det antas att socialtjänstens personal så 
att säga "på köpet" får antaganden om verksamheten som har sitt ursprung 
i ekonomin. Socialarbetarna påverkas sålunda av att tala ett visst språk. 
Användandet av ett ekonomiskt språk kan därmed leda till en ekonomisk 
rational hos socialarbetarna. Eller snarare - språket bör leda till en ekono
misk rational, annars är marknadsorienteringen egentligen misslyckad. Te
oretisk sett sker språkets påverkan på människan oftast tämligen omedvetet 
(Berger & Luckmann, a.a.; DiMaggio & Powell, a.a.). Av intervjuerna fram
går dock att det, åtminstone bland några socialarbetare, finns en viss insikt 
om hur språket inverkar på människan. 

På lite sikt kan det påverka en på ett mer omedvetet plan. Som har att göra 
med att man börjar använda ett annat språk som tidigare har varit förknip
pat med andra sätt att tänka och andra attityder. Pratar man om kronor och 
ören dagligdags, så är det klart att det påverkar en till slut. Man vet ju att 
saker och ting kostar si och så mycket. Man fostras ju på något sätt till spar
samhet och hela den biten. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Ovanstående resonemang gäller språkets påverkan på socialarbetare som 
tidigare jobbat i en organisation som inte varit marknadsorienterad. En av 
intervjupersonerna pekar på vad som kan hända med socialarbetare som 
inte har erfarenheter av andra institutionella arrangemang i socialtjänsten. 

På lite sikt förs ju [språket] över. Särskilt då om det kommer nya socialarbe
tare, nya socionomer som inte är ''fostrade" i det som fanns förut, då är ju de 
helt fast. Dom har ju inte möjlighet till någon annan begreppsvärld ens. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Ovanstående farhågor finner teoretiskt stöd i neoinstitutionella antaganden. 
DiMaggio och Powell (a.a.) menar att institutionaliserade arrangemang re
produceras på grund av att människor ofta inte ens kan föreställa sig lämp
liga alternativ. Nybörjaren kommer sannolikt att införliva och reproducera 
för-givet-tagna föreskrifter om hur socialarbetare i den marknadsorientera-
de socialtjänsten ska tänka, tala och handla. Om nybörjaren inte har rele
vanta tidigare erfarenheter att falla tillbaka på blir det svårt att tänka sig al
ternativa sätt att agera på inom ramen för den marknadsorienterade organi
sationen. 
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9.3.3 Ekonomiskt språkbruk vid olika enheter 

Med införandet av BUM följde ett språkbruk med begrepp ur ekonomins 
fatabur, till exempel: produktion, resultatenheter, beställare, utförare, avtal, 
kunder och effektivitet. Vid utredningsenheterna och de kommunala utfö-
rarna förefaller ett ekonomiskt språkbruk ha fått det tydligaste genomslaget. 
Vokabulären kan sägas ha blivit mer marknadsorienterad. 

Det genomsyrar arbetet varje dag. Det är ju så vi har tvingats tänka, ska tän
ka. Man använder begreppen, de här uppdelningarna finns. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Så är ju systemet. Vi säljer och klienterna är kunder. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Vid ekonomienheterna anser man inte att språket förändrats nämnvärt, 
vilket kan bero på att enheterna redan innan BUM varit organisatoriskt av
skilda från socialtjänstens övriga verksamhet. Dessutom är enheterna inte 
inblandade i några beställningsförfaranden. Inte heller vid allmänna enhe
ten upplever man att språkbruket har påverkats särskilt mycket. Vilket för
modligen beror på att inte heller denna enhet är inblandad i några beställ
ningsförfaranden. 

Intervjuerna visar att inställningen till att betrakta socialtjänsten som säl
jare och klienterna som kunder skiljer sig åt mellan olika enheter. Både vid 
sociala förvaltningen och delar av de privata utförarenheterna tycks finnas 
ett klart motstånd mot det nya språkbruket. Hos socialarbetarna i dessa en
heter säger man sig ha en medveten ambition att inte använda den termi
nologi som är förknippad med ett köp- och säljförhållande. Framförallt 
finns det ett moraliskt motstånd som innebär att terminologin anses för-
tingliga klienterna, vilket gör att de tenderar att betraktas som handelsvaror 
istället för människor. Dessutom uppges terminologin vara inadekvat i för
hållande till det sociala arbetets karaktär. Klienter är inte alltid resursstarka 
människor som kan "köpa" eller "beställa" den hjälp de behöver. 

Även om de flesta intervjupersonerna sa sig vara negativa fanns det de 
som var implicit positiva till att betrakta socialtjänsten säljare och klienter
na som kunder. 

Det ligger något bra i tanken, men det har inte slagit igenom. Det vore skill
nad om det vore så att faktiskt det var allmänt den här valfriheten. Då skul
le det vara mer genomfört. 
(Socialarbetare - privat utförare) 

En kund är de ju, om man nu ska titta på beteckningen så, då passar ju kund 
egentligen kanske bättre. För man kommer till det här stället och vill - nu 
betalar man ju inte för det, men det har man gjort på skatten - man kommer 
och vill ha någonting, och vi ger ut. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 
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En sammanfattande beskrivning är att det i organisationen används ett 
språk som till viss del kan beskrivas som marknadsorienterat. En av under
sökningens frågor var om införandet av BUM hade lett till att socialarbetar
na börjat betrakta klienterna som kunder. Tanken var att det i så fall skulle 
utgöra en indikation på en marknadsretorik i socialtjänsten. Intervjumate
rialet visar att det sker i mycket liten utsträckning. 

Användningen av en marknadsorienterad vokabulär ter sig tydligare vid 
utredningsenheterna och råd & stödenheterna, än vid de andra enheterna. 
Det beror sannolikt på att majoriteten av alla beställningar går från utred
ningsenheterna till råd & stödenheterna. Dessa aktörer har därför de mest 
marknadsliknande relationerna. 

När det gäller inställningen till att betrakta socialtjänsten som säljare och 
klienterna som kunder ser det annorlunda ut. Utredningsenheterna, all
männa enheten och en av de privata utförarna är övervägande negativt in
ställda. Ekonomienheterna har en tämligen neutral inställning. De kom
munala utförarna och en annan av de privata utförarna är ganska positiva 
till att betrakta socialtjänsten som säljare och klienterna som kunder. An
ledningen torde vara att många av utförarnas klienter frivilligt och på egen 
hand kan kontakta den utförare de vill ha hjälp av. I synnerhet gäller det för 
de privata utförarna. 

9.3.4 Konsekvenser av ett ekonomisk tänkande 

Att personal inom socialtjänsten är kostnads- respektive intäktsmedvetna, 
är inte något negativt i sig. Ur ett kvasimarknadsperspektiv är det snarare 
något eftersträvansvärt. Ekonomiskt tänkande är ur avhandlingens perspek
tiv negativt först när det försämrar möjligheterna att förmedla mänskligt 
bistånd till socialt utsatta människor. 

En av undersökningens huvudfrågor är vad socialarbetares agerande uti
från en ekonomisk rationalitet kan innebära för det direkta klientarbetet. Ett 
antagande var att socialarbetarnas förhållningssätt gentemot klienterna 
kunde komma att bli mera distanserat om ett ekonomiskt tänkande fick 
stort genomslag i socialtjänsten. Undersökningen visar att socialarbetare vid 
olika enheter stundtals ägnar sig åt ett ekonomiskt tänkande i form av kost
nads- och intäktsresonemang som förefaller få vissa konsekvenser. Några 
av dessa konsekvenser diskuteras i detta avsnitt. 

Vid utredningsenheterna är en av konsekvenserna att socialarbetarna 
ibland inte beställer vad de utifrån sin professionella bedömning anser vara 
den bästa insatsen i förhållande till klientens behov. En tolkning är att det 
bland annat beror på en kostnadsmedvetenhet där socialnämndens ekono
mi prioriteras före klienters behov och önskemål. Dessutom uppges beställ
ningarna vara villkorade av de direktiv som politikerna lagt på utrednings
enheterna. Jag anser att förfarandet kan betraktas som bristfällig responsivi-
tet, vilket sett ur kvasimarknadens synpunkt innebär sämre kvalitet för 
brukarna. För utredande socialarbetare kan detta sägas betyda en av-
professionalisering där valet av biståndsinsats i stor utsträckning tycks styras 
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av dess kortsiktiga kostnader för kommunen, istället för av den socialt ut
satta människans behov. 

Klientperspektivet kommer i bakgrunden på grund av ... besparingskrav 
och sådana saker. Det pratas väldigt lite om vad som är bra för klienten och 
hur behoven ska tillgodoses. Vi ska spara pengar och det är det som gäller. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Jag kanske kan se att den här utföraren som vi inte får anlita gjorde det bästa 
för klientens behov. Då kanske råd & stöd är det näst bästa, så kvaliteten för
sämras då vi tvingas tänka så här. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

En kortsiktig kostnadsbesparing kan dock visa sig vara negativ på längre 
sikt. Bland annat kan socialtjänsten förlora i legitimitet om kommunens 
medborgare börjar uppleva att socialtjänsten beställer "bistånd av 2:a sorte-
ring" på kvasimarknaden. Vidare kan det vara oekonomiskt om klienter får 
återkommande problem på grund av att de inte fått bästa tillgängliga bi
stånd. I sämsta fall blir biståndet ingen reell hjälp. Dessutom kan biståndet 
bli tämligen verkningslöst om de utredande socialarbetarna inte själva tror 
på de insatser de "tvingas" beställa åt klienterna. 

Tror inte handläggaren på den insats som man sätter in, så blir ofta resulta
tet där efter. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Beställarna berättar att de ställs inför moraliska konflikter när de inte fritt 
kan beställa den insats de bedömer vara bäst för klienten. Detta på grund av 
att beställningar ofta sägs styras av kostnadsmässiga överväganden. Bestäl
larna hävdar att de vill tillvarata klienternas intressen, men känner en stark 
press att prioritera kostnadsmässiga överväganden framför överväganden 
om bistånd. 

Man tittar på pengarna i första hand och klienterna i andra hand. Vi har två 
projekt på gång. En kille jobbar med vuxenärenden; att försöka minska anta
let HVB-placeringar så mycket som möjligt. Då börjar man närma sig den 
här problematiken. Hur mycket ska man säga nej till? Vad är det som är 
rimligt? Vilka ska få möjlighet att åka på behandlingshem? Vilka ska man 
sålla bort för att spara pengar? 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

Vid ekonomienheterna kan konsekvenserna av en kostnadsmedvetenhet 
göra att socialarbetare blir "småsnåla", cyniska och moraliserande. Det tar sig 
uttryck i att socialarbetarna håller tämligen strikt på de gränser som nor
merna för ekonomiskt bistånd utgör. En tolkning är att arbetet vid ekono
mienheterna ofta bedrivs utifrån en tämligen snäv handläggningsrational 
som tenderar att försvåra ett kreativt tänkande där socialarbetare och klient 
kan se nya möjligheter. 
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Vi har ju en norm och vi har ju riktlinjer för vad man kan betala ut ... ris
ken hos oss är ju att man blir "småsnål". Att när man sitter dagligen och 
betalar ut pengar och klienten kommer tillbaka och har förbrukat sina -peng
ar, så är risken för att bli cynisk och moralistisk, det ligger ju här bakom. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Utförarna ger en dubbel bild av situationen. På en direkt fråga svarar de att 
klientarbetet inte påverkas av marknadsorienteringen, men bland svaren på 
andra frågor framträder en bitvis motsatt bild som ger vid handen att kli
entarbetet har påverkats. Flera av de intervjuade utförarna ger uttryck för att 
marknadsorienteringen försämrat olika aspekter av klientarbetet både kvan
titativt och kvalitativt. I undersökningen framkommer att en bidragande 
orsak är att enhetschefer och socialarbetare arbetar mer; fler timmar och 
med fler klienter. Det gör att arbetsbelastningen blir större och mindre tid 
till exempelvis för- och efterarbete, fortbildning och ,/återhämtning//. Det 
påverkar socialarbetarnas klientarbete både direkt och indirekt. 

Direkt påverkas arbetet genom att socialarbetarna känner sig trötta och 
stressade, dessutom prioriteras olika insatser bort på grund av ekonomiska 
orsaker. Indirekt påverkas arbetet genom att det finns mindre tid och ork för 
vidareutbildning och utvecklingsarbete. 

Kvantitativt tycker jag att man har pressen på sig att uppfylla sin kvot, i hur 
många ärenden man ska ha. Om man inte har uppfyllt den kvoten så kan 
man ju känna att man borde ha gjort lite mer för enhetens fortbestånd. Då 
kan ju det här att göra lite mer, tära på kvaliteten. Så där kan det vara att 
man håller emot, att man inte tar mer än vad man känner att man mäktar 
med, för att göra ett gott arbete. Men om de kraven ökar; att man ska ha mer 
ärenden, då får man göra avkall lite grand på det andra. Då inverkar det på 
arbetet. 
(Socialarbetare - kommunal utförare) 

Som påpekats i kapitel 7 kan den osäkerhet som finns på en kvasimarknad 
leda till att personalen vid utförarenheterna känner en osäkerhet inför sin 
egen framtid som anställd och avlönad. Det kan i sin tur påverka socialarbe
tarens relationer med klienterna på ett negativt sätt, genom att det blir svå
rare att skapa och bibehålla bärande biståndsrelationer. 

Genom att känna tillit så ska de våga ta hand om sitt eget. Det gör att vi inte 
är utbytbara. Vissa lägen i terapin är det förödande om man går i konkurs 
och inte kan fortsätta att jobba med patienterna. Samma blir det när man 
tänker på de politiska vindarna, vad händer om man ska lägga allt på det 
offentliga igen? 
(Socialarbetare - privat utförare) 

Min tolkning av det som sagts hittills är att socialarbetarna har blivit mer 
ekonomiskt medvetna. Konsekvenserna av detta förefaller både positiva 
och negativa beroende på ur vilket perspektiv de betraktas. Ur ett ekono
miskt perspektiv är det rimligtvis bra att de olika enheternas medarbetare 
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beaktar kostnader och intäkter. När det gäller det sociala arbetet kan man 
sluta sig till att kvaliteten på klientarbetet, i vissa delar av organisationen, 
påverkats negativt som en konsekvens av en ökad ekonomiskt medveten
het. Det är antagligen mer korrekt att påstå att det inte alltid är den ekono
miska medvetenheten i sig som är problematisk. Snarare är det vissa av den 
ekonomiska medvetenhetens konsekvenser som är problematiska. 

Utredarna beställer inte alltid det bistånd de anser vara bäst för klienten. 
Som tidigare beskrivits beror det i stor utsträckning på de begränsande direk
tiv som utredningsenheterna ålagts. Det förefaller även bero på ett kost
nadsmedvetande hos socialarbetarna. Vad gäller ekonomienheternas social
arbetare tycks de bli överdrivet restriktiva med ekonomiskt bistånd. Vid ut-
förarenheterna känner sig socialarbetare pressade och trötta av att prestera 
mer för att klara respektive enhets ekonomi. Det gäller till viss del även de 
privata utförarna vars existens på kvasimarknaden dessutom är villkorlig. 
Sammantaget blir min slutsats att det kan leda till en sämre kvalitet på bi
ståndet till klienterna. 

Allt beror dock inte på organisationsförändringen 1992. Det är viktigt att 
uppmärksamma att kommunens ekonomiska situation är en faktor som 
starkt påverkar det sociala arbetet. I alla händelser förefaller den kommuna
la ekonomin och organisationsförändringen samspela på ett sätt som leder 
till problem för det sociala arbetet. BUM är i stor utsträckning ett styrmedel 
som politikerna använder för att sänka kommunens kostnader. 

9.3.5 Konkurrens medför revirtänkande och sämre samarbete 

Enligt Le Grand (1997) antas människor som arbetar i välfärdsstaten inte 
längre drivas av altruism istället antas de vara mer eller mindre egennytti-
ga. Det sättet att se på människor kan antas ligga bakom idén att konkur
rensutsättning ger incitament till dem som arbetar i en verksamhet att göra 
sitt bästa (Pettersson, 1992, s 21; SOU 1996:169, bilaga 5, s 40). 

I kapitel 8 redovisades flera anledningar till att samarbetet inom social
tjänsten inte fungerar bra, bland annat bristande kännedom om andra in
volverade personer och formalisering av socialarbetarnas kontakter. Ytterli
gare en anledning är konkurrens om resurser, som verkar kunna leda till 
revirtänkande och därmed sämre samarbete. Med resurser avses här fram
förallt pengar, men även personal och tid. Tidigare forskning visar att en 
ökad fokusering på resurser i en marknadsorienterad organisation är en 
viktig orsak till motsättningar mellan olika personalgrupper. Spänningarna 
ökar med graden av marknadsorientering (Johansson et al, 1994). Det är 
sannolikt en dialektisk process där dåligt fungerande samarbete både kan 
vara en konsekvens av revirtänkande och leda till revirtänkande. 

Enligt min bedömning råder ett partiellt revirtänkande. Några intervjuade 
säger att de inte upplevt något överhuvudtaget, andra hävdar att det före
kommer på flera ställen inom socialtjänsten, både inom och mellan olika 
enheter. Enheternas strävan att få resurserna att räcka till medverkar till att 
skapa och vidmakthålla revir. Enskilda socialarbetare eller enheter som 
känner sig pressade av brist på pengar eller tid försöker avgränsa arbetet för 
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att få resurserna att räcka till, och för att orka med arbetet. Till exempel ver
kar det som att socialarbetare prioriterar att träffa klienter före samarbete och 
kommunikation med kollegor. Det är en kortsiktig strategi som kan visa sig 
vara felaktig i det långa loppet. Att dra ner på samarbete och kommunika
tion kan förmodligen slå tillbaka på klientarbetet som kan bli sämre och 
kanske mer resurskrävande. Jag menar att det särskilt i en funktionsuppde-
lad organisation är centralt att samarbeta och kommunicera med andra pro
fessionella. 

Vi har en påse pengar och andra har sin påse pengar. Det gör ju att det inte 
finns så mycket smidighet på det sättet. Var och en sitter och tänker på sin 
budget och vad de har resurser till. "Det här har vi inte fått pengar till, det 
kan vi alltså inte göra ,;. 
(Socialarbetare vid ekonomienhet) 

Vi håller oss alldeles för mycket inom våra revir. det tror jag kan vara 
en negativ bit när resultatenhetschefer har sin egen lilla budget. Och den ska 
banne mig gå ihop. Då gör man inga stickspår. det blir ett revirtänkan
de, av en sådan här plottrig organisation, det blir det. 
(Enhetschef vid utredningsenhet) 

När omsorgsnämnden upphandlar avtal med utförarna i en konkurrenssi
tuation, då bidrar det till ett revirskapande mellan de utförare som konkur
rerar om att få teckna avtalen. Uttryck för det är att de olika enheterna vär
nar om den egna enheten. Respektive utförarenhet tar ingen speciell hän
syn till andra enheters ekonomiska situation, till exempel om de får överta
lig personal på grund av arbetsbrist, till följd av förlorade kontrakt. Fram
förallt tycks detta förhållande mellan de kommunala och de privata utfö
rarna. 

Det överensstämmer med vad Rombach (1997, s 63) kom fram till i studiet 
av en kommun som marknadsorienterats116. Han menar att aktörernas lo
jalitet föreföll ha ökat i styrka när det gällde den egna enheten, men det 
gällde inte resten av organisationen, kommunen eller medborgarna. Likna
de resonemang förs av Norlin (1994, s 90). Föreställningen om att styrning 
via ekonomiska spelregler skapar ett beteende hos personalen som gagnar 
de kommunala målen, stämmer sålunda bara till viss del. Till exempel kan 
målet att bedriva socialtjänstens verksamhet mer kostnadseffektivt stå i 
konflikt med professionella mål om samarbete eller kontinuitet i klientkon
takterna. 
Intervjupersoner vid olika enheter beskriver att det har förekommit sam

arbete mellan privata och kommunala utförare som har arbetat med olika 
problem i samma familj utan att man konkurrerat. Några utförande social
arbetare anser att samarbetet antagligen skulle fungera bättre om enheterna 
var anslagsfinansierade, eftersom socialarbetarna då skulle slippa känna den 
press som en konkurrenssituation kan innebära. En balansgång som utfö
rarna har att göra är att de organisatoriskt sett både ska konkurrera och sam

1 * 6 Rombach använder benämningen marknadslik kommun. 
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arbeta för klienten. Som jag ser det ska socialarbetarna växla mellan olika 
rationaler; en marknadsrational och en biståndsrational. I omsorgsnämn
dens avtal med utförarna finns en klausul om att utförarna ska samverka 
med varandra när det behövs för klientens skull. Flera av intervjuperso
nerna anser emellertid att det kan vara svårt att byta från den ena rollen till 
den andra. 

En kommunal enhetschef pekar på att det till viss del förefaller möjligt att 
kombinera samarbete och konkurrens, parallellt med ett revirtänkande. En
ligt enhetschefen är revirtänkandet starkt kopplat till de tillfällen då utfö
rarna konkurrerar om kontrakt på olika verksamheter. 

I det ögonblick vi är under en konkurrensupphandling då är jag väldigt tyd
lig med mitt revir. Mycket tydlig. Det är alldeles självklart för mig. Jag måste 
ju som arbetsledare visa min personal att det här ska vi ha hem. Oavsett o m 
det är något vi redan har eller om det är något som någon annan har så vill 
jag ha hem det till oss. Så fungerar ju de andra också, så där finns det ju ett 
revirtänkande. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Därutöver är en tolkning att organisationen stabiliserat sig vilket gör att re
viren inte behöver upprätthållas i "identitetsskapande" syfte. Det vill säga 
revirgränserna kan initiait ha behövts för att socialarbetarna lättare skulle 
kunna orientera sig i den nya organisatoriska tillvaron. Det fanns ett behov 
att markera revir, för att stärka den egna enhetens inre sammanhållning 
gentemot de andra. Det är vad sociologen Bauman (1992) beskriver som en 
Vi- och Dom-attityd. 

I början av den här nya organisationen så var det ett starkt revirtänkande 
res t e n  a v  å r e t  o c k s å ,  d e t  t y c k e r  j a g  i n t e  a t t  d e t  ä r  i d a g .  J a g  t y c k e r  v i  h a r  k o m 
mit bra långt på väg att vi ser varandra. Det fungerar mer normalt resten a v 
å r e t .  D å  k a n  v i  p r a t a  m e d  v a r a n d r a ,  o r d n a  s a k e r  g e m e n s a m t ,  s a m a r b e t a  o s v .  
M e n  ä v e n  u n d e r  r e s t e n  a v  å r e t ,  s å  f o r t  v i  k o m m e r  i n  i  d e t  ö g o n b l i c k  d ä r  d e t  
handlar om vem som ska ha ansvar för en verksamhet, då blir jag ju revir
tänkande igen. 
(Enhetschef - kommunal utförare) 

Av utförarnas beskrivningar har jag dragit slutsatsen att utförarenheternas 
revir öppnas och stängs omvartannat. Eftersom enheterna i stor utsträck
ning ser till sin egen existens sluts reviren när fara i form av konkurrens 
hotar. Information släpps inte ut, man släpper inte andra utförare över revi
rets gränser. När konkurrensen inte upplevs som något akut hot lever utfö
rarna i tämligen fredlig samexistens med revirens gränser mindre bevakade. 
En tänkbar lösning på samarbetsproblernen vore att det fanns tydliga eko
nomiska incitament för samverkan. Med ett sådant system skulle det vara 
ekonomiskt fördelaktigt för olika enheter att samverka för enskilda klienter 
i de fall när sådant samarbete är befogat. 

222 



9.3.6 Sammanfattning av marknadsorienteringens inverkan på tal och 
tanke 

Sammantaget visar intervjuerna att det förekommer ett ekonomiskt tän
kande vid socialtjänstens olika enheter. Det tycks bero både på införandet av 
BUM och nya besparingskrav från kommunpolitiskt håll. Vid utrednings-
och ekonomienheterna förefaller det finnas en stor medvetenhet om enhe
ternas respektive kostnader. Hos både privata och kommunala utförare lig
ger fokus mer på intäkterna. 

Undersökningen visar att språket har genomgått en viss transformation. 
Det ekonomiska språk som följde med införandet av BUM har påverkat so
cialarbetarnas sätt att tänka på och prata om verksamheten. 
Användningen av en marknadsorienterad vokabulär ter sig tydligast vid 
utredningsenheterna och råd & stödenheterna. 

Det finns ett antal konsekvenser av ett ekonomiskt tänkande. Utredarna 
beställer inte alltid det bistånd de anser vara bäst för klienten. Det förefaller i 
viss utsträckning på ett kostnadsmedvetande hos socialarbetarna. Ekonomi
enheternas socialarbetare tycks bli överdrivet restriktiva med ekonomiskt 
bistånd. Vid utförarenheterna sägs socialarbetare känna sig pressade och 
trötta av att prestera mer för att klara respektive enhets ekonomi. Det gäller 
till viss del även de privata utförarna. En slutsats är att det kan leda till en 
sämre kvalitet på biståndet till klienterna. 

Konkurrens tycks medföra revirtänkande och sämre samarbete. 
Revir uppstår på olika ställen inom sociala förvaltningen på grund av att 
olika enheter försöker få sina resurser, i form av tid och pengar, att räcka till. 
Dessutom uppstår revir bland kommunala och privata utförare som en 
konsekvens av konkurrensen vid omsorgsnämndens upphandlingar. Re
virtänkandet är endast partiellt. Utförarenheternas revir öppnas och stängs 
omvartannat, beroende på om konkurrensen upplevs hotande eller inte. 

9.4 Socialtjänstens klientarbete - sammanfattande analys 

Kapitlet har diskuterat det direkta klientarbetet i en marknadsorienterad 
socialtjänst. Första avsnittet sökte svar på hur relationerna mellan socialar
betare och klient gestaltar sig inom den marknadsorienterade individ- och 
familjeomsorgen. I det andra avsnittet granskades antagandena att speciali
serade socialarbetare kan ge bättre hjälp än generalister, samt att myndig
hetsutövning inte kan kombineras med råd, stöd, behandling. Kapitlets tred
je avsnitt har diskuterat frågan om marknadsorienteringens inverkat på 
socialarbetarnas sätt att tala och tänka om verksamheten. Nedan görs en 
sammanfattande analys, där det empiriska materialet mer uttryckligt åter
kopplas till de teoretiska resonemangen. 
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9.4.1 Olika enheters klientrelationer 

Analysen visar att marknadsorienteringen av Linköpings socialtjänst bygger 
på idéer som i vissa avseenden förefaller stå i kontrast till den teoretiska 
grundsyn på socialt arbete som avhandlingen refererar till (Morén, 1992, 
1996). Istället för att utnyttja den potential som en balansgång mellan anpas
sande och omgestaltande arbetsuppgifter kan innebära (a.a.), har man till 
stor del organiserat bort socialarbetarnas möjligheter att integrerat arbeta 
med dessa aspekter av det sociala arbetet. Teoretiskt sett förefaller idéerna 
bakom funktionsuppdelningen att baseras på föreställningen att socialt arbe
te antingen består av rationellt problemlösningsarbete eller någon form av 
behandlingsarbete. En slutsats är att den marknadsorienterade socialtjänsten 
således inte är organiserad utifrån att relationen mellan socialarbetare och 
klient är ett grundläggande villkor för mänskligt bistånd. 

Socialtjänsten förefaller inte heller vara organiserad för att nära, personli
ga och levande klientrelationer ska uppstå vid sociala förvaltningens utre
dande enheter. Jag anser att organisationsmodellen uttrycker att en syn på 
klientrelationer, som innebär att de är viktiga för utförande socialarbetare 
men inte för de som utreder. Argument som både är empiriskt och teore
tiskt grundade motsäger emellertid denna syn på utredningsenheternas kli
entrelationer. Det viktigaste argumentet är att relationen ofta har stor bety
delse för utredningens innehållsmässiga kvalitet. Relationen är viktig för 
att utredningar ska innehålla annat än tämligen lätt identifierbara (och ytli
ga) sakförhållanden. 

I biståndsteorin (Morén, a.a.) betraktas relationen som en grund för att 
överhuvudtaget komma fram till om det föreligger social utsatthet. Ofta är 
socialt utsatta människor blinda inför den egna livssituationen; de vet inte 
vad deras problem är. Det gör att den utsatte inte på något enkelt sätt kan 
förmedla till socialarbetaren vari utsattheten egentligen består. Inom ramen 
för en relation mellan socialarbetare och klient kan ett synliggörande av den 
utsattes livssituation komma till stånd. Genom att socialarbetaren kommer 
nära och försöker förstå klienten kan socialarbetaren medverka till att klien
ten upptäcker nya eller ändrade överlevnadsstrategier. Teoretiskt betraktat 
är synliggörandet en central del av själva biståndsinsatsen. Det innebär att 
det inte går att dra någon tydlig gräns mellan vad som är utredning och vad 
som är insats. 

En utredare som enbart bygger sin utredning på de objektiva sakförhållan
den som kan betraktas utifrån, riskerar att göra en utredning som inte fång
ar mer än de yttre aspekterna av klientens sociala utsatthet. Beställningar av 
insatser som grundas på dylika utredningar kan därmed bli otillräckliga el
ler i sämsta fall felaktiga. 

9.4.2 Socialarbetaren som professionell generalist 

En övervägande del av intervjupersonerna menar att det i princip är möj
ligt och ofta önskvärt med en generalistkompetens för socialarbetarna. Mot
ståndarna till generalistrollen drev däremot en argumentationslinje som 
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innebär att det inte är möjligt att vara duktig på det sociala arbetets alla as
pekter. Dessutom uppges vissa aspekter som ekonomi och akuta ärenden ta 
överhanden på bekostnad av andra delar av arbetet. Arbetet tenderar därför 
att bli uppsplittrat. Ytterligare ett argument var att många av dagens klientä
renden är mer komplexa än gårdagens. Ett av de starkaste argumenten för 
en specialiserad socialarbetarroll var att de tvångsmöjligheter som myndig
hetsutövningen inbegriper inte är förenliga med rådgivande, stödjande eller 
behandlande socialt arbete. Man menade att klienter inte kan känna förtro
ende för en socialarbetare som bland annat har makt att omhänderta barn 
om det framkommer att de far illa. 

De som ansåg att det var möjligt att i samma socialarbetarroll kombinera 
myndighetsutövning med andra aspekter av arbetsuppgiften, menade att 
arbetsuppgiftens olika aspekter inte stod i något motsatsförhållande till var
andra. Tvärtom hävdades att de skenbart oförenliga aspekterna av arbets
uppgiften var komplementära, delvis av nödvändighet. Det huvudsakliga 
argumentet var att olika arbetsuppgifter ofrånkomligen är sammanflätade 
med varandra i praktiskt socialt arbete. Det är många gånger svårt att dra 
gränser mellan vad som är myndighetsutövning och vad som är råd, stöd 
och behandling i biståndet. 

Boklund (1995) anser att det är av mindre betydelse om socialtjänsten är 
integrerad eller funktionsuppdelad, huvudsaken är att olika funktioner 
samordnas. Hon hävdar att om krav ställs att olika yrkesgrupper ska utveck
la en gemensam generalistkompetens, medför det ofta konflikter och oklar
heter när det gäller avgränsning mellan kompetens- och ansvarsområden. 
Som motargument till Boklund kan sägas att samma sak har visat sig gälla 
även för den funktionsupp delade organisationen som studeras i denna av
handling. Vidare menar Boklund att om syftet med samarbete istället är att 
gynna yrkesgruppernas olikheter och att låta dessa olikheter vara verksam
ma i samarbetssituationen, förefaller det leda till bättre förutsättningar för 
samarbete som gynnar enskilda klienter. Här kan man se likheter mellan 
Hjerns perspektiv och Boklunds resonemang. 

Som tidigare påpekats har de kommunalt anställda socialarbetarnas roll 
blivit mer specialiserad. För att tala med Hjern (1994, 1995) kan rationalen 
bakom en sådan förändring vara att socialarbetarna, på felaktiga grunder, 
vill bli mer professionella genom att jobba med en mindre del av det sociala 
arbetet. Om socialt arbete teoretiskt betraktas som å ena sidan åtgärdsmeka
nik och å andra sidan terapeutiskt arbete har specialiseringen inneburit för
bättringar eftersom specialiseringen skett i dessa riktningar. Det betyder att 
sociala förvaltningens specialisering skett i den förstnämnda riktningen, 
medan utförarna specialiserat sig i den senare. 
Icke desto mindre är det möjligt att rikta kritik mot själva idén om speciali
sering i socialt arbete. 

Vanligtvis menas med specialisering att man blir duktigare inom ett 
mindre område. Bland annat inom läkaryrket innebär specialisering att en 
läkare specialiserar sig på exempelvis en viss form av kirurgi. När det gäller 
socialt arbete är det tveksamt om samma principer äger giltighet, det vill 
säga att en uppdelning av en komplex arbetsuppgift leder till ett bättre soci
alt arbete. Jag påstår att det kan bli precis tvärtom. Det beror på att det sociala 
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arbetets praktik har en karaktär som i flera avseenden skiljer sig från många 
andra praktiker. Det sociala arbetets viktigaste drag är, enligt min mening, 
att det handlar om utsatta människors sociala tillvaro. Den sociala tillvaron 
är inte identisk med den materiella tillvaron. Den materiella tillvaron är 
ofta lättare att avgränsa och åtgärda uppdelad i mindre enheter. Det innebär 
att socialt arbete handlar om en tillvaro som många gånger är olämplig eller 
omöjligt att dela upp i olika aspekter. Många socialt utsatta människor har 
simultant problem med exempelvis ekonomi, boende, missbruk och rela
tioner till andra människor. Det kan innebära en mycket komplex och 
sammanhängande problematik. Problemen är svåra att dela upp i kategorier 
och "åtgärda" var för sig. Vare sig de vill eller inte möter därför socialarbeta
re människor med problem som ofrånkomligen är sammankopplade med 
andra problem. Kruxet är att socialtjänstens specialisering i många fall över
ensstämmer dåligt med utsatta människors problemläge. 

Specialiseringen har inneburit att både organisationen som helhet och en
skilda socialarbetare har svårt att se och bemöta komplex problematik på ett 
adekvat sätt. Balansgången mellan anpassning och omgestaltning verkar 
inte längre vara praktisk möjlig. En slutsats är att funktionsuppdelningen 
gör socialarbetarna till specialister men inte mer professionella. 

Följer man Hjerns och Boklunds idéer borde socialarbetarna samordna 
sina respektive kompetenser för att kunna erbjuda ett bistånd som för den 
enskilde upplevs mera sammanhållet och integrerat. Flera av funktion
suppdelningens avigsidor skulle sannolikt kunna förbättras om socialarbe
tarna ställde för-vemfrågor och kontinuerligt utgick ifrån klientens behov, 
vilket skulle innebära att klienten sattes i centrum. Det är vad Boklund kal
lar för det behovsorienterade samarbetet. Hjerns förslag är att betrakta klien
ten som resultatenhet, eftersom de organisatoriska resultatenheterna ofta 
inte motsvarar klienters, många gånger, komplexa problematik. Det är täm
ligen uppenbart att flera av socialtjänstens brister beror på att socialarbetarna 
specialiserat sig och håller sig inom de revir som de olika enheterna utgör. 

9.4.3 Organisering för socialt arbete 

Jag anser att professionalisering i socialt arbete borde bestå i att bli duktig på 
även en annan form av gränsöverskridanden än de Hjern diskuterar. Det 
vill säga att enskilda socialarbetare lär sig hantera det Morén (a.a.) beskriver 
som gränslandsproblematiken. Det innebär ett socialt artbete som bedrivs i 
vad som kan beskrivas som ett gränsland mellan anpassande och omgestal
tande biståndsinsatser. Med det synsättet är den professionella socialarbeta
ren en generalist som både arbetar med myndighetsutövning, råd, stöd och 
behandling. 

I polemik till Hjern och Boklund hävdar jag att till skillnad från andra of
fentliga verksamheter, där människors problem ofta kan avhjälpas med in
satser från konstellationer av specialister, fordras i socialt arbete många 
gånger ett bistånd som utgår från en sammanhållen socialarbetarroll. Det 
kan formuleras som att socialt arbete är en verksamhet som många gånger 
kräver generalister och inte bara samarbete mellan specialister. 

226 



När specialisering av socialt arbete diskuteras kan det vara viktigt att på
minna om att det rör sig om olika slags specialisering inom socialtjänstens 
IFO117. Först och främst finns det en "grov" specialisering i myndighets
utövning respektive råd, stöd och behandling. Vidare finns en uppdelning i 
olika enheter (t.ex. utredning, ekonomi, olika utförare) inom dessa delar. 
Även inom de flesta av enheterna råder ytterligare specialisering, där olika 
funktioner arbetar med fördefinierade kategorier av människor (t.ex. barn, 
ungdomar, vuxna, arbetslösa, skuldsatta, flyktingar, missbrukare, ensamstå
ende mödrar). 

För många socialt utsatta människor kan det vara fullt tillräckligt att få 
hjälp av en enda specialiserad socialarbetare. Ibland behövs inget samarbete 
med andra specialister och ibland behövs bara socialt arbete av antingen an
passande eller omgestaltande karaktär, men som redan beskrivits är det ofta 
tvärtom. Här argumenteras för att det sociala arbetet i stor utsträckning krä
ver att socialarbetaren är generalist. Ståndpunkten bygger i huvudsak på två 
argument: 

1) Komplexiteten är olämplig att dela upp - biståndet försvåras 
Människors sociala utsatthet är många gånger sammanflätad och komplex. 
Det innebär att många problem är oupplösligt förbundna med varandra och 
därför inte, på något enkelt sätt, kan separeras i olika specialisters åtgärdska
tegorier. Det är inte det minsta osannolikt att en människa som kommer i 
kontakt med socialtjänsten exempelvis kan vara en invandrad ensamståen
de flerbarnsmamma som är arbetslös, skuldsatt och dessutom har miss
bruksproblem. Den människan har en uppenbart sammansatt livssituation 
som svårligen kan delas upp i avgränsade specialistkategorier. Det behövs 
inte särskilt mycket föreställningsförmåga för att tänka sig att problemen på 
olika sätt hänger samman och påverkar varandra. Genom att försöka dela 
upp utsattheten i fördefinierade åtgärdskategorier riskerar man att komplex
iteten i den utsatta människans livssituation inte förstås varken av den ut
satte eller av socialarbetaren. Helheten reduceras till ett antal avgränsade 
och "förenklade" problem som kanske missförstås, eller inte kan bemötas 
adekvat eftersom det sammanhang de ingår i inte framträder för någon av 
specialisterna. 

För att socialarbetaren ska kunna bistå klienten på ett bra sätt måste hon ha 
möjlighet att förstå den mångfacetterade situationen. Ett grundläggande 
villkor för detta är, som jag tidigare antagit, etablerandet av en nära och per
sonlig relation mellan socialarbetare och klient. Det är tämligen orimligt att 
tänka sig att socialt utsatta människor ska orka eller vilja etablera ett batteri 
av nära och personliga relationer till ett antal specialister. Att de flesta klien
ter helst vill ha kontakt med en och samma socialarbetare framgår i 
Boklund (a.a.). Samma sak indikeras även i avhandlingens pilot- och hu
vudstudie. Jag hävdar att möjligheten att erbjuda det som Morén (a.a.) be

Jfr tabell 1 som beskriver de enheter och avdelningar som ingår i den del av socialtjänsten som utgör det 
studerade fallet. 
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nämner mänskligt bistånd sålunda fordrar att socialarbetaren har rollen som 
generalist. 

2) Språkets otillräcklighet 
Ett annat argument för generalistrollen är att språket många gånger är otill
räckligt för att kunna samordna ett antal specialiserade socialarbetare. 

Jag uppfattar det som att en rationalistisk tanke implicerad i specialisering
en är att olika specialister mellan sig, ska kommunicera muntlig och skrift
lig information om klienter, bland annat i form av utredningar och beställ
ningar. Detta av nödvändighet eftersom en specialist inom den funktion-
suppdelade socialtjänsten inte alltid kan eller ska handha hela biståndsinsat
sen själv. 

En svårighet i sammanhanget är att information om människors sociala 
situation inte alltid är lätt att delge någon annan. Möjligheten att språkligt 
överföra information av detta slag är begränsad. Inte ens i tämligen vardag
liga sammanhang kan kunskap och information om en annan människa 
förmedlas mellan människor i någon total bemärkelse. 

Övertygande argument för språkets otillräcklighet kommer från filosofen 
Polanyi, som menar att människor bär på ett slags tyst kunskap som språket 
inte klarar av att fånga. Det innebär att totaliteten av kunskap är omöjlig att 
passa in i ett språk (Rolf, 1991). 

"Det första argumentet härrör från verklighetens komplexitet och komplexi
teten i det kunnande vi bygger upp. Inte allt vetande upptas i språket. Pola
nyi påpekar att vi i en situation ofta kan göra fler skillnader än vi just då 
kan beskriva eller vad det offentliga språket just då kan uppfånga. Det förråd 
av begreppsliga skillnader som finns i ett visst språk uttömmer inte de 
skillnader människor förmår göra. 

Det andra argumentet har att göra med glappet mellan språk och individ. 
Glappet föreligger i båda riktningarna - från individ till det allmänna språket 
och från det allmänna språket till individen. Polanyi menar att själva språk
systemet är en resurs, som endast ofullständigt behärskas av någon bärare. 
Men det omvända gäller också. Den enskildes vetande och kunnande går 
utöver vad språket innehåller. Det begreppsliga vetande som upptagits i ett 
språk är både rikare och fattigare än det som finns hos språkets bärare. 
(Rolf, 1991, s 29-30) 

Genom att koppla Polanyis argument till resonemanget om socialarbetarrol-
len framstår det än tydligare att det ligger stora svårigheter i en organisa
tionsmodell med specialister som mellan sig ska överföra information o m 
komplexa sociala situationer. 

Till exempel allt som en utredande socialarbetare vet om en familjs livssi
tuation går inte att sätta ord på. Genom täta kontakter med en familj i ett 
akut skede kan en utredare ha skaffat sig viktiga kunskaper om familjens 
livssituation. Genom att vara hemma hos familjen, relatera till dem och 
deras situation vet utredaren en hel del av stor betydelse. Den utredande 
socialarbetaren har kunnat se, känna och lukta på vad som hände, vilket 
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känslomässigt spel och vilken interaktion som fanns i familjen. Språkligt 
och icke-språkligt vävdes samman med socialarbetarens sinnesförnimmel
ser. 

Socialtjänsten kanske genomför ett omhändertagande av ett av barnen i 
det tänkta exemplet. Om ambitionen är att barnet ska återförenas med famil
jen då är det rimligtvis mycket viktigt att känna till familjens historia. Den 
utredande socialarbetaren bär på kunskaper om hur det kändes, hur van
mäktiga, förtvivlade eller arga familjemedlemmarna var under den situa
tion som föregick omhändertagandet. En del av dessa väsentliga kunskaper 
går inte att fånga med hjälp av språket, de är vad Polanyi kallar tysta. Det är 
därmed inte möjligt att överföra alla väsentliga kunskaper mellan olika 
samverkande specialister. 

Polanyis andra argument betyder i detta sammanhang att ingen socialarbe
tare (i likhet med alla andra människor) behärskar språkets möjligheter fullt 
ut. Jag anser att det är ett något svagare argument än Polanyis första, icke 
desto mindre visar det på uppenbara svårigheter i kunskapsöverföringen 
mellan specialiserade socialarbetare. 

Alternativet till socialarbetaren som generalist skulle, i komplexa situatio
ner, kunna vara ett samarbete som innebär att samverkande specialister age
rar i samma situation simultant. Därigenom skulle ingen överföring av in
formation behövas; alla specialister skulle ha lika tillgång till kunskaper om 
vad som sker. Det skulle i så fall betyda att gränserna mellan specialisterna 
luckras upp rejält, vilket ytterst skulle kunna leda till vad Boklund (1995) 
benämner sammansmältning. En sammansmältning där enhetsgränser och 
arbetsuppgifter blir otydliga och går in i varandra, innebär att specialisterna 
transformeras till något som faktiskt tangerar generalistrollen. 

Teoretiskt kan den marknadsorienterade socialtjänstens organisering av 
klientarbetet förstås som att man förstärkt den åtgärdsmekanik och behand
lingsinriktning som ofta finns inom socialtjänsten. Enligt min mening har 
man, utan att förstå det, byggt in vad som i den teoretiska referensramen 
beskrivs som en blind fläck i socialtjänstorganisationen. Att dela upp social
tjänstens verksamhet så att en del av organisationen i allt väsentligt arbetar 
med anpassande/kompensatoriska insatser och en annan huvudsakligen 
med omgestaltande insatser, gör att en integration mellan dessa insatser för 
enskilda klienter försvåras. Den specialisering som BUM inbegriper resulte
rar i att den många gånger centrala gränslandsproblematiken blir bortorga
niserad. 

9.4.4 Den ekonomiska "världens" intrång i det sociala arbetet 

När det gäller marknadsorienteringens inverkan på socialarbetarnas sätt att 
tänka och tala om verksamheten kan man beskriva det som en begränsad 
explicit användning av ekonomiska begrepp. Däremot finns en tydlig med
vetenhet om kostnader och intäkter. Konsekvenserna av detta är både posi
tiva och negativa. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bra att de olika enhe
ternas medarbetare tänker på kostnader och intäkter. När det gäller det soci
ala arbetet förefaller kvaliteten på klientarbetet, i vissa delar av organisatio
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nen, ha påverkats negativt som en konsekvens av en ökad ekonomisk 
medvetenhet. Dels sägs det explicit i några intervjuer, dels kan man sluta sig 
till detta bland annat på basis av utsagor om att ekonomi ofta är primärt i 
förhållande till det sociala arbetets innehåll. 

Ur det neoinstitutionella organisationsperspektivet agerar människor hu
vudsakligen utifrån rutiniserade för-givet-tagna förväntningar. I valsitua
tioner kalkylerar vi oftast inte vilket beteende som är rationellt i nyttomax-
imerat hänseende. Snarare försöker människor tolka vilket som är det 
normativt lämpliga beteendet i en viss situation. Vi följer institutionella 
regler i form av kulturella teorier, ideologier och föreskrifter om hur sam
hället fungerar eller bör fungera (DiMaggio & Powell, 1991a; March & Olsen, 
1989). Med marknadsorienteringen följer nya fakta, regler, förpliktelser och 
sociala processer som påverkar socialarbetarnas handlingar, och som efter 
hand kan antas få en regelliknade ställning i tanke och handling. Det vill 
säga, de blir institutionaliserade och uttrycks i olika rutiniserade hand
lingsmönster. 

Även marknadsorienteringens språkliga omvandling har betydelse i insti-
tutionaliseringsprocessen. Den språkliga omvandlingen ser ut att ha påver
kat socialarbetarna att förändra sitt tänkande kring verksamheten. Teoretisk 
sett innebär användandet av ekonomiska begrepp att ekonomins världsbild 
utövar ett tvång på den som använder dessa begrepp (jfr Berger & Luck-
mann, 1967). Det kan förmodas att marknadsorienteringens språk tvingar in 
de som använder det i sitt specifika mönster. Genom språket internaliserar 
socialarbetarna rutinartade beteende-, motivations- och tolkningsscheman 
som gäller för den marknadsorienterade socialtjänsten. Samtidigt förvärvas 
tyst kunskap, bedömningskriterier och känslomässig färgning som föreskri
ver hur de bör handla (Berger & Luckmann, a.a.; DiMaggio & Powell, a.a.). 
Ekonomins sätt att tolka den sociala tillvaron kommer därmed att utöva 
inflytande på socialarbetarna. Vilket också är meningen med BUM; socialar
betarna ska tänka och agera mer ekonomiskt rationellt. Det är själva poäng
en med en marknadsorientering. 

Den neoinstitutionella organisationsteorin ligger i linje med Moréns orga
nisationssyn. Morén (1992) anser att kommunikationen mellan socialtjäns
tens aktörer innehåller både öppna och underförstådda budskap och koder. 
Dessa koder konstituerar en tolkningsmatris som i stor utsträckning avgör 
hur socialarbetarna tolkar och förhåller sig till arbetsuppgiften. I det sociala 
samspelet får socialarbetarna genom att tolka sina medaktörers budskap och 
koder, kunskaper om vad de kan göra och vad de får göra. Det vill säga vil
ket handlingsutrymme de har. 

Något som framgår av intervjumaterialet är att utredningsenheternas en
hetschefer har en synnerligen central position mellan socialarbetare och 
förvaltningsledning/politiker. Enhetscheferna kan betraktas som viktiga 
representanter för det organisatoriska handlingsutrymme som socialarbe
tarna har. Av intervjuerna framgår att enhetscheferna talar om vad social
arbetarna får och inte får göra. Enhetscheferna kan antas förmedla budskap 
på ett mer outtalat och indirekt sätt (a.a.). Eftersom enhetscheferna har for
mell makt att bestämma över socialarbetarnas arbete kan de även förmodas 
ha en informell maktposition när det gäller kampen att definiera vilken bild 
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av den aktuella verkligheten som ska gälla. När det gäller utredningsenhe
terna är det uppenbart att enhetscheferna påverkar socialarbetarna att inta 
en syn på arbetet där administrativa rutiner och kostnadsmedvetenhet är 
betydande inslag. 

Sammantaget uppfattar jag detta som att socialarbetarna i interaktion med 
kollegor inom socialtjänsten och andra delar av Linköpings kommun erhål
ler kunskaper om vilka handlingar och vilket språk som är möjligt och 
normativt lämpligt i den marknadsorienterade socialtjänsten. En annan av 
marknadsorienteringens konsekvenser är att konkurrensen medför ett visst 
revirtänkande och sämre samarbete. När de olika enheterna har fått ett ökat 
ekonomiskt ansvar för såväl kostnader som intäkter har socialarbetarnas 
och enhetschefernas tänkande kommit att präglas av en slutenhet mot and
ra enheter. En ekonomisk rational tenderar sålunda att få ett stort utrymme 
i förhållande till den så kallade biståndsrationalen (Morén, a.a.). 

9.5 Sammanfattning av kapitlet 

• Den marknadsorienterade socialtjänsten förefaller inte organiserad utifrån 
att nära, personliga och levande klientrelationer är ett grundläggande vill
kor för mänskligt bistånd. Särskilt gäller detta för sociala förvaltningens ut
redande verksamhet. Ofta har emellertid relationen stor betydelse för ut
redningsarbetet. Utredningens innehållsmässiga kvalitet är avhängig en 
relation mellan den utredande socialarbetaren och klienten. Beställningar 
som grundas på ytliga utredningar kan bli otillräckliga eller felaktiga. 

• Specialiseringen har medfört ett antal, i viss mening, positiva konsekven
ser. Det beror på att olika aspekter av det sociala arbetet, organisatoriskt sett, 
kan hållas isär. Det anses vara klarare vilken typ av kontakt en klient har 
med socialtjänsten; om kontakten exempelvis gäller myndighetsutövning 
eller en behandlingsinsats. Specialiseringen kan antas ha medfört en bättre 
hjälp till klienter som enbart behöver en avgränsad insats från en specialise
rad socialarbetare. Rättssäkerheten sägs ha ökat genom att utredarna blivit 
kunnigare när det gäller att göra formellt riktiga utredningar. 

• Motståndare till socialarbetarens generalistroll ansåg att det inte är möjligt 
att vara duktig på det sociala arbetets alla aspekter. Dessutom ansågs de 
tvångsmöjligheter som myndighetsutövningen inbegriper inte förenliga 
med rådgivande, stödjande eller behandlande socialt arbete. 

Förespråkarna hävdade däremot att arbetsuppgiftens olika aspekter inte 
stod i något motsatsförhållande till varandra; olika arbetsuppgifter är ofta 
komplementära och sammanflätade med varandra i praktiskt socialt arbete. 

• Individ- och familjeomsorgens klientarbete kräver många gånger att den 
professionella socialarbetaren är en generalist som både arbetar med myn
dighetsutövning, råd, stöd och behandling. Ståndpunkten bygger i huvud
sak på två argument. Dels är komplexiteten olämplig att dela upp, dels har 
språket en inneboende otillräcklighet. 
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• I den studerade socialtjänsten har man förstärkt den uppdelning i hand
läggande problemlösningsarbete och behandlingsarbete som ofta finns inom 
socialtjänsten. Därmed har man utan att förstå det byggt in vad som i av
handlingens teoretiska referensram benämns som en blind fläck i social
tjänstorganisationen. Det vill säga en oförståelse inför att anpassande och 
omgestaltande arbetsuppgifter ofta hänger samman. Den specialisering som 
BUM medför resulterar i att möjligheten att arbeta integrerat med dessa ar
betsuppgifter är minimala. 

• Den språkliga förändringen har påverkat socialarbetarna att tänka annor
lunda kring verksamheten. Studien visar på en medvetenhet om respektive 
enhets kostnader och intäkter. Kvaliteten på klientarbetet förefaller i viss 
mån påverkats negativt som en konsekvens av en ökad ekonomisk medve
tenhet. 

• Utredningsenheternas enhetschefer påverkar socialarbetarna att inta en 
syn på arbetet där administrativa rutiner och kostnadsmedvetenhet är bety
dande inslag. I och med ett ökat ekonomiskt ansvar för kostnader och intäk
ter har socialarbetarnas och enhetschefernas tänkande kommit att präglas av 
en slutenhet mot andra enheter. 
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10 Marknadsorienteringens janusansikte 

10.1 Inledning 

Avhandlingen syftar till att beskriva och analysera olika aspekter av feno
menet marknadsorientering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
Frågeställningarna har i tre kapitel analyserats utifrån olika teoretiska per
spektiv och med fokus på olika empiriska aspekter. Kapitel 7 analyserade 
socialtjänsten som kvasimarknad, kapitel 8 granskade aspekter av organisa
tion och organisering och kapitel 9 fokuserade på det direkta klientarbetet. 

Till viss del har det varit svårt att särskilja olika aspekter av det studerade 
fenomenet och diskutera aspekterna i entydiga analytiska kategorier. Jag an
ser att det beror på att fenomenet som sådant är sammanflätat och mångfa
cetterat. Det sociala arbetet och dess bundenhet till framförallt en organisato
risk kontext har gjort det svårt att presentera en enkel och entydig analytisk 
framställning. 

De föregående kapitlens analyser innebar att med hjälp av olika teoretiska 
perspektiv "borra på djupet" i frågeställningarna. Detta kapitel tar avstamp i 
de tre föregående kapitlen, men teoretiskt fokus ändras något genom att fe
nomenet marknadsorientering huvudsakligen analyseras i anslutning till 
det neoinstitutionella organisationsperspektivet. Det innebär dock inte att 
analysen sker frikopplat från den empiriska studien. Tvärtom, den finns 
hela tiden närvarande som analysens viktigaste fästpunkt. Låt mig använda 
en liknelse: 

För att beskriva ett landskap kan man ställa sig ute i ett skogsparti och uti
från sina sinnesintryck beskriva mark och växtlighet så detaljerat som de 
uppfattas från detta mycket nära markperspektiv. Om man istället klättrar 
upp på en närbelägen höjd kan man fortfarande se samma skogsparti, men 
ur ett annat perspektiv och färre detaljer kan urskiljas. Däremot kan man se 
hur skogspartiet är beläget i förhållande till den geografiska omgivningen. 
Tar man en helikopter och med den stiger några hundra meter rakt upp, 
kan det nämnda skogspartiet fortfarande betraktas. Nu kan ännu färre detal
jer urskiljas, men skogspartiet kan ses i relation till en mycket vidare om
givning. Från denna höjd kan man skapa en karta, där skogspartiet avbildas 
i en skala som är betydligt mindre än naturlig storlek och där små detaljer 
inte längre går att urskilja. Poängen är att det fortfarande är samma skogs
parti och att kopplingen till detta inte släpps, trots att den marknära be
skrivningen har överskridits och alla detaljer inte finns med på kartan. Det 
är bara skalan som är förändrad. I detta kapitel "används helikoptern" för att 
kunna diskutera fenomenet ur ett delvis annat perspektiv och i förhållande 
till omgivningen. 
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10.2 Studiens viktigaste resultat 

I resultatkapitlen framträder en bitvis mångtydig bild av det studerade fe
nomenet. Intervjupersonerna beskriver både positiva och negativa aspekter 
av den marknadsorienterade socialtjänsten. Det gör att resultatet förefaller 
ha en motsägelsefull karaktär. Här är det relevant att erinra om Stakes (1995) 
resonemang om att kvalitativa studier är kungsvägen till multipla verklig
heter. I flera fall är det uppenbart att samma aspekter av marknadsoriente
ringen har medfört både fördelar och nackdelar. Det överensstämmer med 
de internationella studier på området som refererades i avhandlingens 
forskningsgenomgång. Där påpekades att erhållna resultat varit allt annat än 
entydiga. Beroende på vilken aktörskategori och vilken aspekt av mark
nadsorienteringen som avses skiftar resultaten. 

I tabell 2 sammanfattas de viktigaste slutsatserna från tidigare kapitel i an
slutning till avhandlingens sju första frågeställningar. 

1) Hur fungerar socialtjänsten betraktad som kvasimarknad? 

2) Hur organiseras det direkta klientarbetet i marknadsorienterad social
tjänst? 

3) Hur fungerar socialtjänstens interna samarbete i marknadsorienterad so
cialtjänst? 

4) Hur ser helhetssyn och klientansvar ut i marknadsorienterad socialtjänst? 

5) Hur upplever socialarbetare klientrelationerna i marknadsorienterad so
cialtjänst? 

6) Vad innebär den marknadsorienterade socialtjänstens specialiserade soci-
alarbetarroller för individ- och familjeomsorgens direkta klientarbete? 

7) Vad innebär socialarbetares agerande utifrån en ekonomisk rationalitet 
för klientarbetet i marknadsorienterad socialtjänst? 
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Fråga + -

1 • Konkurrensen sporrar utförarna till nytän
kande, tillgänglighet och responsivitet. 

• Responsivitet och valmöjligheter har ökat 
för "starka" klienter som klarar av att själ
va kontakta utförare. Bra i förebyggande 
syfte. Ofta tidiga insatser. 

• Klienter som själva kontaktar utförarna 
inom ramen för de generella avtalen är ofta 
mycket motiverade. 

• Som helhet fungerar socialtjänsten i Lin
köpings kommun bristfälligt som kvasimark-
nad. 

• För "svaga" klienter fungerar inte förebyg
gande arbete tillfredsställande. P.g.a. cent
ralisering, funktionsuppdelning och en fri-
villighetsprincip kommer klienter ibland i 
kontakt med socialtjänsten sent. 

• Många klienter har svårt att göra indivi
duella val och prioriteringar. 

2,4 • Ökad tydlighet i vissa avseenden. 
Aspekter av det sociala arbetet kan, organi
satoriskt sett, hållas isär. 

• Klarare vilken typ av kontakt en klient 
har med socialtjänsten (t.ex. myndighet eller 
stöd). Ökad rättssäkerhet för klienterna. 

• Olika enheter gör olikartade bedömningar; 
utförare gör ibland annat än vad utredare 
beställt. Flexibelt bistånd för klienten. 

• Minskad tydlighet i vissa avseenden. Or
ganiseringen karaktäriseras av fragmentari-
sering, motsättningar och oklarheter. 

• Oklarheter när det gäller: vem som är utfö-
rarnas uppdragsgivare; vilken socialarbeta
re som egentligen bör utreda; vem som har 
ansvaret för enskilda klienter; vem som hål
ler i samarbetsärenden. 

• Olika enheter gör olikartade bedömningar; 
utförare gör ibland annat än vad utredare 
beställt. Beställningsidén förfelas. Bristan
de helhetssyn. Klienten kan få sämre bi
stånd, beställaren kan få kontrollproblem. 

• Biståndet organiseras inte först och främst 
utifrån klienters problembild, utan primärt i 
enlighet med organisatoriska strukturer. 

3 • Samarbetet inom socialtjänsten fungerar 
ofta otillfredsställande på grund av specia
lisering och konkurrens. 

5 • Utförande socialarbetare upplever klien
trelationerna bättre, då arbetssituationen 
upplevs friare, mindre repressiv och mer 
trivsam. Bra grund för råd- stöd- och be
handlingsarbete. 

• Många av sociala förvaltningens socialar
betare upplever att klientrelationerna är 
sämre. Dålig grund för utredningsarbete. 

• Relationerna mellan socialarbetare och 
klient avspeglar organisationens behov sna
rare än klientarbetets behov. 

6 • Socialarbetarna har specialiserat sig och 
ökat kompetensen inom mindre områden. Bra 
för klienter som enbart har behov av tydligt 
avgränsade insatser. 

• Specialiseringen har medfört att enskilda 
socialarbetare bara arbetar med en begrän
sad del av IFO:s arbetsuppgifter. Negativt 
för klienter med komplexa livssituationer, 
som behöver olika och integrerade insatser. 

7 • Ett ökat kostnads- och intäktsmedvetande 
bland socialarbetare och enhetschefer. Bra 
ur den egna enhetens ekonomiska perspektiv. 

• Ett ekonomiskt tänkande är i vissa fall 
primärt i förhållande till tankar på inne
hållet i klientarbetet. Kan innebära sämre 
bistånd till klienterna. 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens viktigaste slutsatser. 
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Hur ska man då bedöma dessa mångtydiga slutsatser som tycks vara positiva 
och negativa i samma avseenden? Den sociala verkligheten är inte entydig, 
vad man ser beror på vem betraktaren är och var denne står, det vill säga 
vilket perspektiv betraktaren har. Den teoretiska referensramen anger den
na avhandlings specifika perspektiv, som huvudsakligen utgår från hur so
cialt arbete bör bedrivas för socialt utsatta människor. Den empiriska analy
sen utifrån avhandlingens referensram leder till slutsatsen att marknadsori
enteringen i hög grad är problematisk för socialtjänstens individ- och famil
jeomsorg. Det gäller framförallt för de människor som verksamheten är till 
för, de socialt utsatta. Utifrån exempelvis ett ledningsperspektiv eller ett 
medborgarperspektiv kan antagligen andra slutsatser dras. 

Det som i tabellen ovan betecknas som positivt gäller framförallt för utfö
rande socialarbetare och de relativt resursstarka klienter som kan ta för sig 
av de ökade valmöjligheterna. I mindre grad gäller det för sociala förvalt
ningens socialarbetare och klienter som inte är lika resursstarka. För de mest 
utsatta - de som socialtjänsten enligt min mening borde ta störst hänsyn till 
- gäller de positiva aspekterna i minst utsträckning. När det gäller de nega
tiva aspekterna är förhållandet i stort sett det omvända. Betraktat utifrån 
avhandlingens teoretiska referensram innebär slutsatserna följaktligen en 
allvarlig kritik mot marknadsorientering av socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. Resultatens trovärdighet förstärks av att de är uppenbart 
samstämmiga med resultat från tidigare studier på området (jfr avsnitt 1.5). 

10.3 Organisationen inte anpassad för behoven 

Ovan hävdades att den marknadsorienterade organisationen är problema
tisk för socialt arbete i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det kan 
till och med anses vara en inadekvat organisation när det gäller "svaga" kli
enter med komplexa behov och problem. I föreliggande avsnitt diskuteras 
varför den marknadsorienterade socialtjänsten förefaller dåligt anpassad för 
individ- och familjeinriktat socialt arbete. 

Stötestenen ser ut att vara funktionsuppdelningen som i kombination 
med olika marknadsinslag skapar ett antal problem. Till viss del skulle or
ganisationen kanske ha kunnat fungera bättre om socialtjänsten fungerat 
som en kvasimarknad fullt ut. Till exempel skulle utredningsenheterna 
möjligen kunnat beställa både billigare och bättre bistånd om de varit friare 
att beställa efter eget huvud. Det skulle i sin tur kunnat öka konkurrensen 
och ytterligare öka utförarnas responsivitet gentemot klienterna. Men även 
om kvasimarknadsvillkoren skulle uppfyllas i högre utsträckning skulle de 
flesta problemen antagligen kvarstå. Dels eftersom flera problem är relatera
de till funktionsuppdelningen, dels eftersom vissa problem hänger samman 
med marknaden. De marknadsrelaterade problemen - till exempel byråkra-
tiseringstendenser (Blomquist & Packendorff, 1998) eller att klienter ofta inte 
är rationella kunder (Rombach, 1997) - skulle sannolikt förstärkas om kva-
simarknaden renodlades. 
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Innan diskussionen går vidare presenteras ett par mycket belysande reso
nemang från två av sociala förvaltningens enhetschefer. 

Jag tycker nog att organisationen är mycket till för våra behov. Man tycker 
att man som handläggare, myndighetsperson, ska utreda, det ska vara speci
alitet, man ska bli duktig på det osv. Råd & stöd ska vara behandlande och 
göra det, och etablera de lite mera personliga relationerna och jobba förebyg
gande. Då måste klienten passa in i det ... Ska man behålla trogenheten till 
konceptet i det här, då tar IFO stryk i det här. 
(Enhetschef vid ekonomienhet) 

Ofta så kan jag känna att vi bygger upp vår verksamhet utifrån organisatio
nens behov och de som arbetar här, deras behov. Vi bottnar mycket sällan i 
klientens behov; de människorna som har behov av hjälp. Vi har inte nå
gon lyhördhet för vad det är som är bra för den här personen i de olika läge
na, och de olika problemen. Hur bygger vi upp organisationen utifrån det? 
Hur gör vi en organisation som möter människorna på det sätt som de 
känner är bra, och kan ge det bästa resultatet? Det försvinner någonstans, 
istället så är det organisationen i sig som blir ett självändamål. 
(Enhetschef vid sociala förvaltningen) 

Vad dessa enhetschefer säger är att socialtjänsten i Linköpings kommun inte 
är organiserad utifrån klienters behov och önskemål, utan med hänsyn till 
organisationens egna behov och problem. Dessutom sa man att organisatio
nens problem till viss del kan ha uppstått för att man inte förstått arbetsupp
giftens speciella karaktär från början. Då försökte socialtjänsten kompensera 
problemen med nya omorganisationer. Det kan sammanfattas som att det 
handlar om en felförståelse. 

En central slutsats i avhandlingen är att socialtjänstens förändring gjorts 
på delvis felaktiga grunder. I den mån förändringen handlat om att åtgärda 
problem, tycks man ha åtgärdat inomorganisatoriska problem utan att fun
dera över vad individ- och familjeinriktat socialt arbete i socialtjänsten krä
ver för slags organisation. Åtgärderna har därför skapat nya problem. Detta 
är inget som är unikt för socialtjänstens omorganisering i Linköpings 
kommun. En statlig utredning på området pekar på att det är relativt van-
ligt: 

"1 kommunalt förnyelsearbete finns en tendens att betrakta organisationer 
som ett mål i sig snarare än ett medel. Det tas ofta för givet att organisatio
nerna finns och att de är funktionella iförhållande till uppgifterna. Om 
funktionaliteten ifrågasätts skapas nya formella organisationer, ofta utan 
ingående problemanalys. " 
(SOU 1996:169. bilaga 1, s 78) 

Förutom att man i Linköping föreföll fokusera mer på organisationens egna 
behov hade man inga bevis på att den modell som infördes skulle vara 
lämplig för socialtjänsten. Henning (1996) menar att under perioden 1990-
1995 hämtade svenska kommuner idéer om förändringar utifrån, snarare än 
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från erfarenheter av den egna verksamheten. Här finns uppenbara likheter 
med de engelska reformerna. Wistow et al. (1996, s 12) hävdar att införandet 
av marknader i det engelska välfärdssystemet i huvudsak baserades på otes
tade teorier. I praktiken kombinerades ideologi och retorik med minimala 
bevis, framförallt på det sociala området. Som beskrevs i det andra kapitlet 
kom stor del av inspirationen till BUM i Linköping från England. Det är där
för inte förvånande att reformerna i båda dessa fall baserades på tämligen 
obeprövade idéer. 

10.3.1 Att förstå felförståelsen av socialtjänsten 

Om min slutsats är riktig, hur kan man då förstå att socialtjänsten inte för
ändrats med utgångspunkt i den primära verksamhetens behov utan för
ändras utifrån organisationens egna interna behov? Organisationsteoretiskt 
kan marknadsorienteringen betraktas som den isomorfism som organisa
tioner i moderna samhällen drivs till i sin strävan att bli mer legitima 
(Meyer & Rowan, 1991; Scott, 1995). Det handlar sålunda om en anpassning 
till en institutionaliserad omgivnings syn på vad som är effektiv och bra 
verksamhet. När Linköpings kommun skulle förändra hela sin organisa
tion valde man en modell som innebar en orientering mot marknaden. I 
Linköpings kommun såväl som i andra kommuner och även i omvärlden 
råder ett socialt och kulturellt tryck att anpassa sig till institutionaliserade 
föreställningar. Anpassningen har skett genom en process där kommunen 
kan antas ha försökt efterlikna marknadens sätt att fungera. 

Likriktningen benämns i det neoinstitutionella perspektivet som isomorf 
institutionell förändring (DiMaggio & Powell, 1991b). Det kan förstås som ett 
sätt att öka kommunens legitimitet oaktat effekten på det sociala arbetet. Vid 
tidpunkten för BUM:s införande var marknaden en institution som hade 
högre legitimitet än byråkratiska organisationer. Som beskrivits i avhand
lingens två första kapitel var det inget unikt för Sverige, snarare var det en 
allmän trend i de västerländska välfärdsstaterna. Byråkratier ansågs ineffek
tiva samtidigt som marknader betraktades som effektiva när det gällde att 
hantera och fördela resurser till medborgarna118. Genom att införliva proce
durer och ett språkbruk härrörande från marknaden, kunde Linköpings 
kommun både få bättre kontroll på sin ekonomi och sannolikt öka verk
samhetens legitimitet. Åtminstone bland politiker, organisationskonsulter 
och vissa administratörer. 

Den kommunala förändringen kan i neoinstitutionell språkdräkt beskri
vas som mimetisk isomorfism. Jag påstår att Linköpings kommun valde en 
organisationslösning som försökte imitera det som för tillfället var på mo
det, det vill säga marknaden. På detta sätt strävade kommunen efter att bli 
mera legitim och effektiv i ekonomiskt hänseende. 

1 1 8  F l e r a  f o r s k a r e  m e n a r  a t t  m a r k n a d s o r i e n t e r i n g e n s  i d é e r  u t g ö r s  a v  i d e a l i s e r a d e  f ö r e s t ä l l n i n g a r  o m  o r s a k  
och verkan, samt om människors förväntade målrationalitet. Endast i begränsad omfattning har idéerna 
empiriskt stöd (Brunsson &c Hägg, 1992: SOU 1996:169, bilaga 1). 
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10.3.2 Ett sätt att förstå den institutionella förändringen 

En i sammanhanget tämligen befogad fråga är varför BUM införts i Linkö
ping men inte i alla jämförbara kommuner om förändringen handlar om 
institutionell isomorfism. Annorlunda uttryckt: hur kan man förstå varför 
det skett institutionella förändringar i Linköpings kommun? 

En länk som kan bidra till att förklara institutionell förändring är det som 
inom statsvetenskapen benämns formativa moment (Rothstein, 1992; 1994). 
Ett formativt moment kan beskrivas som en nyckelhändelse, milstolpe eller 
brytpunkt i historien som har särskild betydelse för institutionell föränd
ring. Rothsteins resonemang åskådliggörs i följande citat: 

"Institutioner är svårförändrade, ett slags sega strukturer som påverkar vad 
som är möjligt och rationellt och göra. A andra sidan kan institutioner i vis
sa speciella historiska skeden tillskapas av aktörer (t.ex. när man efter sov
jetkommunismens fall i Östeuropa plötsligt fått möjlighet att skapa nya för
fattningar). Det betyder att vad som är rationellt, socialt acceptabelt och ett 
möjligt politiskt handlande inte är en gång för alla givet av något slags 
människans sanna natur, utan kan påverkas genom medvetna, rationella 
politiska val" (Rothstein, 1994, s 169) 

Politiska institutioner ändras, enligt Rothstein (1992), ibland både fort och 
genomgripande. Det sker i speciella perioder, som utmärks av stegrade eko
nomiska och sociala motsättningar/kriser vilka gör de existerande politiska 
systemen mindre lämpade att hantera den uppkomna situationen. 

I dessa lägen kan politiska aktörer med central placering komma att ut
forma de framtida politiska institutionerna. I de formativa momenten spe
lar aktörer en avgörande roll genom att de faktisk skapar nya strukturella 
förhållanden inom politiken. Alltså, då det uppstår ett slags vakuum finns 
ett utrymme för enskilda aktörer att gå in förändra - omforma - de politiska 
betingelserna. 

10.3.3 Det formativa momentet i Linköpings kommun 

I fallet Linköping står det formativa momentet, enligt mitt förmenande, att 
finna i kommunens lokala förutsättningar. Kommunen hade i slutet av 
åttiotalet stora ekonomiska problem och var tvungen att hantera den situa
tionen. Dessutom fanns i Linköpings kommun redan vid tiden före infö
randet av BUM (1992), ett synnerligen inflytelserikt kommunalråd med cen
tral placering i kommunledning, Lokaldemokratiutredningen och Kom
munförbundet, som starkt bidragit till förändringarna119. 

I den situationen när kommunen var tvingad att göra något åt sin eko
nomi, fick kommunalrådet och de idéer han förfäktade ett stort genomslag i 
förändringsprocessen. När den tidigare kommunala organisationen inte 

1 1 9  S e  a v s n i t t  2 . 3 . 3  Beställar-utförarmodellens införande i Sverige. 
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föreföll lämpad att hantera den uppkomna situationen fick denne politiker 
stora möjligheter att påverka det förlopp som ledde fram till införandet av 
en ny organisation. Att kommunalrådets idéer hade sådan genomslagskraft 
berodde sannolikt på hans position. Dessutom var de marknadsidéer denne 
förespråkade högt upp på den offentliga agendan och åtnjöt tämligen hög 
legitimitet under slutet av åttio- och början på nittiotalet. 

För den kommunala organisationen som helhet kan man förstå införan
det av BUM både som en reaktion på konkreta problem i kombination med 
en strävan att öka organisationens legitimitet gentemot omgivningen. När 
det specifikt gäller socialtjänsten förändringen kan man däremot betrakta 
omstöpningen som en kombination av hierarkisk styrning och institutio
nell förändring. 

Undersökningen har inte funnit något stöd för att införanden av BUM i 
socialtjänstens IFO baserades på någon egentlig analys av socialtjänstens för
tjänster och brister för det sociala arbetet, eller hur IFO skulle kunna bli bätt
re eller effektivare. Min bedömning är att ingen kommunal aktör hade på 
ett adekvat sätt definierat socialtjänstens problem innan organisationsför
ändringen. Istället menade flera av de intervjuade att socialtjänsten och i 
synnerhet IFO "bara hängde med" när organisationen förändrades. Föränd
ringen av socialtjänsten var på det hela taget en del i Linköpings kommuns 
totala organisationsförändring. Politikerna fattade ett beslut om att införa 
BUM i organisationen som socialtjänsten var tvungen att anpassa sig till. 

Icke desto mindre hävdar jag att införandet av BUM 1992 kan betraktas 
som ett formativt moment, eftersom det innebar en nyckelhändelse med 
särskild betydelse för socialtjänstens förändring. Teoretiskt betraktat kan en 
organisation ses som en länk mellan omgivningens institutionaliserade 
föreställningar och aktörernas handlingar (Brunsson & Oisen, 1993; Scott & 
Meyer et al, 1994). Genom att byta organisationsmodell påbörjas en process 
där de tidigare institutionella arrangemangen förändras. BUM är en organi
sationsmodell som genom sina strukturer och sitt språk, i kognitiv mening, 
tvingar socialtjänstens personal att tänka och agera i enlighet med de insti
tutionaliserade föreställningar som impliceras i modellen. 

Till viss del är det möjligt att förstå socialtjänstens förändring som en 
tvingande isomorfism eftersom det fanns ett socialt och kulturellt tryck från 
andra kommunala sektorer att förändras i likhet med dem. Socialtjänstens 
förändring antas därmed indirekt avspegla den institutionella omgivning
ens myter om marknadens effektivitet snarare än arbetsuppgifterna i det 
sociala arbetet. Det förefaller som att socialtjänsten skulle anpassas till om
givningens institutionaliserade föreställningar om effektiva organisationer. 

Det språk som talas, det sätt som verksamheten organiseras på och den 
formella organisationens strukturer är å ena sidan unik för Linköpings 
kommun. Å andra sidan kan dessa aspekter ses som avspeglingar av en vi
dare institutionaliserad omgivning, som både utgörs av det svenska samhäl
let och de västerländska välfärdsstaterna (jfr Brunsson & Olsen, a.a; Scott & 
Meyer et al, a.a.). En av socialarbetarna vid sociala förvaltningen illustrerar 
mycket träffande ovanstående resonemang när hon säger: 
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Det är en känsla att det var hela 80-talets anda som styrde utvecklingen, köp-
och säljsystemen. Att kommunerna i så stor utsträckning försöker efterlikna 
den privata industrin och det privata kapitalet. Att man inte riktigt vill se 
de sociala problemen för vad de är. De är tärande fenomen som måste få va
ra det, men man vill göra något annat av det. Det är ekonomiska motiv som 
styr det i stor utsträckning. Det finns något slags grundantagande o m 
att det går att göra om verksamhet som berör socialt arbete till något slags 
effektivt produktionssystem, eller att man kan dra stora paralleller med nä
ringslivet generellt, hur man handskas med problem. Utan att se vad det är; 
att det här är en väldigt speciell verksamhet som man hart tappat bort grun
den för, vad det är för något. Man kanske har hyst förhoppningar om att 
problemen lättare försvinner om man effektiviserar genom att göra det här 
systemet synligt, problemen ska bli mer synliga genom att vi kan fatta be
slut, göra beställningar och verkställa och utvärdera och så blir det inte rik
tigt så. För det följer inte den här linjen som vi har tänkt oss. Klienterna är 
inte varor eller kunder på samma sätt som i näringslivet. 
(Socialarbetare vid utredningsenhet) 

Oavsett i vilken utsträckning socialtjänstens marknadsorientering beror på 
organisatoriskt "tvång" respektive institutionell förändring, har marknads
orienteringen fört med sig konsekvenser för det sociala arbetet. BUM är hu
vudsakligen en konstruktion av personer utanför Linköpings socialtjänst 
och således inget som skapats som ett resultat av interaktion mellan social
tjänstens olika aktörer. Min slutsats är att marknadsorienteringen har inne
burit en institutionaliseringsprocess där personal i socialtjänsten konfronte
rats med marknadsinfluerade normativa förpliktelser som måste tas med i 
bedömningen när de står i begrepp att handla (jfr DiMaggio & Powell, 1991a; 
March & Olsen, 1989). Skillnaderna mellan olika enheter är stora, men 
sammantaget är den studerade delen av socialtjänsten mer eller mindre på
verkad av marknadsorienteringens olika aspekter. 

Värt att notera är att alla som arbetar i socialtjänsten i Linköping knappast 
blivit lika påverkade av organisationsförändringen. Av resultatredovis
ningen framgår att socialtjänstens aktörer har blivit påverkade i olika ut
sträckning. Det kan handla om en tröghet i förändringsprocessen; det tar en 
viss tid innan beteenden förändras även om strukturen har förändrats. En 
annan förklaring är att organisationsförändringen kan ha svarat mot vissa 
personers osäkerhet eller behov men inte mot andras. 

Även bland politiker i socialnämnden kan man ana ett slags tröghet med 
avseende på socialtjänstens förändring. De förtroendevalda förefaller vilja 
arbeta på ett traditionellt sätt genom att detaljstyra sociala förvaltningens 
verksamhet. En tolkning är att denna institutionella tröghet beror på att den 
gamla byråkratiska styrningen ligger djupt rotad i de ansvariga politikerna 
och därmed tar tid att förändra. 

En alternativ tolkning är att det inte handlar om traditionell byråkratisk 
styrning utan om en ny byråkratisk styrning som härrör ur marknadsorien
teringsprocessen. Som Blomquist och Packendorff (1998) skriver kan eko
nomisk styrning ge enkla, konkreta beskrivningar av komplexa och mång
facetterade skeenden som en ledning kan använda. Samtidigt blir ledningen 
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beroende av denna förenklade verklighetsbeskrivning och får svårt att gå 
utöver den. Genom att betrakta verksamheten i ekonomiska termer in
skränks möjligheterna att förstå den. 

Vad som stödjer den sistnämnda tolkningen är att den politiska detaljstyr
ningen tillkommit efterhand. Vore det huvudsakligen frågan om institu
tionell tröghet skulle detaljstyrningen sannolikt ha funnits med ända från 
början. 

10.3.4 Socialtjänstens identitets förändring 

Det kan på teoretiska grunder antas att de strukturer och processer som är 
förknippade med marknadsorienteringen efterhand kommer att institutio-
naliseras, och därmed kommer att upplevas som naturliga och faktuella (jfr 
DiMaggio & Powell, 1991a; Jepperson, 1991; Meyer & Rowan , 1991). Proce
durer får ett värde i sig och upphör att enbart betraktas som ett sätt att uppnå 
politiska mål. I synnerhet gäller det för nya socialarbetare som inte arbetat i 
någon annan organisationsmodell. Genom denna process kan man förmo
da att socialarbetarna successivt kommer att förvärva nya "glasögon" genom 
vilka det sociala arbetet betraktas. Det är en process som redan påbörjats och 
som kommer till uttryck i organisationens språk, organisering och struktu
rer. 

Personalen i Linköpings socialtjänst är alltså samtidigt både aktörer som 
kan förändra strukturer och "offer" för strukturerna. Det är precis det Berger 
och Luckman (1967) uttrycker när de hävdar att människan både är skapad 
och skapare av den sociala verkligheten. I detta fall är organisationen ett 
konkret uttryck för den sociala verklighetens strukturer. 

I anslutning till tidigare forskning på området (Blomqvist, 1996; Jacobsson, 
1994; Rombach, 1997) kan hävdas att socialtjänsten genomgår en identitets
förändring som en konsekvens av marknadsorienteringen. Identitetsför
ändringen är en fortgående process som riskerar att föra socialtjänsten bort 
från sin ursprungliga verksamhet. Det vill säga en risk att det sker en om
kastning av mål och medel. Det betyder att målet att bistå socialt utsatta 
människor med hjälp av en viss organisation kan övergå till att bli ett me
del och marknadsorienteringen blir ett mål i sig. 

I den marknadsorienterade socialtjänsten riskerar man att pengarna blir 
utgångspunkten. Om socialarbetare och enhetschefer talar ett språk där eko
nomin är en utgångspunkt snarare än det sociala arbetet påverkar det tän
kandet och tar sig uttryck i handlingarna. Det kan leda till att ekonomin 
som är ett medel, blir viktigare än socialtjänstens primära uppdrag att bistå 
socialt utsatta människor. Det sociala arbetets kvalitet och nytta kan komma 
i andra hand (jfr Bergmark, 1994; Rombach, 1997). 
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10.4 Marknadsorientering - socialpolitik för socialt arbete? 

Denna studie handlar om förändringar som till viss del redan är historia. 
När detta läses ser Linköpings socialtjänst inte ut som den gjorde vid infö
randet av BUM 1992 eller när intervjuerna gjordes 1996. Det spelar trots allt 
ingen roll att socialtjänsten delvis har förändrats (organisationer har som 
bekant en tendens att ofta göra det). Studien handlar lika mycket om framti
den. Precis som historiker ofta påpekar är det viktigt att studera historien för 
att förstå framtiden. Här blir frågan om marknadsorientering är en väg 
framåt eller bakåt i utvecklingen av socialtjänstens individ- och familjeom
sorg. Likväl vore det fel att enbart betrakta detta som en historisk studie. 
Rombach (1997 s 24) anser att de "marknadslika kommunerna" kommer att 
finnas kvar ännu i många år. Dessutom införs de marknadslika styrinstru
menten fortfarande även om BUM och marknadsretoriken inte är lika på 
modet som för ett antal år sedan. 

Här är viktigt att återigen markera att denna studie ytterst inte handlar om 
socialtjänsten i Linköpings kommun. Avhandlingens egentliga intresse är 
fenomenet marknadsorientering av socialtjänstens individ- och familjeom
sorg. Eftersom detta fenomen framstår mycket tydligt i Linköpings kommun 
föll valet på att studera fenomenet i Linköpings socialtjänst. 

Det är möjligt att via den så kallade helikopter synen höja abstraktionsni
vån ytterligare och hävda att studien av socialtjänsten inte bara studerar ett 
enskilt fenomen, utan i vissa avseenden även det svenska samhället. Ri
chard Titmuss har skrivit att: "when we study welfare systems we see that 
they reflect the dominant cultural and political characteristics of their socie
ties" (Titmuss i Finlayson, 1994, s 1). Studien av det socialpolitiska fenome
net marknadsorientering i socialtjänsten, har alltså indirekt inneburit en 
studie av kulturella och politiska karakteristika i det svenska samhället. 

Möjligheterna att generalisera behöver inte heller stanna där. Som disku
terades i avhandlingens socialpolitiska referensram, är fenomenet inte be
gränsat till vare sig Linköpings kommun eller Sverige. Marknadsoriente
ringen är en del av ett mycket större socialpolitiskt sammanhang. Det finns 
uppenbara kopplingar till likartade socialpolitiska reformer i framförallt 
Storbritannien och USA. Bland annat kan BUM sägas ha sin "vagga" i dessa 
länder. Därför kan man hävda att studiens resultat är intressant även för 
andra länder med liknande socialpolitiska reformer. Det neoinstitutionella 
organisationsperspektivet visar på den starka tendens som finns bland mo
derna organisationer att efterlikna andra organisationer i omvärlden. I av
handlingens socialpolitiska referensram har hävdats att just USA och Stor
britannien varit inflytelserika när de gäller den svenska socialtjänstens för
ändring. Det kommer de sannolikt att vara även framgent. 

Figuren nedan utgör ett försök att åskådliggöra det sammanhang vari det 
studerade fallet befinner sig, och de drivkrafter som påverkat socialtjänstens 
förändring. Figurens heldragna pilar visar att olika omgivningar påverkat 
Linköpings socialtjänst. De streckade pilarna symboliserar att Linköpings 
kommun i sin tur ingått i en omgivning som påverkat andra kommuner. 
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Figur 5. Socialtjänsten i Linköping i en socialpolitisk kontext 

Det bör påpekas att "påverkan" här inte avser några kausala förhållanden; 
det visar bland annat det faktum att alla kommuner inte förändrats på 
samma sätt som Linköping. Engelska forskare på området menar att infö
randet av marknader på det sociala området bäst förstås som en produkt av 
en komplex blandning av sociala, ekonomiska och politiska mål (Wistow et 
al., 1996, s 10). Det gäller även Linköpings socialtjänst. Förändringarna måste 
därför även förstås utifrån lokala förhållanden som pragmatiska reaktioner 
på reella problem med ekonomi, styrning, demokrati och legitimitet (jfr 
SOU 1996:169). Därutöver måste man i detta fall beakta åtminstone en lokal 
aktörs betydelse för den institutionella förändringens formativa moment; 
ett inflytelserikt och drivande kommunalråd. 

Det är svårt att exakt klargöra hur maktförhållanden och drivkrafter på 
olika nivåer samspelat och påverkat. Ambitionen har inte varit att utröna 
detta i detalj, utan enbart att argumentera för att det konkreta fallet influe
rats av och samspelat med omgivningar på olika nivåer. Marknadsoriente
ringen av Linköpings kommun har inte skett i ett vakuum. Ej heller be
drivs socialtjänstens verksamhet frikopplad från omgivningen. 

10.4.1 Marknadsorienteringens bild av det svenska samhället 

Vad är det då för kulturella och politiska karakteristiska i det svenska sam
hället som marknadsorienteringen av socialtjänsten kan sägas ha pekat på? I 
en skrift utgiven av Svenska institutet menar ett antal författare att det har 
skett en förändring av värden och attityder hos allmänheten. Efter en lång 
period av ekonomiskt tillväxt och ökat välstånd, har hög levnadsstandard 
blivit nästan självklar för människor. Många människor upplever att det är 
naturligt och rationellt att spendera tid på privata projekt och individuellt 

244 



självförverkligande istället för att vara politiskt aktiv. Vad som lätt händer 
är att människor tillägnar sig en affärsliknande syn på den offentliga sek
torn, som fokuserar på krav och rättigheter. Den ökande marknadsoriente
ringen är ett logiskt svar på en sådan utveckling (Häggroth et al., 1996, s 111). 

Även Rothstein (1995) argumenterar för att det sker en ökad individuali-
sering. Han anser att vi är i en situation där samhällets kulturella skillnader 
ökar, där många människor ser livet som ett individuellt projekt med alter
nativa livsstilar och där människors kunskapsnivå och möjligheter att till
varata egna intressen är stark. "1 ett sådant samhälle riskerar den 'högkvali
tativa standardlösningen' mera att bli till ett problem än en lösning 
(Rothstein, 1995, s 121) 

Hugemark (1994) påstår att det svenska samhället har förändrats i grun
den. Genom stort inflytande av svenska nationalekonomer har den profes
sionella politiska diskursen ersattas av en marknadsprofessionell diskurs. 
Enligt Rombach (1997, s 171-173) breder en ekonomism ut sig i samhället. 
Han menar att ekonomerna växt sig starkare på andra professioners bekost
nad. Men det är inte ekonomerna själva som växt sig starkare, däremot bre
der ytliga ekonomiska kunskaper ut sig bland andra professioner. Förelig
gande avhandling kan anses ge ett visst stöd för Hugemarks och Rombachs 
resonemang. 

Israel (1994, 1996) argumenterar för att det svenska samhället under 90-
talet med ökande fart genomgår en nyliberal förändringsprocess från mark
nadsekonomi till marknads samhälle. Det innebär att marknadens sätt att 
fungera, dess organisationsprinciper liksom dess värderingar tenderar att 
kolonisera hela vår dagliga värld. De värderingar och det språk som gäller 
för marknadsekonomin överförs till alla samhällets områden. Det medför 
en tilltagande alienation, vilken innebär att människan förvandlas till ett 
varuliknande objekt. Israel anser att marknadssamhällets valfrihet för de 
starka och rika och betoningen av valfriheten resulterar i ett förakt för de 
svaga. 

Sammantaget skulle ovanstående resonemang betyda att det sker värde
ringsförskjutningar som kan sammanfattas i begreppen individualism och 
ekonomism. Om Israel har rätt skulle det få synnerligen allvarliga konsek
venser för människor i allmänhet och för socialt utsatta i synnerhet. Men är 
det svenska samhället på väg åt det hållet? Det finns tecken som motsäger 
detta. 

Häggroth et al. (1996, s 113) pekar på att under ett antal år har marknadso
rientering varit den dominerande trenden i svenska kommuner. Emellertid 
har den starka betoningen på effektivitet och affärsliknande förhållanden 
skapat en motreaktion. Sedan mitten av 1990-talet finns således en önskan 
att diskutera hur man ska få kommuner att fungera som demokratiska insti
tutioner. Författarna menar att människor i ökande utsträckning är skeptis
ka till marknadsorienterade strukturer och management-modeller. 

Måhända har åttiotalets många gånger naiva förtjusning över marknads
krafterna delvis mognat till en sund skepsis mot marknaden som en enhets
lösning för den offentliga sektorn. Vad som sker och kommer att ske är en 
ständigt angelägen uppgift för samhällsforskare. 
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10.5 Avslutning 

Studien har resulterat i en kritik av den marknadsorienterade socialtjäns
tens individ- och familjeomsorg. Hos läsaren inställer sig kanske frågan: 
Hur ska då socialtjänstens organisation se ut? 

Om det överhuvudtaget vore möjligt att ge några specifika detaljråd om 
socialtjänstens organisation, skulle det spränga framställningens ramar. Rå
den måste begränsa sig till att vara av övergripande slag. Låt oss först se vad 
Rothstein har att säga i detta sammanhang, eftersom han formulerat nor
mativa antaganden om vad staten (i vid bemärkelse) bör göra. Rothstein 
(1995, s 142) menar att den nya individualismen ställer mycket större krav 
på de organisationer som producerar offentlig service. Dessa måste mer än 
tidigare försöka anpassa sig till enskilda medborgares krav och att försöka 
uppfylla målen i organisationernas generella kontrakt med samhället. Enligt 
Rothstein bör staten göra följande: 

"Genom att ge medborgarna rätt att välja mellan olika servicealternativ, 
upplöses problemet mellan att behandla medborgarna med lika omtanke 
och respekt och att förse dem med grundläggande resurser därför att vi re
spekterar deras val av serviceproducent. Genom denna valfrihet upplöser 
man även demokratins svarta hål som i annat fall är så problematiskt i des
sa verksamheter. Medborgarna ges rätt att välja bort serviceproducenter som 
de av olika skäl inte anser uppfyller deras krav." 
(Rothstein, 1995, s 124) 

I likhet med förespråkare för kvasimarknaden förefaller Rothstein betrakta 
människan som tämligen rationell och egennyttig, vilket rimligtvis stäm
mer in på många människor. De råd som ges nedan motsäger inte Roths-
tein, däremot tar de sin utgångspunkt i det faktum att när det gäller socialt 
arbete (och för den delen även annan vård och omsorg) att många männi
skor inte är rationellt kalkylerande konsumenter som fritt väljer mellan 
olika servicealternativ. Ett svar på frågan om hur socialtjänsten bör se ut är 
att inte göra "antingen eller" utan "både och". Det skulle betyda en social
tjänst som är responsiv för behov och önskemål hos den individualiserade 
och rationellt kalkylerande medborgaren, men framförallt är responsiv i 
förhållande till samhällets mest resurssvaga och utsatta människor. Rimli
gen måste socialtjänstens arbete huvudsakligen inriktas på att bistå de män
niskor som har det sämst. Jag menar att det ligger i samhällets "moraliska 
beställning" till socialtjänsten att framförallt ta hand om de mest utsatta. Det 
uttrycks egentligen tillräckligt tydligt i 2-3 § § SoL: socialtjänsten har det yt
tersta ansvaret för att de som vistas i en kommun får det stöd och den hjälp 
de behöver. Därmed finns det starka beröringspunkter mellan socialtjäns
tens responsivitet och ansvar. 

Som avhandlingen visat har den marknadsorienterade socialtjänsten i 
vissa avseenden fungerat som en responsiv kvasimarknad för starka och 
initiativrika medborgare. För de mest utsatta fungerar den marknadsorien
terade socialtjänsten många gånger otillfredsställande. Istället för att fråga 
hur socialtjänstens formella organisation ska se ut, måste man fundera över 
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hur socialtjänsten bör organiseras (jfr Hjern, 1994, 1995). Vidare anser jag att 
frågan om socialtjänstens organisering måste ställas med hänvisning till de 
mest utsatta medborgarna. De råd som avhandlingen utmynnar i kan sam
manfattas i tre punkter: 

• Utgå från verksamhetens karaktär. Socialt arbete inom individ- och famil
jeomsorgen skiljer sig i väsentliga avseenden från andra offentliga verk
samheter. 

• Utgå från de socialt utsattas behov och önskemål. Organisationens egna 
interna behov och önskemål är sekundära i förhållande till arbetsuppgiften. 

• Personer på alla organisatoriska nivåer (från politiker till utförande social
arbetare) måste kontinuerligt ställa sig för-vemfrågor. Vem är socialtjänsten 
till för? och Hur ska verksamheten organiseras för denne? 

Dessa konkreta råd kan verka banala. Läsaren tänker kanske: Ja, men detta 
visste jag ju! Så är det sannolikt. Trots att många har dessa insikter visar det 
sig likafullt att organisationsförändringar ofta görs utan sådan hänsyn. De 
enkla insikterna kanske förefaller för triviala för att tas på allvar. Antagligen 
är det emellertid svårare än så. De skenbart enkla insikterna handlar i prin
cip om ett "paradigmskifte", människor som har ansvar för socialtjänsten 
måste byta "glasögon". Återigen, istället för att titta på verksamheten med 
glasögon som tar sin utgångspunkt i den formella socialtjänstorganisationen 
bör man byta till glasögon där fokus hela tiden är på de socialt utsatta män
niskorna. Att ha rätt glasögon i förhållande till arbetsuppgiften är ytterst en 
fråga om etik! 
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Summary in English 

Market orientation of the personal social services - on conditions, processes 
and consequences 

Background and aim of the study 

In a large part of the world, considerable efforts are being made to find new 
ways to administer the public sector. Since the end of the 1980s, the introduc
tion of market mechanisms in the public sector has been a dominant feature 
in many countries. Around the middle of the 1980s, a radical process of re
newal and change started in several of the municipalities in Sweden. The 
changes involved both new forms of management and new forms of pro
duction. The reasons for this were first and foremost economic. The aim was 
to increase efficiency in the municipal production. In this thesis I characteri
se the market inspired transformation of Swedish municipalities - with new 
organisations and new forms of management and production - by the con
cept of market orientation. 

The public sector re-organisations have, to a large extent, been a question 
of orienting towards the private market. The same is true for the social ser
vices in several municipalities, where new forms of management and pro
duction have been introduced. Business style behaviour and organisation, 
and competition have become salient features of market-oriented social ser
vices. The most radical re-organisation has been made in municipalities that 
have introduced purchaser-provider models. 

The aim of the study is to describe and analyse: 

• The structural conditions for market oriented personal social services. 
(This aim focuses on such things as organisation, economical resources and 
staff). 

• How social workers pursue client centred work in market oriented perso
nal social services. (This aim is directed towards what social workers do, i.e. 
the processes). 

• The consequences of this market orientation on the personal social servi
ces. (This aim deals with the effects of reorganisation on the activities carried 
out, particularly the client centred work). 

In connection with this three-fold aim, the following questions are exami
ned in the study: 

1) How do the personal social services function when regarded as a quasi-
market? 

248 



2) How is the client centred work organised in market oriented social servi
ces? 
3) How does the social services internal co-operation work in market-
oriented social services? 
4) What are the consequences of the introduction of a market orientation for 
the social worker's holistic view of their clients and their responsibility for 
them? 
5) How do social workers experience their relationships with clients in mar
ket oriented social services? 
6) What are the implications of social worker specialisation for client centred 
work in market oriented social services? 
7) What are the implications for client centred work of social worker's acting 
on the basis of economic rationality? 
8) How can the personal social services market orientation be understood 
when regarded as organisational change? 

Theoretical frame of reference 

The study utilises a theoretical frame of reference consisting of three diffe
rent parts, based on the idea of theory triangulation. By theory triangulation 
I mean that, on the one hand, the different theories focus on separate aspects 
of the phenomenon studied and, on the other, the same aspects are viewed 
from different perspectives. Thus, the theories are regarded as complemen
tary and able to give a more extensive picture of the phenomenon being 
studied. The theories can be categorised into three groups, even though they 
have some similarities and partly overlap each other. These are: the theory 
of the quasi-market (Bartlett & Le Grand, 1993); theories of organisation and 
organising (DiMaggio & Powell, 1991a; Morén, 1992; Hjern, 1994, 1995; 
Boklund, 1994, 1995); and a theory of social work (Morén, 1992, 1996). 

Case study as a general research strategy 

The empirical study is a case study of the personal social services in the mu
nicipality of Linköping. It consists of five units within the social services 
department, two of which are responsible for purchasing. It also includes 
four providers, two municipal and two private. 
The case is considered to be highly informative with regard to the pheno
menon of interest. The purchaser-provider model in Linköping is one of the 
most advanced and discussed in Sweden. 

The research comprises a quantitative pilot study and a qualitative main 
study. The pilot study was based on a survey addressed to clients who had 
been in contact with the personal social services. The main study is based on 
twenty semi-structured interviews with experienced social workers and 
their immediate superiors. Additional information was obtained through 
conversations with a small number of municipal officials and politicians, 
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and from various municipal documents. The main findings of the study are 
largely based on the interviews. 

Principal conclusions: 

The personal social services as a quasi-market 

The personal social services are only achieving to a lesser extent the ends 
that a quasi-market, theoretically, should achieve. Increased efficiency for 
the purchaser is hampered by political directives. Greater responsiveness 
and increased user choice have been achieved for clients who are compara
tively strong, competent and well informed. However, the opposite seems to 
be the case for more vulnerable clients. Thus the resource allocation is not 
equal, which contributes to achieving only a partial responsiveness. 

The conditions that, theoretically speaking, have to be satisfied to achieve 
the ends of the quasi-market are only partly met. The market structural con
dition is not satisfied, because there is generally one predominant purchaser. 
The condition concerning the purchaser's motivation to respond to the ne
eds and wants of users is only partly fulfilled. Both transaction costs and un
certainty appear to be relatively high. The former concerns the social servi
ces purchasers and the latter the providers. In addition, the information av
ailable on the market has several imperfections. Private providers do not 
have the same kind and amount of information as municipal providers. 
Moreover, clients seem to have to little information about the alternatives 
available in the social services quasi-market. 

Bureaucratic control is one important reason why the personal social ser
vices are imperfect as a quasi-market. The purchasers' initial possibility to 
relatively freely buy services is hampered by political directives. Furthermo
re a process of bureaucratisation is implicit in the purchaser-provider model, 
as an economic management system. Economic management systems stan
dardise and routinize the organisation's administration. The organisation is 
thereby dependent on and bound by the management system. It is difficult to 
go beyond this simplified description of reality. Economic management can, 
in this manner, bureaucratise organisations. 

The organising of social work on the quasi-market 

The re-organisation has resulted in a number of, to some extent, positive 
consequences. Social work can be divided into smaller components, at least 
in organisational terms. This can make clearer what kind of contact a client 
has with the social services, whether, for example, it concerns investigation 
or social support. The organisational division of functions has made it pos
sible for the social workers to specialise. This is said to involve a better ser
vice to those clients who only need clearly defined help. The legal rights of 
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the individual are considered to be better as a result of the increased formal 
and legal skills of the investigating social workers. 

The re-organisation has, however, also resulted in some negative con
sequences. In the thesis these are categorised in terms of fragmentation, an
tagonism and obscurity. There are, for example, several difficulties associa
ted with the purchasing procedure. Different units within the social services 
sometimes make divergent assessments, in the same case, of a client's pro
blems. Moreover, the providers sometimes do not provide what is ordered. 
Divergent assessments can cause problems both for social workers and cli
ents. 

The organisational division of functions has, to some extent, resulted in 
antagonism and decreased understanding between units within the personal 
social services. Paradoxically, the division of functions has led to the roles of 
social workers and the borderlines between units becoming, in some re
spects, obscured. Co-operation within the personal social services is mal
functioning. Sometimes two (or more) social workers are involved in the 
same case without being aware of each others' involvement. This can make 
it difficult to obtain a holistic view of a clients' problems and lead to the res
ponsibility for the client becoming vague. 

The organisational division of functions does not seem to be convenient 
for clients with problems that are complex and many-sided. Such problems 
can only be partially dealt with within each organisational unit. To sum up, 
one of my conclusions is that the service is not primarily organised with the 
clients situations in focus, but according to organisational structures. 

Client centred work in market oriented personal social services 

Market oriented personal social services do not seem to imply the notion 
that close, personal and vital relationships between social workers and cli
ents are frequently an important prerequisite for social assistance and hu
man change. Such relationships often play a significant role in the assess
ment part of social work. The quality of the assessment is very much depen
dant on a good relationship between the investigating social worker and the 
client. Purchasers' orders that are based on superficial assessments can be 
insufficient or even inadequate. 

Opponents of the notion of the social worker as a generalist argue that it is 
not possible to be competent in every aspect of social work. Moreover, the 
coercive measures implied in exercising public authority are considered to 
be incompatible with those aspects of social work that are consultative, sup
portive or therapeutic. On the other hand, advocates of the concept of the 
social worker as a generalist argue that different aspects of social work are 
not in opposition to each other. Different work tasks are often complemen
tary and inter-twined in practical social work. My conclusion is that social 
work in the personal social services often necessitates the social worker 
being a generalist. 

A linguistic change, in market oriented personal social services, appears to 
have influenced social workers to think and act differently in relation to 
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their work. The study demonstrates a clear awareness of costs and revenues 
among the staff. The quality of the help given to the social services' clients 
seems to have been affected negatively as a consequence of this increased 
concern with economic factors. 

The investigating social workers7 superiors influence them to take a view 
of their work in which administrative routines and cost-consciousness play 
a considerable part. Through their increased responsibility for costs and re
venues, the thinking of social workers and their immediate superiors has 
become introvert in relation to other units within the personal social servi
ces. 

Implications 

The analysis shows that the market oriented personal social services partly 
function as a responsive quasi-market for strong, rational and well-
informed clients. However, in relation to the most vulnerable, it is failing in 
many respects. Thus the study results in a rather extensive critique of mar
ket oriented personal social services. 

An important question is: what form should the personal social services 
organisation take? One answer to this question is that those responsible 
should create a social services organisation that is responsive not only to the 
wants and needs of the strong, rational and well-informed, but above all to 
the wants and needs of the most vulnerable in society. 

I argue that instead of asking what the social services formal organisation 
should look like, we should focus instead on how the social services should 
be organising. Furthermore, I argue that the question concerning the orga
nising of the personal social services must to be posed in relation to the 
most vulnerable. The implications of my study can be summarised in the 
three following recommendations: 

• Start from the nature of social work. The personal social services are, in 
many important respects, different from other public services. 

• Act on the needs and wants of the clients. Organisational needs and wants 
are of secondary importance in relation to social work. 

• Staff on all organisational levels (from politicians to providers) should 
continuously ask themselves for-whom questions. For whom are the perso
nal social services designed? And, How should social work be organised for 
the person in question? 

252 



Referenser 

Abrahamsson, B. (1993). Why organizations? How and why people organize. 
Newbury Park, CA: Sage. 

Aritman, P. (1994). Vägen till systemskiftet. I R. Å. Gustafsson (Red.), Köp 
och sälj, var god svälj? - vårdens nya ekonomistyrningssystem i ett arbets-
miljöperspektiv. Stockholm: Arbetsmiljöfonden. 

Asplund, J. (1992). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 

Baddely, A. (1983). Minnet. En bruksanvisning. Stockholm: Natur och Kul
tur. 

Baldock, J. (1993). Patterns of change in the delivery of welfare in Europe. In 
P. Taylor-Gooby & P. Lawson (Eds.), Markets and managers. New issues in 
the delivery of welfare. Buckingham, Philadelphia: Open Press University. 

Bartlett, W. (1991). Privatisation and quasi-markets (Studies in Decentralisa
tion and Quasi-Markets Nr 7). Bristol: University of Bristol, SAUS. 

Bartlett, W., & Le Grand, J. (1993). The theory of quasi-markets. In J. Le 
Grand & W. Bartlett (Eds.), Quasi-markets and social policy. London: Mac-
millian. 

Bartlett, W., Propper, C., Wilson, D., & Le Grand, J. (Eds.). (1994) Quasi-
markets in the welfare state. (Studies in Decentralisation and Quasi-
Markets). Bristol: University of Bristol, SAUS. 

Bartlett, W., Le Grand, J., & Propper, C. (1994). Where next?. In W. Bartlett, 
C. Propper, D. Wilson & J. Le Grand (Eds.), Quasi-markets in the welfare sta
te. (Studies in Decentralisation and Quasi-Markets). Bristol: University of 
Bristol, SAUS. 

Bast0e, P. 0. & Dahl, K. (1996). Organisationsutveckling i offentlig verksam
het - teori och kunskap för skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst (B. 
Nilsson, övers.). Lund: Utbildningshuset/Studentlitteratur. 

Bauman, Z. (1992). Att tänka sociologiskt. Göteborg: Korpen. 

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1967). The Social construction of reality. A tre
atise in the sociology of knowledge. Garden City, NY: Doubleday & Compa-
ny. 

Berggren, B. (1982). Om samarbete, samarbetsproblem, gränsdragning, kon
kurrens. Om makt och ansvar. I Psykiatri i omvandling, bilaga 5. SPRI-
rapport 107/1982. 

253 



Bergman, S-E. (1994). Purchaser-provider systems in Sweden. An overview 
of reforms in Swedish healthcare delivery systems. (Spri tryck 250). Stock
holm: Swedish Institute for Health Services Development. 

Bergmark, A., & Oscarsson, L. (1994). Från producenternas paradis till mark
nadens retorik. I U. Pettersson (Red.), Socialtjänstens klientarbete. Från vi
sion till marknad?. Lund: Studentlitteratur. 

Bergmark, Å. (1994). Socialbidragen i den nya socialtjänsten. I U. Pettersson 
(Red.), Socialtjänstens klientarbete. Från vision till marknad?. Lund: Stu
dentlitteratur. 

Bergmark, Å. (1995). Prioriteringar i socialtjänsten. Rättvisa och ekonomi 
(Rapport i socialt arbete Nr 73). Stockholm: Stockholms universitet, Institu
tionen för socialt arbete. 

Bernler, G., & Johnsson, L. (1988). Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Blom, B. (1996). Vad tycker klienterna? - en enkätundersökning av det socia
la arbetet i Linköpings kommun. Avrapportering till Linköpings kommun. 

Blomquist, C. (1996). I marknadens namn. Mångtydiga reformer i svenska 
kommuner. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 

Blomquist, T., & Packendorff, J. (1998). Ekonomisk styrning för förändring. 
En studie av ekonomiska styrinitiativ i hälso- och sjukvården. Avhandling 
för doktorsexamen, Umeå universitet). 

Boklund, A. (1994). Samarbete i funktionsupp delad socialtjänst. I U. Petters
son (Red.), Socialtjänstens klientarbete. Från vision till marknad?. Lund: 
Studentlitteratur. 

Boklund, A. (1995). Olikheter som berikar? - möjligheter och hinder i sam
arbetet mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg 
samt individ- och familjeomsorg (Rapport i socialt arbete Nr 71). Stockholm: 
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författar
skap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS Förlag. 

Brunnberg, E. (1993). Omhändertagen i onödan eller lämnad i sticket? Om 
skillnader mellan Örebro, Linköping, Norrköping och Västerås när det gäl
ler socialtjänstens insatser för barn och unga (Forskargruppen i socialt arbete 
Nr 20). Örebro: Högskolan i Örebro, Samhällsvetenskapliga institutionen. 

Brunsson, N. & Hägg, I. (Red.). (1992). Marknadens makt. Stockholm: SNS 
Förlag. 

254 



Brunsson, N. & Olsen, J. P. (1993). The reforming organization. London: 
Routledge. 

Bryntse, K. (1992). Erfarenheter av entreprenader och privatisering i engels
ka kommuner (Rapport 1992:1). Lund: KEFU. 

Carlsson, L. (1993). Samhällets oregerlighet. Organisering och policyproduk-
tion i näringspolitiken. Stockholm: Symposion Graduale. 

Clarke, M., & Stewart, J. (1993). Verksamhetsledning i kommuner. Ett hel
hetsperspektiv (L. G Larsson, övers.). Lund: Studentlitteratur. (Original pub
licerat 1990) 

Clegg, S. R., & Hardy, C. (1996). Organizations, organization and organizing. 
In S. R. Clegg, C. Hardy & W. R. Nord (Eds.), Handbook of organization Stu
dies. London: Sage. 

Clegg, S. R., Hardy, C, & Nord, W. R. (Eds.). (1996). Handbook of organiza
tion Studies. London: Sage. 

Cuff, E. C., & Payne, G. C. F. (Red.). (1992). Samhällsvetenskapliga perspektiv. 
Göteborg: Korpen. 

Cutler, T., & Waine, B. (1997). The politics of quasi-markets. Critical Social 
Policy, 17 (51), 17, 3-26. 

Czarniawska-Joerges, B. (1993). The three-dimensional organisation. A 
Constructionist View. Lund: Studentlitteratur. 

Denvall, V. (Red.). (1997). Välfärdens operatörer. Umeå: Boréa Bokförlag. 

DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1991a). Introduction. In W. W. Powell & P. 
J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organisational analysis. Chi
cago: The University of Chicago Press. 

DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1991b). The Iron Cage Revisited: Institutio
nal Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields. In W. 
W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organisatio
nal analysis. Chicago: The University of Chicago Press. 

DsC (1992:7). Marknadsorientering av kommunal verksamhet. Konsekven
ser och möjligheter. Civildepartementet. 

DsC (1993:27). Alternativa produktionsformer i kommunal verksamhet. 
Vem utför och på vilka villkor? Civildepartementet. 

DsC (1996:21). Forskning om offentlig sektor. Bättre kontakter mellan forska
re och praktiker. Civildepartementet. 

255 



Eklund, K. (1990). Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin. 
(2:a rev uppl). Stockholm: Tidens Förlag. 

Eliasson, K., & Lundstedt, G. (1992). Kommuner i förändring, Effektivitet -
demokrati. I S-O Larsson (Red.), Produktivitet, effektivitet och demokrati -
tre uppsatser om förnyelse av offentlig sektor (Rapport 1993:10). Östersund: 
Högskolan i Östersund, FoU-enheten. 

Eneroth, B. (1992). Hur mäter man "vackert"? Grundbok i kvalitativ metod. 
(4:e uppl). Stockholm: Natur och Kultur. 

Enerstvedt, R. T. (1989).The problem of validity in social science. In S. Kvale 
(Ed.), Issues of validity in qualitative research. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, B-E., & Månson, P. (1991). Den goda tanken. Om etik och moral i 
forskning med människor. Stockholm: Allmänna Förlaget. 

Fernler, K. (1996). Mångfald eller likriktning. Effekter av en avreglering. 
Stockholm: Nerenius & Santérus förlag. 

Finlayson, G. (1994). Citizen, state, and social welfare in Britain 1830-1990. 
Oxford: Clarendon Press. 

Franke-Wikberg, S. (1992). Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för 
vilsna utvärderar e (Projektrapport 1992:4). Stockholm: Universitets- och 
högskoleämbetet. 

Furusten, S. (1995). The managerial discourse - a study of the creation and 
diffusion of popular management knowledge (Avhandling för doktorsexa
men, Uppsala universitet). 

Fölster, S. (1993). Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, 
avreglering och decentralisering. Stockholm: Industriens utredningsinstitut. 

Gäster, L. (1995). Quality in welfare services. In D. Gladstone (Ed.), British 
social welfare. Past, present and future. London: UCL Press. 

Georg, V. (1996). The future of the welfare state. In V. Georg & P. Taylor-
Gooby (Eds.), European welfare policy. Squaring the welfare circle. London: 
Macmillian. 

Gladstone, D. (1995). The welfare state and the state of the welfare. In D. 
Gladstone (Ed.), British social welfare. Past, present and future. London: UCL 
Press. 

Gleghorn, M. (1995). Service disputes cause bad publicity and loss of trust. 
Professional Social Work, 2 (12), 6. 

256 



Glennerster, H., & Le Grand, J. (1995). The Development of the quasi-
markets in welfare provision in the United Kingdom. International Journal 
of Health Services, 25 (2), 203-218. 

Grey, A., & Jenkins, B. (1993). Markets, managers and the public service: The 
changing of a culture. In P. Taylor-Gooby & P. Lawson (Eds.), Markets and 
managers. New issues in the delivery of welfare. Buckingham, Philadelphia: 
Open Press University. 

Gustafsson, R. Å. (Red.). (1994), Köp och sälj, var god svälj? - vårdens nya 
ekonomistyrningssystem i ett arbetsmiljöperspektiv. Stockholm: Arbetsmil
jöfonden. 

Hadley, R., & Leidy, B. (1996). Community social work in a market envi
ronment: A British-American exchange of technologies and experience. Bri
tish Journal of Social Work, 26 (6), 823-842. 

Harrison, M. I. (1994). Diagnosing organizations. Methods, models, and pro
cesses. (2nd rev ed). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Helenius, R. (1990). Förstå och bättre veta. Stockholm, Carlssons bokförlag. 

Henning, C., & Lieberg, M. (1997). Exemplet Lambohov. I V. Denvall (Red.), 
Välfärdens operatörer. Umeå: Boréa Bokförlag. 

Henning, R. (1996). Att följa trenden - aktiva och passiva kommuner. 
Stockholm. Nerenius & Santérus förlag. 

Hjern, B. (1994). Svenskt paradigmskifte: organisering av lokal generalist-
kompetens. (Umeå universitet, Statsvetenskapliga inst., 901 87 Umeå) 

Hjern, B. (1995). Svenskt regimbyte: organisering av kommunal kompetens. 
(Internationella Handelshögskolan Jönköping) 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. (B. Nilsson, övers.). Lund: Studentlitteratur. 

Holmer, J., & Starrin, B. (Red.). (1993). Deltagar orienter ad forskning. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hoyes, L., & Means, R. (1993). Quasi-markets and the reform of community 
care. In Le Grand, J., & Bartlett, W. (Eds.). Quasi-markets and social policy. 
London: Macmillian. 

Hoyes, L. Means, R., & Le Grand, J. (1993). Made to measure?(Occasional Pa
per 39). Bristol: University of Bristol, School for Advanced Urban Studies. 

257 



Huemer, L. (1998). Trust in business relations. Economic logic or social inte
raction. Umeå: Boréa Bokförlag. 

Hugemark, A. (1994). Den fängslade marknaden. Ekonomiska experter o m 
välfärdsstaten. Lund: Arkiv förlag. 

Häggroth, S., Kronvall, K., Riberdahl, C. & Rudebeck, K. (1996). Swedish 
local government. Tradition and reforms. (2:a rev uppl). Stockholm: Svens
ka Institutet. 

Israel, J. (1994). Klappjakt på välfärden. Stockholm: Ordfronts förlag. 

Israel, J. & Hermansson, H-E. (1996). Det nya klassamhället. Stockholm: Ord
fronts förlag. 

Jacobsson, B. (Red.). (1994a). Organisationsexperiment i kommuner och 
landsting. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag. 

Jepperson, R. L. (1991). Institutions, Institutional Effects, and Institutiona-
lism. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in 
organisational analysis. Chicago: The University of Chicago Press. 

Johansson, A., Kronvall, K., Jansson, H., Lindström, U. (1994). Nya drifts
former i kommuner och landsting (Rapport nr 22/94). Stockholm: Trygg
hetsfonden för kommuner och landsting. 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlittera
tur. 

Johnson, N. (Ed.). (1995). Private markets in health and welfare. An interna
tional perspective. Oxford, Berg Publishers. 

Jönsson, S. (1988). Kommunal organisation - från pr o grambudgeter ing till 
kommundelsnämnder. Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, K. (1995). Lönsam vård lockar bolag. (13/3). Dagens Nyheter, s C 7. 

Karlöf, B., & Söderberg, S. (1991). Ledarutmaningen. Stockholm: Svenska 
Dagbladets Förlags AB. 

Kerlinger, F. N. (1970). Foundations of behavioural research. Educational 
and psychological enquiry. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

Kokkin, J. (1998). Profesjonelt sosialt arbeid. Oslo: Tano Aschehoug. 

Kommunaktuellt (1992) nr 14, 23 april; nr 16, 7 maj 

258 



Knutsson, N., & Haglund A. (1993). Våra nya kommuner. Älvsjö: Kommen-
tus. 

Kvale, S. (1989). To Validate Is to Question. In S. Kvale (Ed.), Issues of validi
ty in qualitative research. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun (S-E Torell, övers.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Köp och sälj passar även för det sociala. (1992, 26 mars). Kommunaktuellt, s 
13. 

Lammertz, L. (1992). Beställar-/utförarorganisation. Ett samspel mellan två 
jämbördiga parter. Älvsjö: Kommentus. 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Le Grand, J., Propper C., & Robinson, R. (1992). The economics of social pro
blems. (3rd ed). London: Macmillian. 

Le Grand, J. (1993). Quasi-markets and community care (Studies in Decentra
lisation and Quasi-Markets Nr 17). Bristol: University of Bristol, School for 
Advanced Urban Studies. 

Le Grand, J., & Bartlett, W. (Eds.). (1993). Quasi-markets and social policy. 
London: Macmillian. 

Le Grand, J. (1994). Evaluating the NHS reforms. In R. Robinson & J. Le 
Grand (Eds.), Evaluating the NHS reforms. Nr Newbury: Policy Journals. 

Le Grand, J. (1997). Knights, knaves or pawns? Human behaviour and social 
policy. Journal of Social Policy, 26 (2), 149-169. 

Lindberg, C., & Nilsson, T. ( 1995). Konkurrens och samarbete - vägen till 
effektivare kommuner. Stockholm: Kommentus. 

Lindgren, S. (1990). Politikens framtidsvisioner. Kommunerna under 1990-
talet. Opublicerat manuskript. 

Lindgren, S. (1994). Anförande i Wallenbergsalen 1994-05-03. Opublicerat 
manuskript. 

Linköpings kommun/Strömgård (1991). Förslag till förändring av den poli
tiska organisationen i Linköping fr o m 1992-01-01. 

Linköpings kommun (1993). Ny politisk organisation. Informationsmateri
al. 

259 



Linköpings kommun (1997-02-15). Välkommen till Linköpings kommun 
[Online]. Available: http://www.linkoping.se/kommun/ [1997, September 
10]. 

Linköpings socialtjänst (1991). Historisk översikt 1970-1991. För ändringsarbe
te inom socialtjänsten, Linköping. Linköpings kommun. 

Lorentzon, L. (1991). Vredens pedagogik - om arbete med barn och föräldrar i 
utsatta familjer. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lundqvist, L. J., & Pierre, J. (1995). Kommunalpolitikens dilemma: Lösning
ar skapar nya problem. I L. J. Lundqvist & J. Pierre (Red.), Kommunal för
valtningspolitik. Lund: Studentlitteratur. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län. (1996a). Barn- och ungdomsvården i 
Östergötlands län 1995. Linköping. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län. (1996b). Tillsyn enligt 68§ socialtjänstlagen 
(SoL). Socialtjänsten i Linköpings kommun. Linköping. 

March, J. G., & Oisen, J. P. (1989). Rediscovering institutions. The organiza
tional basis of politics. New York: The Free Press. 

Marklund, S. (1988). Paradise lost? The nordic welfare states and the reces
sion 1975-1985. Lund: Arkiv. 

McGrath, M. (1993). Whatever happened to teamwork? Reflections on 
CMHTs. British Journal of Social Work, 23 (1), 15-29. 

Means, R., & Smith, R. (1994). Community care. Policy and practice. London: 
Macmillian. 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. (B. Nilsson, övers.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1991). Institutionalized organizations: Formal 
structure as myth and ceremony. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), 
The new institutionalism in organisational analysis. Chicago: The Universi
ty of Chicago Press. 

Meyer, J. W., Boli, J., & Thomas, G. H. (1994). Ontology and rationalization 
in the western cultural account. In W. R. Scott & J. W. Meyer et al., Institu
tional environments and organizations. Structural complexity and indivi
dualism. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Mishra, R. (1984). The welfare state in crisis. Social thought and social 
change. Brighton: Wheatsheaf. 

260 



Mishra, R. (1990). The welfare state in capitalist society. Policies of 
retrenchment and maintenance in Europe, North America and Australia. 
Hemel Hempstead: Harvester Hempstead. 

Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

Montin, S. (1993). Swedish local government in transition (Avhandling för 
doktorsexamen, NOVEMUS, Högskolan i Örebro). 

Montin, S. (1995). Kommunala organisationsförändringar. I L. J. Lundqvist 
& J. Pierre (Red.), Kommunal förvaltningspolitik. Lund: Studentlitteratur. 

Morén, S. (1992). Förändringens gestalt. Stockholm: Publica. 

Morén, S. (1996). Att utvärdera socialt arbete. Stockholm: Publica. 

Müllern, T., & Östergren, K. (1995). Lär andekulturer. En studie av organisa
toriskt lärande under olika institutionella betingelser (Avhandling för dok
torsexamen, Umeå universitet). 

Nordlund, A. (1997). Attitudes towards the welfare state in the Scandinavian 
countries. Scandinavian Journal of Social Welfare, 6 (4), 233-246. 

Norlin, M. (1993). Linköping - laglöst land. Pockettidningen R, (2), 52-66. 

Norlin, M. (1994). Baklängesrevolutionen. Stockholm: Ordfronts förlag. 

Nygren, L. (1992). Trygghet under omprövning. Välfärdsstaten och 90-talets 
utmaningar. Stockholm: Publica. 

Oakley, A. (1994). Introduction. In A. Oakley & A. S. Williams (Eds.), T h e  
politics of the welfare state. London: UCL Press Limited. 

Olsson, L. (1993a). När daghemmen blev resultatenheter... (FOU-rapport Nr 
1993:13). Stockholm: Socialtjänsten, Forsknings- och Utvecklingsbyrån. 

Olsson, S. E. (1993b). Social policy and welfare state in Sweden (2:nd rev ed). 
Lund: Arkiv. 

Olsson Hort, S. E., & Cohn, D. (1995). Sweden. In N. Johnson (Ed.), Private 
Markets in health and welfare. An international perspective. Oxford: Berg 
Publishers. 

Osborne, D., & Gaebler, T. (1994). Sluta ro börja styra! (L. Lauenstein, övers.). 
Stockholm: Tidens förlag. (Original publicerat 1993) 

Patel, R., & Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Stu
dentlitteratur. 

261 



Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation, Newbu
ry Park: Sage. 

Pettersson, U. (1992). En marknadsanpassad socialtjänst. Socionomen, 3, So
cionomens forskningssupplement, 20-23. 

Pettersson, U. (Red.). (1994). Socialtjänstens klientarbete. Från vision till 
marknad?. Lund: Studentlitteratur. 

Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (Eds.). (1991). The new institutionalism in 
organisational analysis. Chicago: The University of Chicago Press. 

Propositioner. 1971:30; 1990/91:100; 1991/92:150; 1993/94:100, Bil 1. 

Propper, C. (1993). Quasi-markets, contracts and quality in health and social 
care: The US experience. In Le Grand, ]., & Bartlett, W. (Eds.). Quasi-markets 
and social policy. London: Macmillian. 

Propper, C., Bartlett, W., & Wilson, D. (1994). Introduction. In W. Bartlett, C. 
Propper, D. Wilson & J. Le Grand (Eds.), Quasi-markets in the welfare state. 
Studies in Decentralisation and Quasi-Markets). Bristol: University of Bris
tol, SAUS. 

Ricoeur, P. (1976). Interpretation theory: Discourse and the surplus of mea
ning. Fort Worth: Texas Christian University Press. 

Ricoeur, P. (1993a). Vad är en text? (M. Fatton & B. Kristensson, övers.). I P. 
Kemp & B. Kristensson (Red.), Från text till handling. Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag. 

Ricoeur, P. (1993b). Förklara och förstå. Text - handling - historia (M. Fatton 
& B. Kristensson, övers.). I P. Kemp & B. Kristensson (Red.), Från text till 
handling. Stehag: Brutus Östlings bokförlag. 

Robinson, R., & Le Grand, J. (1994) (Eds.). Evaluating the NHS reforms. Nr 
Newbury: Policy Journals. 

Robson, C. (1997). Real world research. A resource for social scientists and 
practitioner researchers. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. 

Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap. Övre Dalkarlshyttan: 
Bokförlaget Nya Doxa. 

Rombach, B. (1994). Bilder från en kommun i stormens öga. I B. Jacobsson 
(Red.), Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Stockholm: 
Nerenius & Santérus förlag. 

262 



Rombach, B. (1997). Den marknadslika kommunen - en effektstudie. Stock
holm: Nerenius & Santérus förlag. 

Rothstein, B. (1992). Den korporativa staten. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Rothstein, B. (1994). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och 
politiska logik. Stockholm: SNS Förlag. 

Rothstein, B. (1995). Svensk välfärdspolitik och det civila samhället. I L. 
Trägårdh (Red.), Civilt samhälle kontra offentlig sektor. Stockholm: SNS 
Förlag. 

Rubin, A., & Babbie, E. (1993). Research methods for social work (2nd ed). 
Pacific Grove, Ca: Brooks/Cole Publishing Company. 

Salner, M. (1989). Validity in human science research. In S. Kvale (Ed.), 
Issues of validity in qualitative research. Lund: Studentlitteratur. 

Salonen, T. (1997). Socialtjänst och planering i en eroderad välfärdsstat. I V. 
Denvall (Red.), Välfärdens operatörer. Umeå: Boréa Bokförlag. 

Sarbin, T. R. (Ed.). (1986). Narrative psychology. The storied nature of hu
man conduct. New York: Praeger Special Studies. 

Schein, E. H. (1988). Organizational psychology (3rd ed). Englewood Cliffs, 
N.J: Prentice-Hall. 

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in 
action. New York: Basic Books. 

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco & 
London: Jossey-Bass Publishers. 

Scott, W. R., & Meyer, J. W. (1991). The organization of societal sectors: Pro
p o s i t i o n s  a n d  e a r l y  e v i d e n c e .  I n  W .  W .  P o w e l l  &  P .  J .  D i M a g g i o  ( E d s . ) ,  T h e  
new institutionalism in organisational analysis. Chicago: The University of 
Chicago Press. 

Scott, W. R. (1992). Organizations: rational, natural and open systems (3rd 
ed). Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 

Scott, W. R. & Meyer, J. W. et al. (1994). Institutional environments and or
ganizations. Structural complexity and individualism. Thousand Oaks, CA: 
Sage. 

Scott, W. R. (1995). Introduction. In W. R. Scott & S. Christensen (Eds.), T h e  
institutional construction of organisations. International and longitudinal 
studies. Thousand Oaks, CA: Sage. 

263 



Scott, W. R., & Christensen, S. (1995). Conclusion: crafting a wider lens. In 
W. R. Scott & S. Christensen (Eds.), The institutional construction of organi
sations. International and longitudinal studies. Thousand Oaks, CA: Sage. 

SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 

SFS 1980:620 Socialtjänstlag. 

SFS 1988:870 Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

SFS 1991:900 Kommunallag. 

Shiell, A, et al (1991). Economic approaches to measuring quality of life. In S. 
Baldwin, C. Godfrey & C. Propper (Eds.), Quality of life. London: Routledge. 

Smith, S. R., & Lipsky, M. (1993). Nonprofits for hire. The welfare state in 
the age of contracting. Cambridge, Mass: Harvard University press. 

Socialstyrelsen 1994:3. Allmänna råd från Socialstyrelsen. Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm. 

Socialstyrelsen 1995:1. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar. Socialtjäns
ten och de nya styrsystemen. Stockholm. 

Socialstyrelsen 1995:7. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar. Den plane
rade marknaden. Om nya styrformer i hälso- och sjukvården. Stockholm. 

Socialtjänsten Linköping (1991-09-11). Försöksverksamhet i Lambohov hös
ten 1991 inför ny kommunal organisation 1992. Linköping: sociala förvalt
ningen. 

Socialtjänsten Linköping (1991-09-23). Socialnämnden och dess myndighets
förvaltning/sociala förvaltningen. Linköping: sociala förvaltningen. 

SoS-rapport 1994:24. Alternativa styr- och driftsformer i äldreomsorgen. En 
kartläggning. Stockholm: Fritzes. 

SoS-rapport 1995:20. Alternativa styr- och driftsformer i äldreomsorgen. Be-
ställar-utförarmodellen. Stockholm: Fritzes. 

SoS-rapport 1997:8. Behov, bedömning, beslut i äldreomsorgen. Stockholm: 
Fritzes. 

264 



SoS-rapport 1998:8. Alternativa styr- och driftsformer i äldreomsorgen. Äld
reomsorg på entreprenad. Stockholm: Fritzes. 

SOU 1991:88. Stöd och samordning kring psykiskt störda - ett kunskapsun
derlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SOU 1992:94. Bildning och kunskap: särtryck ur läroplanskommitténs be
tänkande skola för bildning. Stockholm: Skolverket. 

SOU 1993:73. Radikala organisationsförändringar i kommuner och lands
ting. Stockholm: Civildepartementet. 

SOU 1993:90. Lokal demokrati i utveckling. Slutbetänkande av Lokaldemo
kratikommittén. Stockholm: Civildepartementet. 

SOU 1996:169. Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande av 
Kommunala förnyelsekommittén. Stockholm: Inrikesdepartementet. 

SOU 1996:169, Bilaga 1. Kommunala förnyelseproblem. Bilaga I till slutbe
tänkande av Kommunala förnyelsekommittén. Stockholm: Inrikesdepar
tementet. 

SOU 1996:169, Bilaga 5. Förändringsmodeller och förändringsprocesser i 
kommuner och landsting. Bilaga V till slutbetänkande av Kommunala för
nyelsekommittén. Stockholm: Inrikesdepartementet. 

Stablein, R. (1996). Data in organization studies. In S. R. Clegg, C. Hardy & 
W. R. Nord (Eds.), Handbook of organization studies. London: Sage. 

Stake, R. (1994). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Hand
book of qualitative research. Thousand Oaks, Cal: Sage. 

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, Cal: Sage. 

Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L., & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till 
presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. 
Lund: Studentlitteratur. 

Starrin, B. (1994). Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forsk
ning. I B. Starrin & P-G. Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskaps
teori. Lund: Studentlitteratur. 

Stewart, J. (1988). Styrning och ledarskap i kommuner (K. Bryntse, övers.). 
Lund: Studentlitteratur. (Original publicerat 1986) 

Svallfors, S. (1994). Farväl till välfärdsstaten? Attityder till svensk välfärds
politik 1986-1992. I Har vi råd att avvara välfärden? Stockholm: Försäk
ringskasseförbundet. 

265 



Svallfors, S. (1996). Välfärdsstatens moraliska ekonomi: välfärdsopinionen i 
90-talets Sverige. Umeå: Boréa. 

Svallfors, S. (1998). Folk föraktar inte fattiga. Det är bara de mycket rika som 
saknar medkänsla. Socialpolitik, (2), 12-16. 

Söderfält, M. (1997). Burnout? (Meddelanden från Socialhögskolan 1997:2). 
Lund: Lunds universitet. 

Tang, K.-L. (1997). The case for the privatization of social welfare: three deca
des of public opinion evidence from Great Britain and the United States. 
Scandinavian Journal of Social Welfare, 6 (1), 34-43. 

Taylor, M., Hoyes, L., Lart, R., & Means, R. (1993). User empowerment in 
community care: Unravelling the issues (Studies in Decentralisation and 
Quasi-Markets Nr 11). Bristol: University of Bristol, School for Advanced 
Urban Studies. 

Taylor, M., Langan, J., & Hogget, P. (1995). Encouraging diversity: Voluntary 
& private organisations in community care. Aldershot: Arena. 

Taylor-Gooby, P., & Lawson, R. (Eds.). (1993a). Markets and managers. New 
issues in the delivery of welfare. Buckingham, Philadelphia, Open Press 
University. 

Taylor-Gooby, P., & Lawson, R. (1993b). Where we go from here. In P. Taylor-
Gooby & P. Lawson (Eds.), Markets and managers. New issues in the deli
very of welfare. Buckingham, Philadelphia: Open Press University. 

Taylor-Gooby, P. (1996). The Response of Government: Fragile convergence? 
I n  V .  G e o r g  &  P .  T a y l o r - G o o b y  ( E d s . ) ,  E u r o p e a n  w e l f a r e  p o l i c y .  S q u a r i n g  t h e  
welfare circle. London: Macmillian. 

Thomas, W. I. (1966). On social organization and social personality. Chicago 
and London: Phoenix Books. 

Thomas, M., & Pierson. J. (1995). Dictionary of social work. London: Collins 
Educational. 

Thompson, P., & McHugh, D. (1995). Work organisations. A critical intro
duction. (2nd rev ed). London: Macmillian. 

Tidningen Linköping (1993, Nr 4). Linköpings kommun. 

Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1996). The institutionalization of institutional 
theory. In S. R. Clegg, C. Hardy & W. R. Nord (Eds.), Handbook of organiza
tion studies. London: Sage. 

266 



Vedung, E. (1991). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitte
ratur. 

Wahlbeck, Ö. (1992). Kvalitativ samhällsforskning om flyktingmottagande -
exemplet Oravais kommun (Forskningsrapport Nr 19). Vasa: Institutet för 
finlandssvensk samhällsforskning. 

Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlit
teratur. 

Walsh, K. (1995). Public services and market mechanisms. Competition, con
tracting and the new public management. London: Macmillian. 

Westlund. P. (1997). Praktikens Foil - Socialtjänst i utveckling (Skriftserie 
1997:1). Karlshamn: Nätverksprojekten. 

Westrin, C-G. (1986). Social och medicinsk samverkan - begrepp och beting
elser. Socialmedicinsk tidskrift, 7-8, 280-285. 

Wistow, G., Knapp, M., Hardy, B., Forder, J., Kendall, J. & Manning, R. 
(1996). Social care markets. Progress and prospects. Buckingham: Open Uni
versity Press. 

Wrede, M. (1992). Mot marknaden!. Förändringens rötter (bilaga till Kom
munaktuellt 1992:14). 

Wächter, R. (1998). Utredning. I V. Denvall & T. Jacobsson (Red.), Vardags
begrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Stockholm: Norstedts Ju
ridik. 

Yin, R. K. (1993). Applications of case study research. Newbury Park, CA: 
Sage. 

Yin, R. K. (1994). Case study research. Design and methods. (2nd ed). Thou
sand Oaks, CA: Sage. 

Ödman, P-J. (1988). Tolkning, förståelse, vetande. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell Förlag AB. 

Ödman, P-J. (1992). Interpreting the past. Qualitative Studies in Education, 5 
(2), 167-184. 

Önstorp. B. (1995). Upphandling på generella avtal. Linköping: Linköpings 
kommun. 

267 



Bilaga 1 

Intervjuteman och frågor 
Bakgrundsdata 

Vad arbetar du med? (Titel, utbildning, arbetsbeskrivning, ansvar, 
befogenheter, tidigare positioner). 

kompetens= vad är du bäst på 

Enhetens klientarbete 
Vilka uppgifter utför den här enheten? Vilka är enhetens målsättningar och 
vilka är de huvudsakliga medlen/metoderna för att uppnå dessa? 

Vad och vem avgör vilka klienter enheten jobbar med, och hur arbetet ska 
göras? Får du de klienter du förväntat dig i förhållande till din kompetens? 

Kontaktens längd och antal 

Deltar enhetschefen i klientarbetet? 

Hur kommer klienter i kontakt med enheten? Vilka klienter? 

Vilken typ av beställningar görs från/till enheten? Hur ser de ut? 

Finns det skillnader mellan vad som beställs och vad som produceras? Hur 
märker du det? 

Vem definierar klientens problem? Var och när sker det? 

Hur mycket av klientens situation får enheten kunskap om? Kan enheten 
arbeta med/ta hand om allt detta? 

Vem har det övergripande ansvaret för den enskilda klienten i de fall där 
flera personer och enheter är inblandade? Förekommer samarbete? Ge 
exempel på hur samarbete kan se ut? 

Vilka möjligheter har enheten att tillgodose klienters önskemål och behov? 

Hur anser du att det fungerar när det gäller socialtjänstens IFO som helhet? 

Vad anser du kännetecknar en bra relation mellan socialarbetare och klient? 
I vilken mån kan du/enheten leva upp till det i ditt arbete? 

Går det att kombinera myndighetsrollen och behandlarrollen som 
socialarbetare? 

Enligt bakomliggande idéer för BUM kan socialtjänsten betraktas som 
säljare och klienten betraktas som kund, har du märkt något av det i ditt 
arbete? Hur betraktas klienten av enheten? 



Finns det någon fördel med att betrakta klienterna som kunder? 

Organisation och organisering 
Resultatenhetens struktur, kultur och processer 

Tilldelas enheten en budget eller måste enheten tjäna sina egna pengar? 

Hur ser enhetens avtal med beställaren ut? 

Vilka aspekter av arbetet betonas mest i den här enheten? (T ex lojalitet, 
effektivitet eller självständighet) 

Hur vet du när du utfört ett bra arbete? Blir du belönad för att du gör ditt 
jobb bra? Hur? 

Kan du ge ett exempel på en av din enhets stora framgångar eller något som 
ni lyckats med? Kan du ge exempel på ett stort misslyckande? 

Anser du att enheten/socialtjänsten fungerar effektivt? Vad menar du med 
effektivt? 

Påverkas enhetens verksamhet av finansiella överväganden? I så fall hur? 

Enhetens relationer till andra enheter inom socialtjänsten 
Vilka andra enheter inom socialtjänsten samarbetar ni med/är ni mest 
beroende av? 

Hur fungerar relationerna till andra enheter inom socialtjänsten? Om det 
finns problem, beskriv dem, och hur ni hanterar dem. 

Beställare, myndighet och produktion är åtskilda i socialtjänsten. Vilka för-
och nackdelar, anser du att det innebär för klienter och socialarbetare? 

Enhetens relationer utanför socialtjänsten 
Vilken typ av kontakter utanför socialtjänsten har ni/är enheten mest 
beroende av? 

Hur fungerar relationerna till kontakter utanför socialtjänsten? Om det 
finns problem, beskriv dem och förklara hur ni hanterar dem. 

Avslutning 
Vilka positiva förändringar ser du, för klienter och socialarbetare, med 
socialtjänstens nya organisationen? 

Vilka negativa förändringar ser du, för klienter och socialarbetare, med 
socialtjänstens nya organisationen? 



I allmänhet, hur nöjd är du med att arbeta här? Vad gör dig mest nöjd? Vad 
gör dig mest missnöjd? 

Hur skulle du vilja att socialtjänsten är organiserad om tre år? 
(Alternativt: hur skulle du vilja att enheten jobbar om tre år?) 

Vilka förändringar i samhället anser du har påverkat tillkomsten av 
socialtjänstens nya organisation? lagstiftning, samhällsekonomin, 
värderingsförändringar etc? 

Finns det något du vill tillägga utöver det vi pratat om? 
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Bilaga 5 

Upphandling på generella avtal 
När omsorgsnämnden gör generella beställningar till utförarna kallas det 
upphandling. Här följer en redogörelse över hur upphandlingen i princip 
går till. Redogörelsen följer i princip ordagrannt en av kommunens egna 
informationsskrifter (Linköpings kommun, 1995). 

Steg 1 - vilka behov finns? 
Bedömningen av behov i kommunen grundar sig på signaler från många 
olika håll-från politiker, från enskilda människor, på anställdas och 
anhörigas erfarenheter, på mediarapporter, på undersökningar och 
utvärderingar av olika slag, på synpunkter från olika myndigheter och 
organisationer. Behoven ska helst kunna redovisas samlat, även om det 
aldrig kan bli annat än bedömningar i stora drag. Då kan man bedöma hur 
angelägen en viss verksamhet är, prioritera och veta vad man kanske måste 
avstå från att göra. 

Steg 2 - vilka krav ska ställas? 
Krav på verksamheten ska specificeras till ett förfrågningsunderlag. Hur 
mycket vill nämnden köpa av en viss verksamhet? Innehåll och kvalitet? 
Vilka mål ska uppfyllas? Den delen är det viktigaste politiska beslutet i 
kedjan. 

Innan Omsorgsnämnden fastställer kraven inför förfrågningarna så har 
tjänstemännen i mån av tid och kunskap fångat in erfarenheter från 
brukarråden-pensionärsråd, handikappråd, intresseföreningar av olika slag, 
och MBL-information givits till de fackliga organisationerna. Samrådet ska 
tillföra synpunkter-ibland kan man ta hänsyn till dessa, ibland går det inte 
eller bedöms inte som lämpligt. 

Steg 3 - ta in anbud 
Tjänstemännen som arbetar för Omsorgsnämnden ska nu ta in anbud på de 
olika verksamheter som Omsorgsnämnden har sagt att de vill beställa. En 
budgetram finns att utgå ifrån. Först gör man ett detaljerat 
förfrågningsunderlag. Alla som vill lägga ett anbud på verksamhet får 
underlaget. Det beskriver kraven, mängd, kvalitet osv, där finns blanketter 
och uppgifter om anbudstider m m. 

Alla som redan utför någon typ av kommunal verksamhet inom 
omsorgsområdet får automatiskt underlaget utskickat till sig. Man skickar 
också till alla kända lokala entreprenörer. Dessutom annonserar 
Omsorgsnämnden i lokalpressen. 

Steg 4 - förhandlingar 
Nu börjar själva upphandlingen. Omsorgsnämndens tjänstemän bearbetar 
materialet och sammanställer det. De förhandlar med anbudsgivarna och 
arbetar sedan fram ett förslag till beställningar till Omsorgsnämnden. 
Förslaget redovisas för nämnden som sedan tar beslutet. 



De enda kontakter som tjänstemännen får ta, under den här perioden, 
förutom med den som lagt anbudet, är med de egna politikerna i 
Omsorgsnämnden. Beställningsarbetet görs på politikernas uppdrag. Under 
hela den här perioden har tjänstemän och politiker tystnadsplikt vad gäller 
anbuden. Efter den här bearbetningen och förhandlingar tar 
Omsorgsnämnden sitt beslut om beställningar. 

Steg 5 - beslut av avtal 
Formella avtal upprättas mellan Omsorgsnämnden och de anbudsgivare 
som har fått beställningarna. För kommunala enheter blir det mera en 
formsak, kommunen kan inte rent juridiskt skriva avtal med sig själv (alla 
utförarenheter i Produktionen hör till kommunen, som är en enda juridisk 
enhet). Avtalen med externa enheter blir på ett annat sätt juridiskt 
bindande. Avtalen skrivs sedan under av Omsorgsnämnden och utföraren. 

Steg 6 - verksamheten 
Nu går verksamheten igång. Det kan ta lite olika tid innan man kommer så 
långt. Omsorgsnämnden har cirka 90 olika avtal för sin verksamhet. De 
flesta omfattar flera miljoner kronor. Det rör sig om olika långa 
avtalsperioder-i regel tre år, ibland ett eller två år. De treåriga avtalen blir 
allt vanligare, ju mera erfarenhet alla får. 

För Omsorgsnämndens verksamhet är Socialnämnden/Sociala 
förvaltningen en viktig part. Omsorgsnämnden har budgetramen och lägger 
de stora beställningarna på lokaler, mat personal osv, som behövs för att en 
viss mängd arbete ska utföras. Men när det handlar om ... hur mycket hjälp 
och vilken sorts hjälp var och en ska få-då är det Socialnämnden som 
beslutar, efter utredning på Sociala förvaltningen. 

Steg 7 - uppföljning 
Under den tid som avtalen gäller, pågår verksamheten i stor frihet. Däremot 
är det Omsorgsnämndens uppgift att följa upp hur det går med avtalen och 
utvärdera verksamheten. Håller verksamheten den kvalitet som man 
kommit överens om? Utför man så många timmar eller tjänster som 
avtalet säger. Omsorgsnämndens tjänstemän gör platsbesök och skriver 
rapporter om dessa. De gör också storskaliga utvärderingar. Avtalens 
timmar och andra prestationer, innehåll och kvalitet följs upp. 
Socialnämnden i sin tur ska följa upp att den enskilda människan får den 
hjälp som beslutats. Till sist går avtalstiden ut och så börjar processen om 
från början igen. 

Erfarenheter från beställningsarbetet 
Det är svårt att vara tillräckligt exakt. Det är nödvändigt att den som lämnar 
detta anbud har god kompetens för verksamheten-entreprenörer och 
beställare måste tala samma språk, ha viss kunskap om hur det går till. 
Mycket måste vara underförstått. Detta samförstånd har fungerat har 
fungerat bra i beställningsarbetet. Omsorgsnämnden får vad den vill ha. 
(Linköpings kommun, 1995, Önstorp). 
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