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Förord  

Denna uppsats baseras på underlag från en kommun och är ett material som vi inte 

själva hade kunnat införskaffa. Vi vill därför tacka två av kommunens tjänstemän för 

det statistiska underlaget som ligger till grund för denna uppsats. De har varit väldigt 

hjälpsamma, tillgodosett många av våra önskemål och tålmodigt svarat på våra frågor.  

Vi vill också hjärtligt tacka vår handledare Pär Grell för hans goda idéer, positiva in-

ställning till ett projekt som inledningsvis var tämligen osäkert och hans stora ämnes-

kunskap. Du har genomgående varit positiv, pålitlig i din kritik och tillmötesgående.  

Till slut tackar vi Baran Mirdesi och Markus Göransson för värdefull hjälp och stöd.  

Vi har arbetat på denna uppsats tillsammans och är båda ansvariga för samtliga av dess 

delar.  

  



 

 

Sammanfattning  

Socialtjänsten i Sverige har blivit alltmer specialiserad, vilket har lett till att klienter 

med komplexa behov är aktuella på olika organisatoriska enheter och har kontakt med 

flera socialsekreterare samtidigt. Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten 

av parallella kontakter inom socialtjänsten och hur det hade förändrats över tid. Under-

sökningen antog en kvantitativ ansats och utgick från statistiskt material hämtat från en 

IFO-organisation i en större svensk stad. Materialet visade att andelen klienter med pa-

rallella kontakter hade ökat med en tredjedel på de fyra undersökta enheterna mellan 

2014 och 2018 och att vissa klientgrupper uppvisade parallella kontakter i större ut-

sträckning än andra grupper. Diskussionen behandlade klienters komplexa behov, frag-

mentisering och socialarbetares överlappande arbete för klienter med parallella kontak-

ter. 

 

Nyckelord: IFO, komplexa behov, organisationsstruktur, socialtjänst, specialisering  

  

  



 

 

Abstract  

Specialisation in social services: A quantitative study about clients’ parallel 

contacts within personal social services  

 

Swedish social services have become increasingly specialized, with the result that cli-

ents with complex needs are in contact with several organizational units and social 

workers simultaneously. The purpose of the present study was to examine the degree to 

which such parallel contacts occur within social services and how their incidence has 

changed over time. We have employed a quantitative method and drawn on statistical 

material collected from a personal social services organization in a large Swedish town. 

The material revealed that the extent to which parallel contacts occurred had increased 

by a third between 2014 and 2018 among clients at the four units that were chosen for 

the study, while certain client groups had a greater incidence of parallel contacts than 

other groups. In a concluding section of the study we discussed clients’ complex needs, 

fragmentation and the overlapping responsibilities of social workers with regard to cli-

ents with parallel contacts. 

 

Keywords: Complex needs, organisation structure, personal social services, specialisa-

tion 
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Inledning  

1.1 Problemformulering  

Under 1970-talet utarbetades den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982. Ledor-

det för lagen var helhetssyn och tanken var att socialarbetare skulle fungera som genera-

lister och arbeta med alla typer av sociala problem (Bergmark & Lundström, 2005, s. 

126f; Lundgren et al., 2009, s. 163). Sedan slutet av 1980-talet har specialiseringen 

inom individ- och familjeomsorgen (IFO) emellertid ökat, och år 2008 hade över 90 

procent av Sveriges kommuner en specialiserad organisationsstruktur (Lundgren et al., 

2009, s. 179). Anledningarna till denna specialisering var bland annat politiska föränd-

ringar, påverkan från professionen, ändrade ekonomiska villkor och förändrade behov 

hos klienterna (Bergmark & Lundström, 2005, s. 144). IFO har i många kommuner bli-

vit alltmer komplex till följd av utvecklingen från en integrerad till en horisontell speci-

aliserad organisation, vilket innebär att IFO:s uppgifter blivit uppdelade på olika organi-

satoriska enheter som t.ex. ekonomiskt bistånd, missbruksvård och barnavård (Berg-

mark et al., 2008, s. 42, 76). 

 

Som en följd av den tilltagande specialiseringen uppstår parallella kontakter, dvs. klien-

ter är samtidigt aktuella hos flera olika enheter inom IFO (jfr Blom, 1998). Exempelvis 

kan en person med missbruk med sammansatta sociala problem på en och samma gång 

vara aktuell hos missbruksenheten, ekonomiska biståndsenheten och barn- och familje-

enheten. Specialiseringen av IFO i olika organisatoriska enheter innebär att klienter har 

flera socialsekreterare som i sin tur har olika prioriteringar och försöker att hjälpa klien-

ten utifrån den specialiserade kunskap och de begränsade resurser som den enskilde 

socialarbetaren har till sitt förfogande. Förutom den uppenbara risken att socialsekrete-

raren saknar kunskap om problemens omfattning och karaktär kan denna situation leda 

till att klienter med komplexa behov, vilka redan befinner sig i en utsatt situation, kan få 

svårt att hantera parallella kontakter som är förvirrande och kraft- och tidskrävande 

(Blom, 1998, s. 227; Grell, 2016, s. 46; Lundgren et al., 2009, s. 165). En specialiserad 

organisationsstruktur innebär även att socialsekreterare saknar möjligheten att arbeta 

med klienten utifrån ett helhetsperspektiv och att klienten därmed riskerar att gå miste 

om rätt hjälp (Perlinski, 2010, s. 10). Ytterligare nackdelar med organisatorisk speciali-

sering är sämre och ytligare relationer mellan socialsekreterare och klient (vilket i sin 

tur resulterar i bristfälliga utredningar), kommunikationsbrister, bristande samordning 
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av insatser och uppföljning med klienter, hög personalomsättning och arbetsbelastning, 

brister i ledningsstöd, samt att enheterna är lokaliserade på olika ställen eller till och 

med organiserade i olika förvaltningar (Alexanderson & Jess, 2015; Blom, 1998; Da-

nermark & Kullberg, 1999). Bland fördelarna med en specialiserad organisationsstruk-

tur har anförts bättre kunskaper hos socialarbetare, ökad objektivitet, bättre hjälp till 

klienter utan komplexa behov, ökad rättssäkerhet, kostnadseffektivitet, tydligare gränser 

mellan utredning och insats, och mer fokuserade insatser och ett effektivare föränd-

ringsarbete (Blom, 1998; Cambridge & Parkes, 2006; Lundgren et al., 2009, s. 165).  

 

Under de senaste åren har det genomförts (främst kvalitativa) studier om klienters och 

socialarbetares upplevelser av specialisering inom IFO (jfr t.ex. Grell, 2016; Perlinski, 

2010). Däremot saknas studier om hur omfattande konsekvenserna av den ökade hori-

sontella specialiseringen och uppdelningen av IFO:s kärnuppgifter – ekonomiskt bi-

stånd, missbruksvård och barnavård – i olika enheter är. Med denna uppsats vill vi 

minska denna kunskapslucka genom att undersöka omfattningen av klienters parallella 

kontakter inom en specialiserad IFO. Vi hoppas att kunskap om omfattningen av paral-

lella kontakter kan bidra till större kunskap om klienter med komplexa behov, eftersom 

parallella kontakter är ett tecken på sammansatta sociala problem. Att öka kunskapen 

om hur stor andel av IFO:s klienter som påverkas av ökad specialisering är en förutsätt-

ning för att finna strategier som kan minska de negativa konsekvenser som en speciali-

serad socialtjänst enligt forskningen medför. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt förekommande parallella kontakter är i 

den specialiserade IFO i en större stad.  

 

Våra frågeställningar är följande:  

1. Hur stor andel av klienterna är aktuella på flera organisatoriska enheter samti-

digt?  

2. På hur många enheter är klienter med parallella kontakter aktuella och har klien-

ter på vissa enheter en högre andel parallella kontakter?  

3. På vilket sätt har situationen förändrats mellan 2014 och 2018?  
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1.3 Bakgrund 

Denna uppsats baseras på statistiskt material från 2018 från en större svensk stad. I 

materialet ingår även uppgifter om parallella kontakter från 2014, vilka gör det möjligt 

att studera förändringar över tid. Den undersökta kommunen har en multispecialiserad 

IFO-organisation, vilket innebär att den har både problem- och funktionsspecialisering. 

Kommuner med problemspecialisering har olika enheter för exempelvis ekonomiskt 

bistånd, missbruk och barnavård, medan kommuner med funktionsspecialisering har 

t.ex. utredning och insats uppdelade på olika enheter (Lundgren et al., 2009; se teore-

tiska perspektiv). För att undersöka parallella kontakter fokuserar vi på kommunens 

IFO:s problemspecialisering. För klienter med komplexa behov leder den till samtidiga 

kontakter, medan funktionsspecialisering främst leder till en rad konsekutiva kontakter.  

 

 

1.4 Disposition  

Detta arbete består av sex kapitel. Det inledande kapitlet innehåller problemformulering, 

syfte och frågeställningar, bakgrund och disposition. I kapitel två redogörs för tidigare 

forskning uppdelat i tre forskningsområden. Kapitel tre behandlar teoretiska perspektiv 

och diskuterar organisationsstruktur, horisontell specialisering, samt begreppen kom-

plexa behov och fragmentisering. Kapitel fyra redogör för metodiska frågor som forsk-

ningsdesign, urval av litteratur, kommun och data, generaliserbarhet, reliabilitet, validi-

tet samt etiska ställningstaganden. I kapitel fem presenteras arbetets resultat enligt de 

fyra ärendetyper och antal ärenden per klient, och dess analys i relation till teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. Arbetet avslutas med en diskussion av resultaten och 

den valda metoden. 
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2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som vi granskat behandlar främst tre områden: socialtjänstens 

organisationsstruktur, klienter med komplexa behov och deras upplevelse av den specia-

liserade socialtjänsten, och sättet på vilket organisationsstrukturen påverkar socialarbe-

tares arbete med klienter på IFO.  

 

 

2.1 Socialtjänstens organisationsstruktur  

Grell, Ahmadi och Blom (2013) har genomfört en litteraturstudie som ger en bra över-

sikt över ämnesområdet och granskar studier som redogör för för- och nackdelar med 

olika organisatoriska lösningar. De presenterar även ett kontinuum från specialisering 

via koordination och kollaboration till integrering (2013, s. 226f). Även andra studier 

visar att det finns för- och nackdelar med både specialisering och generali-

sering/integrering och synliggör socialtjänstens svårigheter att hitta ett sätt att kombi-

nera och balansera de båda modellernas förtjänster (t.ex. Blom et al., 2009; Lundgren et 

al., 2009; Perlinski 2010). 

 

Bergmark och Lundström (2005), har skrivit en artikel om specialisering inom IFO och 

dess utveckling, och Bergmark, Lundström, Minas och Wiklund (2008), en bok om hur 

IFO är organiserad och vilka resurser och insatser som finns under olika samhälleliga 

förutsättningar. De bägge arbetena baseras på samma undersökning som genomfördes 

2001 och 2002 i 100 slumpmässigt valda svenska kommuner med 13 000 till 65 000 

invånare. Undersökningen visar att problemspecialisering har gått mycket långt jämfört 

med mitten av 1980-talet och att det – med få undantag – var endast i de minsta kom-

munerna som två eller tre av verksamhetsområdena barnavård, missbruksvård och eko-

nomiskt bistånd fortfarande är samorganiserade (Bergmark & Lundström, 2005, s. 

141f). Vidare hänger specialisering ihop med kommunstorlek: den genomsnittliga “ge-

neralistkommunen” är betydligt mindre (20 000 invånare) än den genomsnittliga “spe-

cialistkommunen” (30 000 invånare; Bergmark & Lundström, 2005, s. 133).  

  

Även Matthiessen, Zeeberg och Haack (2017) konstaterar att det finns en koppling mel-

lan ökad kommunstorlek och ökad specialisering. Studien består bland annat av en 

forskningsöversikt om specialiserad organisationsstruktur inom socialtjänstens barna-
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vårdsenheter i de skandinaviska länderna. Författarna fann att ökad specialisering mins-

kar engagemanget och helhetssynen hos socialarbetare och har en negativ påverkan på 

ömsesidiga och stödjande relationer anpassade efter klienterna. En specialiserad organi-

sationsstruktur leder även till ett ökat fokus på lagar, regler och förfaranden. Författarna 

konkluderar att det är värt att överväga varför många kommuner specialiserar sig när det 

påverkar socialt arbete negativt på viktiga områden.  

  

Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) kartlägger hur IFO i Sveriges kommuner 

är organiserade med avseende på specialisering och integrering. De identifierar fem 

olika organisationstyper, varav tre (funktions-, problem- och multispecialisering) disku-

teras mer detaljerat (se teoretiska perspektiv). En viktig insikt hos dem är att speciali-

sering inom IFO-organisationer har ökat 2005 jämfört med 1989. Enligt författarna är 

möjliga anledningar till denna ökade specialisering politiska förändringar, förändrade 

ekonomiska förutsättningar, professionella strävanden och anspråk, förändrad efterfrå-

gan, nyuppkomna sociala problem samt isomorfism. Författarna ifrågasätter ifall den 

förhärskande problemspecialiseringen är den bästa organisationsstrukturen för IFO-

organisationer eftersom den har oklara effekter i klientarbetet.  

  

Bloms kvalitativa och kvantitativa studie (1998) undersöker olika aspekter av mark-

nadsorientering av en IFO-organisation med funktionsspecialisering och redogör för vad 

de intervjuade socialsekreterarna anser vara för- och nackdelar av en specialiserad IFO. 

Många intervjupersoner ansåg att socialarbetaren måste vara generalist för att kunna 

hjälpa klienter med komplexa behov och att uppdelning av en komplex arbetsuppgift 

resulterar i ett sämre socialt arbete (1998, s. 225ff). Blom drar slutsatsen att organisato-

risk specialisering i hög grad är problematisk för klienter med komplexa behov och att 

de fördelar som ändå finns med denna organisationsstruktur främst gynnar socialarbe-

tare på utförarsidan och relativt resursstarka klienter som kan dra nytta av de ökade 

valmöjligheterna (1998, s. 234ff).  
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2.2 Klienter med komplexa behov och deras upplevelse av den speciali-

serade socialtjänsten  

Baserad på en enkätstudie och kvalitativa intervjuer kommer Grell (2016) och Grell, 

Ahmadi och Blom (2016; 2017) fram till att klienternas negativa upplevelser av specia-

liserade IFO-organisationer dominerar. Den specialiserade organisationen uppfattas som 

svår att förstå och orientera sig i, samtidigt som de parallella kontakterna med olika en-

heter och enskilda socialarbetare ses som både tids- och energikrävande. Dessutom 

finns det ur klienternas perspektiv både överlappningar och luckor beträffande social-

tjänstens insatser liksom en generell brist på samverkan mellan olika enheter och social-

arbetare (Grell et al., 2016). Samtidigt uttrycker klienter en viss förståelse för problem-

specialisering inom socialtjänsten eftersom en socialsekreterare inte kan förväntas att 

kunna allt (Grell, 2016).  

 

Grell et al. (2017) undersöker specifikt faktorer som hindrar respektive gynnar hjäl-

pande relationer i mötet mellan organisatoriskt specialiserad IFO och klienter med 

komplexa behov. Hindrande faktorer är enligt klienterna låg systemtillit, maktasymme-

tri i relationen mellan klient och socialarbetare inom myndighetsutövning, och formella 

strukturer inom den specialiserade organisationen. Som gynnande faktorer för hjälpande 

relationer nämns däremot tillit till enskilda socialsekreterare, bra förhållanden i stöd-

jande och behandlande sammanhang där klienterna upplevde relationer som mer jämlika 

och flexibla, samt informell organisering, dvs. när socialarbetare agerar över organisato-

riska och professionella gränser. 

Klienter med parallella kontakter bemöter dessa svårigheter som de upplever i kontakt 

med en specialiserad IFO-organisation med hjälp av fyra strategier: konsensus, kamp, 

flykt och undergivenhet (Grell, 2016). Eftersom de olika enheter som klienter kommer i 

kontakt med skiljer sig i många avseenden, utför klienterna en medveten balansakt mel-

lan dessa strategier för att bevaka sina intressen.  

  

Blom, Perlinski och Morén (2009) undersöker klienters åsikter om insatser och resultat, 

och om hur dessa påverkas av olika organisationsstrukturer. Författarna framför att det 

är lämpligt att utgå från klientens behov och önskemål för att skapa en socialtjänst som 

ger bra stöd med så låga trösklar som möjligt.  
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Det finns en del studier om barn, ungdomar och/eller familjer med komplexa behov och 

deras kontakter med socialtjänst, sjukvård, och andra institutioner. Davidsson och 

Bredmar (2012) och Bredmar, Davidsson, Leinhard och Petersson (2014) behandlar ett 

200-tal familjer med komplexa behov och deras kontakter med socialtjänsten i sex 

svenska kommuner. Rapporterna belyser livssituationen för familjer med komplexa be-

hov och ger en bild av faktorerna som påverkar familjers möjligheter att dra nytta av 

socialtjänstens arbete. Forskarna identifierade fem familjetyper som kan sammanfattas i 

två grupper av familjer som hade kontakt med socialtjänsten: Den ena gruppen består av 

familjer där föräldrarna har missbruksproblematik eller har upplevt trauman i barndom 

eller vuxen ålder medan det i den andra gruppen av familjer finns ett barn med funkt-

ionsnedsättning eller problem med barnet i pubertetsåldern. Familjerna i den första 

gruppen är mer utsatta, har en mer negativ uppfattning om socialtjänsten och har fler 

insatser som de drar mindre nytta av än den andra gruppen. Den andra gruppen har 

bättre jobb, högre utbildning, ett fungerande socialt nätverk och bättre ekonomi.  

 

Matos och Sousa (2004) studerar familjer med komplexa behov (som de kallar för mul-

tiproblemfamiljer) och deras kontakt (och brist på kontakt) med socialtjänsten i Portug-

al. Forskarna intervjuade 56 familjer med låg inkomst och ett flertal sociala svårigheter 

om deras relation till och erfarenheter av socialtjänsten. De identifierade sju typer av 

familjer beroende av deras förhållningssätt till socialtjänsten. De fann dessutom att 13 

av dessa 56 familjer, som alla var i stort behov av stöd, inte hade haft någon kontakt 

med socialtjänsten alls.  

  

Det finns ytterligare forskning om klienter med komplexa behov som är av teoretiskt 

värde för detta arbete och som därför diskuteras i kapitel 3. 

  

 

2.3 Organisationsstrukturens inverkan på socialarbetares arbete med klien-

ter på IFO  

En del forskning handlar om frågan om huruvida det finns skillnader i klientarbetet mel-

lan de socialarbetare som arbetar inom en specialiserad respektive en integre-

rad/generaliserad organisation och hur dessa skillnader yttrar sig (Perlinski, 2010; Per-

linski et al., 2012; 2013). 
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Perlinski, Blom och Morén (2013) har under 2008 genomfört en enkätstudie om de me-

toder som socialarbetare på IFO använder i arbetet med klienter i tre svenska kommuner 

med olika organisationsmodeller; en integrerad, en specialiserad och en kombination av 

de båda. En av de centrala lärdomarna är att socialarbetare oberoende av organisations-

modell lägger betydligt mer vikt på att skapa en bra och förtroendefull relation till klien-

terna än på specifika arbetsmetoder och att användning av ospecificerade metoder do-

minerar i socialarbetarnas arbete med klienter. Sammanfattningsvis visar studien att 

relationen till klienterna anses vara det allra viktigaste för socialarbetare. 

 

Artikeln av Perlinski, Blom och Morén (2012) baseras på samma studie som Perlinski et 

al. (2013). Socialarbetare i den specialiserade organisationen anser det möjligt att eta-

blera goda och stödjande relationer med klienter i betydligt lägre grad än socialarbetare 

i den integrerade organisationen och pekar på hinder inom själva organisationen. Orga-

nisationsmodellen påverkar även i hög grad socialarbetarnas möjligheter att bedöma 

klienternas behov och göra lämpliga interventioner. Studien visar även att det finns end-

ast en liten skillnad mellan den specialiserade och kombinerade organisationen och att 

den kombinerade organisationens försök att skapa samverkanslösningar mellan olika 

enheter för att garantera holistisk syn inte verkar fungera lika bra som för den integre-

rade organisationen. Författarna menar att det därmed är möjligt att ifrågasätta den för-

härskande tron på specialisering som en bra organisationsstruktur. 

 

Tidigare forskning undersöker även i vilken utsträckning socialarbetare har förmågan att 

se den egna organisationsstrukturens tillkortakommanden eller om de anammar den och 

därmed förlorar sin förmåga till kritiskt tänkande och att se på klienten utifrån ett hel-

hetsperspektiv (Perlinski, 2010). Det visade sig att socialsekreterare motverkar organi-

sationsstrukturen: arbetar de i en specialiserad organisation strävar de efter samarbete 

och helhetssyn och arbetar de i en integrerad organisation strävar de efter individuell 

specialisering och att bli experter på en särskild klientgrupp eller ett problemområde. 
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3 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska ramverket i denna studie utgörs av organisationsteori, vilket också är det 

teoretiska perspektiv som har använts mest i tidigare forskning. Organisationsteori är ett 

brett område, och vi fokuserar därför på två organisationsteoretiska begrepp som är sär-

skilt relevanta för denna uppsats, nämligen organisationsstruktur och horisontell specia-

lisering. Inom horisontell specialisering är indelningen av IFO-organisationer enligt 

deras organisationstyp (problemspecialisering, funktionsspecialisering, multispeciali-

sering) viktiga. Andra relevanta teoretiska begrepp är komplexa behov och fragmentise-

ring.  

 

 

3.1 Organisationsstruktur  

Vår användning av begreppet organisationsstruktur följer Grells definition som “de 

formella faktorer som påverkar hur arbetet utförs i en organisation samt av vem” (2016, 

s. 18). I översiktsverk inom organisationsteori beskrivs organisationsstruktur som sam-

mansatt av tre av varandra oberoende strukturelement: specialisering (eller komplexi-

tet), formalisering och centralisering/decentralisering (Abrahamsson & Andersen, 2005, 

s. 60, 76). Specialisering i sin tur kan delas in i horisontell differentiering, vertikal diffe-

rentiering och geografisk utbredning. Horisontell differentiering (eller specialisering), 

som är den mest relevanta dimensionen när det gäller specialisering inom IFO, omfattar 

yrken, professioner och specialiteter. Förutom kompetens som medarbetare har med sig 

(exempelvis från olika yrken) ökar intern upplärning och specialisering organisationens 

komplexitet, vilket medför en del utmaningar (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 

62ff): 

 

“Ju mer specialiserade människorna i organisationen är med hänsyn till kompetens, 

arbetsuppgifter och arbetsfördelning, och ju fler organisatoriska enheter som finns, 

desto svårare blir det att kommunicera och samordna arbetet och desto mer komplex 

blir organisationen.” 

 

Vi menar att denna interna specialisering är en viktig faktor när det gäller IFO-

organisationer. De flesta socialarbetare är socionomer och har därmed genomgått lik-

nande utbildning, även om deras yrkeserfarenhet kan skilja sig åt. Den interna speciali-
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seringen innebär att en socionom, utöver den allmänna utbildningen som hen genom-

gått, behöver tillägna sig åtskillig kunskap som är specifik för enheten hen tillhör för att 

kunna arbeta som socialsekreterare. Detta gör det emellertid svårare för denna social-

sekreterare att samarbeta med kollegor på andra organisatoriska enheter och förstå hur 

de arbetar.  

Medan begreppet organisationsstruktur alltså avser tre strukturelement, använder vi – i 

likhet med tidigare forskning om specialisering inom socialtjänsten – detta begrepp på 

ett något snävare sätt. Vi ämnar fokusera på specialisering, och främst horisontell speci-

alisering, för att försöka förstå organisationsstrukturen i en relativt specialiserad social-

tjänst där en del klienter har parallella kontakter.  

  

 

3.2 Horisontell specialisering  

Det finns en stor variation i graden av specialisering bland svenska kommuner, som 

skiljer sig åt vad gäller antal invånare, politisk och ekonomisk situation och huruvida 

det rör sig om en glesbygdskommun eller en storstad (Grell, 2016, s. 5). Medan specia-

lisering alltså är ett relativt begrepp och kommunerna ligger på ett kontinuum från helt 

integrerad till mycket specialiserad ligger indelningen av IFO:s i specialiserade och in-

tegrerade organisationer till grund för vår studie. Specialisering och integrering var cen-

trala begrepp redan hos Lawrence och Lorsch som kallade dem för differentiering och 

integration (1967/1986, refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 72). Med diffe-

rentiering menade Lawrence och Lorsch enligt Abrahamsson och Andersen främst hori-

sontell specialisering med betoning på departementalisering. Specialisering och integre-

ring står i motsatsställning till varandra, för ju mer specialiserad organisationsstrukturen 

är desto svårare är det “att förena motsatta uppfattningar internt och att uppnå effektivt 

samarbete mellan individer och avdelningar” (ibid., s. 72f). 

 

Enligt Abrahamsson och Andersen finns det fem konkurrerande förklaringar till varför 

en organisation har en viss struktur (2005, s. 69ff). Dessa är organisationens storlek, 

strategi, teknologi, omgivningen samt makt och kontroll. Organisationens storlek 

hänger ihop med bland annat antalet medarbetare. Det har påståtts att organisationens 

storlek bestämmer strukturen och att den har en avgörande betydelse för framförallt den 

vertikala specialiseringen. Det finns många argument för detta perspektiv men det har 

även framförts kritik mot det (detsamma gäller andra perspektiv som menar att någon av 
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de andra fyra faktorerna ligger till grund för en viss organisationsstruktur). Abrahams-

son och Andersen drar slutsatsen att det inte finns en enskild förklaring till varför en 

organisation har en viss organisationsstruktur, utan att den är ett resultat av en kombi-

nation av dessa fem olika faktorer. De menar dock att ledningens makt och kontroll är 

avgörande och att de övriga fyra faktorerna endast fungerar som begränsningar på led-

ningens valmöjligheter (ibid., s. 74). Oavsett om en av dessa faktorer är mer avgörande 

än de andra så är IFO-organisationens storlek av särskild betydelse för vår studie, ef-

tersom graden av horisontell specialisering ökar i enlighet med kommunens (och där-

med även IFO:s) storlek (jfr. Lundgren et al., 2009). Detta blir synligt när man jämför 

kommuner av olika storlek och varierande grad av specialisering idag och historiskt, 

eftersom många kommuner har anställt fler socialsekreterare samtidigt som deras IFO 

fått en mer specialiserad organisationsstruktur. Bortsett från storleksfaktorn är en hög 

grad av horisontell specialisering och låg grad av vertikal specialisering kännetecknande 

för professionaliserade yrken (Mintzberg, 1993, refererad i Lundgren et al., 2009, s. 

167). Den tilltagande specialiseringen skulle därmed även kunna ses som tecken på en 

ökad professionalisering av socionomyrket. 

 

Det finns en stor variation bland svenska kommuner vad gäller sättet på vilket de har 

organiserat sin IFO samt vilka organisationstyper som forskare har identifierat.  

Blom (2004, s. 26f) delar in specialisering inom socialt arbete i sex olika typer baserat 

på Doel (1997, refererad i Blom, 2004): fält (t.ex. sjukhus, skola), omgivning (t.ex. fält-

arbete, socialkontor), ålder (t.ex. barn, vuxna, äldre), problem (t.ex. psykisk hälsa, miss-

bruk, ekonomi), metoder (t.ex. KBT, systemteori) och funktion (t.ex. utredning, insats, 

service). 

 

Lundgren et al. presenterar, baserat på sitt empiriska material, en annan kategorisering 

som urskiljer fem organisationstyper (2009, s. 167ff):  

1. Den integrerade organisationen: Alla former av IFO-verksamhet bedrivs inom en 

enda organisatorisk enhet.  

2. Organisation med personbunden organisering: Som i en integrerad organisation där 

alla socialsekreterare arbetar med alla typer av uppgifter, men socialsekreterarna har 

därutöver specifika arbetsuppgifter och t.ex. särskilt ansvar för en viss ärendetyp.  
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3. Organisation med problembaserad specialisering: Olika enheter för klienter med olika 

typer av problematik som t.ex. ekonomiska svårigheter, missbruk, bostadslöshet eller 

barn som far illa.  

4. Organisation med funktionsbaserad specialisering: Olika enheter för olika arbetsupp-

gifter, t.ex. utredning eller insats, dvs. myndighetsutövning är skild från stöd och be-

handling.  

5. Multispecialiserad organisation: Enheterna är indelade dels efter problemtyp, dels 

efter funktion. Denna organisationstyp kännetecknas alltså av en kombination av pro-

blem- och funktionsbaserad specialisering. 

 

Dessa fem organisationstyper bör ses som idealtyper och för varje modell finns det ett 

antal varianter bland svenska kommuner (Lundgren et al., 2009). I detta arbete fokuse-

rar vi på indelningen som Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) har gjort ef-

tersom vi menar att denna kategorisering mest kan bidra till en ökad förståelse av om-

fattningen av klienter med parallella kontakter. 

 

Som nämnts ovan är problemspecialisering den mest intressanta typen av specialisering 

när det gäller parallella kontakter, eftersom den innebär samtidiga kontakter, t.ex. när en 

klient samtidigt är aktuell på ekonomiskt bistånd, barnavårds- och missbruksenheten. 

Funktionsspecialisering innebär däremot mest konsekutiva kontakter, när en klient ex-

empelvis slussas från mottagnings- till utredningsenheten och sedan vidare till insatser 

inom öppenvården. 

  

De allra flesta kommuner har problemspecialisering, vissa med tendenser till ett integre-

rat arbetssätt eller funktionsspecialisering. Ett fåtal främst mindre kommuner har en 

integrerad organisationsstruktur och ett antal större kommuner har multispecialisering 

(Lundgren et al., 2009, s. 176). Kommuner med endast funktionsspecialisering är däre-

mot sällsynta, och funktionsspecialisering uppträder främst i form av multispeciali-

sering (ibid., s. 172). 

 

Endast knappt 16% av Sveriges kommuner var år 2009 är multispecialiserade (Lund-

gren et al., 2009, s. 175), men eftersom det främst handlar om storstäderna och en del 

större städer motsvarar detta en stor del av befolkningen. Vi tror därför att vårt empi-
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riska material från en multispecialiserade kommun kan bidra till en bättre uppfattning 

om omfattningen av parallella kontakter inom IFO.  

  

 

3.3 Komplexa behov och fragmentisering  

3.3.1 Komplexa behov 

Med hjälp av begreppet komplexa behov kommer vi att analysera och diskutera situat-

ionen som klienter med parallella kontakter inom IFO befinner sig i. Det har presente-

rats olika förslag på hur komplexa behov ska definieras, ofta med anknytning till ung-

domar; samtidigt har vissa forskare valt att inte definiera begreppet (se t.ex. Ungar et al., 

2014, som använder begreppet med stor självklarhet). Valentine (2016) beskriver hur 

konceptet komplexa behov har förändrats över tid: Från att ha varit ett allmänt begrepp 

som beskriver vardagslivet har begreppet börjat användas för att kategorisera personer 

(s. 241). Ett exempel på denna nya användning av begreppet kan hittas hos Malvaso, 

Delfabbro, Hackett och Mills (2016), som definierar komplexa behov som situationer 

där ungdomar lider av flera samtidigt uppträdande problem som utgör hinder för ett mer 

hälsosamt och framgångsrikt liv (s. 129). Å ena sidan kan komplexa behov innebära 

hälsoproblem, psykisk ohälsa, beteendeproblem och sociala svårigheter, å andra sidan 

kan de utgöra en rad subkliniska problem eller gränsfall som gör att dessa ungdomar 

inte anses vara berättigade till professionell hjälp. Likväl menar författarna att ungdo-

mar med komplexa behov ofta behöver olika typer av stöd eftersom ett problem (t.ex. 

psykisk ohälsa eller missbruk) påverkar deras förmåga att söka hjälp för andra utma-

ningar (som t.ex. funktionsnedsättning). 

 

Grell (2016) undviker denna nya definition som identifierats av Valentine genom att 

beskriva personer med komplexa behov som “den grupp av klienter vars livssituation 

föranleder flera parallella kontakter inom den organisatoriskt specialiserade individ- och 

familjeomsorgen” (s. 6). Enligt denna definition har alltså alla klienter med parallella 

kontakter komplexa behov. Almqvist och Lassinantti (2018a) förenar dessa två definit-

ionstyper genom att definiera en ungdom med komplexa behov som en ungdom som på 

grund av psykisk ohälsa i kombination med olika typer av sociala sårbarheter får stöd av 

flera olika aktörer (s. 211). Vi använder oss av begreppet komplexa behov enligt denna 

definition. Trots att vi inte har någon information om vilka svårigheter klienterna med 
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parallella kontakter i vårt material har pekar dessa parallella kontakter på att de har en 

sammansatt problematik. Dessutom kommer i vår analys och diskussion just denna in-

nebörden av begreppet – förekomsten av sociala sårbarheter – stå i fokus.  

 

Forskare har även framhållit att förekomsten av komplexa behov i Almqvist och 

Lassinanttis bemärkelse kan bidra till en ökad komplexitet av klienters problem och 

behov eftersom det innebär att klienter behöver stöd och interventioner från olika aktö-

rer (Ungar et al., 2014, refererad i Almqvist & Lassinantti, 2018b, s. 624). Slutligen kan 

hanteringen av komplexa behov med hjälp av teams sammansatta av olika professioner 

innebära ytterligare utmaningar (Hood, 2014). 

 

3.3.2 Fragmentisering 

Ett annat relevant begrepp är fragmentisering, som kan uppstå när komplexa behov 

möts av en specialiserad organisation och som vi med hänvisning till Grell definierar 

som “uppsplittring i flertalet ansvarsområden, arbetsuppgifter och personliga kontakter 

som blir svårhanterlig för klienterna” (2016, s. 46). Klienter konfronteras med denna 

fragmentisering på olika sätt: Genom svårigheter att orientera sig i organisationen, en 

mångfald av kraft- och tidskrävande parallella kontakter, oklar ansvarsfördelning, att 

hjälpen som erbjuds inte motsvarar behoven, svårigheter att etablera bra relationer till 

enskilda socialsekreterare samt att behöva balansera insatser från olika aktörer inom 

IFO (ibid.). Fragmentisering är därför ett användbart begrepp för att diskutera en konse-

kvens som en socialtjänst med specialiserad organisationsstruktur kan ha på klienter 

med komplexa behov.  
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4 Metod  

I kapitlet nedan kommer vi att inledningsvis beskriva den metod vi har använt för att få 

svar på våra frågeställningar. Därefter kommer vi att redogöra för studiens tillväga-

gångssätt för att sedan kort beskriva analysen av den data vi har fått. Vi kommer att 

avsluta kapitlet med att föra en diskussion om studiens generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet samt diskutera de etiska frågor och ställningstaganden som har aktualiserats 

under arbetets gång.  

  

 

4.1 Forskningsdesign  

För att få svar på våra frågeställningar, som främst kretsar kring hur stor andel av klien-

terna i en svensk kommunal IFO-organisation som har parallella kontakter, har vi an-

vänt oss av en kvantitativ ansats. Förenklat kan man säga att det rör sig om en kvantita-

tiv undersökning när man använder sig av siffror (Trost, 2014, s. 18; Backman, 2008, 

s.33) och att kvantitativa metoder är den metod som fungerar bäst när det är viktigt att 

kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet (Eliasson, 2006, s. 30). Information om 

klienters parallella kontakter samlades in genom att vi efterfrågade data från de verk-

samhetssystem som de kommunala socialtjänsterna använder i sitt arbete för klient-

dokumentation. Vi har genomfört en kvantitativ studie med deskriptiv/beskrivande sta-

tistik över omfattningen av klienters parallella kontakter inom IFO i en större stad, vil-

ket har hanterats genom absoluta tal. Den deskriptiva statistiken kommer att presenteras 

i procentsatser där det bedöms att någon aspekt blir extra tydligt presenterad. Det stu-

dien ska beskriva är antalet enhetskontakter. Den data vi samlat in kommer från endast 

en IFO-organisation i en större stad i Sverige. Därför kommer denna studie inte att ge 

svar på hur statistiken ser ut kring klienters parallella kontakter inom andra IFO-

organisationer i Sverige. För studien är den största fördelen med en kvantitativ metod 

att det gör det möjligt för oss att samla in och redovisa information om ett stort antal 

individer, vilket i sin tur kan ge en helhetsbild över klienters parallella kontakter inom 

den givna IFO-organisationen. En nackdel med kvantitativ metod är att det inte är möj-

ligt att få en närmare insyn i hur klienterna upplever parallella kontakter. Valet att göra 

en litteraturstudie för att få svar på våra frågor uteslöts tidigt i processen eftersom vi inte 

kunde hitta någon tidigare kvantitativ studie om klienters parallella kontakter hos social-

tjänstens IFO. 
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4.2 Urval av litteratur  

Inledningsvis gjorde vi en litteraturöversikt för att ta reda på tidigare forskning kring 

våra frågeställningar samt för att mer detaljerat kunna planera vårt tillvägagångssätt. Vi 

har genomfört en systematisk litteraturöversikt med hjälp av främst högskolans samsök-

tjänst Discovery, där de allra flesta relevanta databaser ingår, och SocINDEX, som är 

specialiserad på socialt arbete. En inledande sökning med svenska sökord 

som specialisering, klienter, socialtjänst gav nästan inga relevanta träffar. Sökorden som 

vi använde oss av och som gav goda resultat av både svensk och internationell forsk-

ning var social services, clients, specialisation, complex needs och Sweden i olika kom-

binationer. Begreppet parallella kontakter gav ingen träff varken på svenska eller eng-

elska, vilket är anledningen till att vi fokuserade på specialisation och complex needs. 

Vi letade endast efter studier som var peer-reviewed och begränsade vår sökning till de 

senaste 20 åren. En del relevanta studier hittade vi via referenser i andra artiklar. Sök-

ningen har kompletterats med DiVA för att hitta bland annat doktorsavhandlingar samt 

Google Scholar för att snabbt hitta och ladda ner enstaka artiklar. 

 

Det har skrivits ganska mycket om specialisering inom socialtjänsten och vi har strävat 

efter att välja ut de studier som är mest relevanta för vårt ämne. Vi har valt bort studier 

som inte har någon koppling till horisontell specialisering, klienter på socialtjänsten, 

eller komplexa behov. När det gäller klienter på socialtjänsten har vi fokuserat på 

svenska studier (ofta publicerade i internationella tidskrifter) på grund av att det inte 

utan vidare är möjligt att jämföra den svenske socialtjänsten med socialtjänsten i andra 

länder (jfr Grell, 2013, s. 225). Däremot har vi mest använt oss av internationella studier 

när det gäller teoretiska begrepp som komplexa behov samt perspektiv på specialisering 

inom socialtjänstens motsvarigheter i andra, mest anglosaxiska, länder. 

 

 

4.3 Urval av kommun  

Samtidigt som vi genomförde litteraturöversikten letade vi efter kommuner där vi skulle 

kunna genomföra vår kvantitativa undersökning. Inledningsvis visste vi inte var vi 

skulle börja leta efter information om klienters parallella kontakter hos socialtjänstens 

IFO-organisationer. I litteraturen hittade vi ingen tidigare forskning vars metoder kunde 

vägleda oss till att få fram numerisk data om klienters parallella kontakter. Vi började 

med att söka efter, men upptäckte dessvärre snart att det inte finns någon svensk nation-
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ell databas som har samlad och samkörd information om klienters parallella kontakter 

för alla kommunala IFO-organisationer, varken hos Socialstyrelsen eller hos de företag 

som tillhandahåller kommunerna deras verksamhetssystem för klientdokumentation. 

Företagen säljer endast verksamhetssystemen till kommunerna och därefter äger kom-

munerna den egna klientinformationen som dokumenteras i systemen. För att kunna 

genomföra vår undersökning behövde vi därför kontakta olika IFO-organisationer för 

att efterfråga och eventuellt få information om hur de parallella kontakterna såg ut för 

just deras klienter. Valet av kommuner att kontakta gjordes främst genom en urvals-

kombination av å ena sidan bekvämlighetsurval (Trost, 2012, s. 31), då vi ville att 

kommunerna skulle ligga inom ett rimligt pendlingsavstånd till Stockholmsregionen 

eftersom vi hade avsåg att besöka dem, och å andra sidan klusterurval (Eliasson, 2006, 

s. 48-49) eftersom vi försökte dela in kommunerna i specialiserade och icke speciali-

serade IFO-organisationer genom kommunstorlek och därefter försökte välja kommuner 

ur den första gruppen.  

  

Vi ville undersöka åtminstone en, eller om det gick att få tag på data, flera IFO-

organisationer med specialiserad organisationsstruktur, allra helst en organisation med 

multispecialisering som är organiserad enligt både problembaserad och funktionsbase-

rad specialisering. Avsikten med detta var att förstå hur stor andel av klienterna som har 

parallella kontakter i en högspecialiserad organisation. Vi tog kontakt med drygt ett 15-

tal IFO-organisationer i främst större städer eftersom tidigare forskning har visat att 

specialiseringsgraden ökar ju större kommunen är. Därför tittade vi på SKL:s kommun-

gruppsindelning där det finns 21 större städer i Sverige vilka definieras som en kommun 

med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000 invånare i den största tätorten (SKL, 

2017, s. 21) för att hitta urvalet av kommuner. 

  

Det visade sig generellt vara väldigt svårt att hitta data om klienters parallella kontakter 

hos kommunernas IFO-organisationer. En del kommuner hörde inte av sig, andra sa att 

de skulle återkomma men gjorde inte det och ytterligare andra sa att de inte hade möj-

lighet eller resurser för att hjälpa oss. Vi kontaktade även ett par mindre kommuner i 

hopp om att de skulle ha resurser med större överblick över organisationen och därmed 

lättare kunna hjälpa oss. Men även det var framgångslöst. Slutligen var det två kommu-

ner som hade möjlighet att hjälpa oss med data. Vi besökte båda kommunerna för att 
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diskutera våra frågeställningar, det material vi eftersökte och vilka möjligheter de hade 

att hjälpa oss.  

 

 

4.4 Urval av data  

Vi har varit intresserade av att undersöka och jämföra data från två olika tidsperioder 

med fyra års mellanrum för att se om statistiken kring klienters parallella kontakter är 

beständig. I det underlag som vi har fått ingår samtliga ärenden som har varit aktuella 

från 2018-07-26 till 2018-10-25 samt från 2014-07-26 till 2014-10-25 i kommunen 

inom ärendetyperna Barn/unga, Boende, Vuxen samt Försörjningsstöd. Vi ansåg det 

viktigt att få data om klienterna från samma tid på året i de två jämförande perioderna 

eftersom situationen på IFO kan se annorlunda ut under exempelvis sommaren avseende 

i vilken utsträckning och på vilket sätt klienterna är aktuella. År 2016, dvs. mellan de 

två mättillfällena, delades vuxenenheten upp i en boendeenhet för klienter med proble-

matik relaterad till boende och en vuxenenhet för personer med missbruk samt annan 

social problematik. Denna fysiska uppdelning av en organisatorisk enhet i två påver-

kade lyckligtvis inte de fyra ärendetyper som ligger till grund för denna studie: ärende-

typ Vuxen och ärendetyp Boende fanns båda redan 2014 som två skilda ärendetyper. 

 

När vi slutligen fick data om klienters parallella kontakter från de två kommunerna 

skilde de sig mycket åt från varandra. Detta berodde till stor del på att kommunerna 

hade olika verksamhetssystem men också till viss del på att de hade olika mycket tid till 

förfogande som de kunde avsätta till vår undersökning. Efter att ha lagt ned mycket tid 

på att försöka förstå, bearbeta och beskriva data från den ena kommunen valde vi till 

slut att inte presentera materialet i detta arbete av ett par anledningar: Vi erhöll för det 

första endast rådata om klienterna på ekonomiska biståndsenheten vilket var en stor 

begränsning då vi var intresserade av data från hela IFO:s kärnverksamhet för att kunna 

besvara och problematisera de frågeställningar vi har. Materialet avsåg parallella insat-

ser och gav endast mycket begränsad information om det vi var intresserade av, dvs. 

parallella kontakter på olika organisatoriska enheter. Boendeenheten och vuxenenheten 

delade till stor del på samma insatser och uppgifter om barnavårdsenheten saknades 

helt.  
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Den kommun som till slut tillhandahöll oss de data om klienters parallella kontakter 

som vi har använt i studien hade ett verksamhetssystem, Treserva, som tillät oss att ta 

fram mycket användbar data om klienters parallella kontakter och som dessutom kunde 

leverera tabeller som i hög grad var bearbetade. Därför kunde vi i hög utsträckning få de 

data som vi var intresserade av. Det finns ytterligare enheter, såsom Faderskap/Föräl-

draskap, Familjerätt, Familjerätt kontaktperson/umgängesstöd på IFO i vår undersökta 

kommun som vi valt att inte ha med i undersökningen då exempelvis Faderskap inte har 

med sociala problem att göra utan endast är ett säkerställande av faderskapet. Vi beslu-

tade oss för att ta med de enheter som tillhör IFO:s kärnverksamhet med de mest cen-

trala arbetsuppgifterna (Grell, 2016, s. 4). 

  

Vi har även efterfrågat och fått mer ingående data för varje enskild ärendetyp, vilket 

innebär att vi i detalj kan följa var och en av de fyra ärendetyperna och se exakt i vilket 

antal hos de övriga tre ärendetyperna personerna aktualiseras allteftersom antalet paral-

lella kontakter ökar. Endast myndiga personer med känt födelsedatum och utan skyddad 

identitet ingår i studien. För ärendetypen Försörjningsstöd kan det innebära att myndiga 

barn kommer med trots att dessa egentligen ligger under föräldrarnas försörjningsan-

svar. I ett försök att minska detta problem har de personer mellan 18-21 som är med i ett 

ärende där huvudpersonen är född före 1980 respektive 1976 exkluderats. Varje ärende-

typ har räknats endast en gång för att undvika att exempelvis föräldrar med fler än ett 

barn får flera Barn/unga-ärenden. Det totala antalet ärenden är alltså högre än antalet 

unika kombinationer av antal personer och ärendetyper som kommer att redovisas i ta-

bellerna. 

 

Vi hade gärna fått information om huruvida klienter är ensamstående eller om de har 

barn. Sådan information registreras tyvärr inte. Det hade varit möjligt att få information 

om civilstånd med kategorierna ogift/gift/skild/änka/änkling, vilka vi inte ansåg som 

särskilt meningsfulla för våra ändamål.  

  

 

4.5 Analys av data  

I denna studie har vi sammanställt frekvensdata. Vi har främst använt procenträkning 

för att tydliggöra materialet och vi kommer därmed inte att redogöra för ytterligare ana-

lys av data (Backman, 2008, s. 42).  
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4.6 Generaliserbarhet  

Backman (2008, s. 75) skriver att vi genom begreppet generalisering kan fråga oss hur 

säkra vi kan vara på att det som vi finner i studierna kan sägas gälla för en hel populat-

ion av personer. I vår studie har vi genomfört en totalundersökning då hela populationen 

av individer, alltså alla klienter med parallella kontakter inom enheterna Barn/unga, 

Bostad, Försörjningsstöd och Vuxen inom en given kommun är med i studien (Eliasson, 

2006, s. 45). Utifrån denna studie kan vi tala om hur klienters parallella kontakter ser ut 

i dem nämnda enheterna för de aktuella åren. Men vi kan inte generalisera resultatet till 

andra kommuner eller säga något om utvecklingen över tid. 

 

 

4.7 Reliabilitet  

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet, dvs. att mätförhållandena ska vara stabila 

och liknande i och mellan undersökningstillfällena (Trost, 2012, s. 61; Wallén, 1996, s. 

66). Om undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle, förutsatt att samma data 

efterfrågas, finns en god chans att exakt samma data erhålls som i denna studie.  

 

Eftersom vår undersökningsmetod är kvantitativ och då specifik data om klienters paral-

lella kontakter på givna enheter erhållits från en databas stärker det möjligheten till hög 

reliabilitet. För att öka tillförlitligheten i studien har vi försökt att noggrant beskriva vårt 

tillvägagångssätt så att undersökningen går att upprepa av andra forskare. Erhållen data 

påverkas inte av att en intervjuare tolkar och registrerar svar. Visserligen kan attityden 

till det som ska studeras ändras över tid och andra frågor komma att ställas. Men om 

undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle, förutsatt att samma data efterfrå-

gas, finns en god chans att jämförbar data erhålls som i denna studie. En annan förut-

sättning för det är förstås att kommunen fortfarande har samma verksamhetssystem var-

ifrån data tas. 

 

 

4.8 Validitet  

Validitet handlar om att frågan eller undersökningen verkligen mäter det den avser att 

mäta (Trost, 2012, s. 63; Eliasson, 2006, s. 16; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 133; Wal-

lén, 1996, s. 67). I undersökningen har vi främst efterfrågat information om klienters 

parallella kontakter inom givna enheter och fått exakta svar på de frågeställningar som 
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vi har haft. Eftersom våra frågeställningar i grunden handlar om antal personer som har 

parallella kontakter inom enheterna Barn/unga, Boende, Försörjningsstöd och Vuxen 

aktuella inom en IFO-organisation i en större stad så bedömer vi att frågeställningarna 

är så pass tydliga och enkelt mätbara att det föreligger goda chanser för hög validitet.  

  

 

4.9 Etiska ställningstaganden  

I studien har vi använt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudprinciper: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I stu-

dien har vi endast erhållit avkodad data från den större staden och det har därför inte 

vara möjligt för oss att identifiera eller presentera enskilda personer. Ansvarig på IFO i 

medverkande kommun har bett oss att inte publicera namnet på kommunen ifall vi i 

siffror vill presentera data om antalet klienter med flest parallella kontakter, vilket vi har 

respekterat.  
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5 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenterar vi våra resultat som vi analyserar med hjälp av tidigare forsk-

ning och teoretiska perspektiv. Vi utgår från data från 2018 och  jämför genomgående 

med motsvarande siffror från 2014. Vi har i undersökningen efterfrågat och fått data om 

det totala antalet personer som är aktuella på de olika ärendetyperna Barn/unga, Boende, 

Försörjningsstöd och Vuxen. Därutöver har vi fått mer ingående data och kan för varje 

ärendetyp se hur många personer som är aktuella i en ärendetyp, i två ärendetyper, i tre 

ärendetyper samt i alla fyra ärendetyper. Vi har även efterfrågat och fått mer ingående 

data för varje enskild ärendetyp, vilket innebär att vi i detalj kan följa var och en av de 

fyra ärendetyperna och se i vilket antal hos de övriga tre ärendetyperna personerna ak-

tualiseras allteftersom antalet parallella kontakter ökar. Information om klienterna redo-

visas i antal personer och vi kommer även att presentera materialet i procentsatser för att 

tydliggöra förhållanden. Endast tabeller 1-5 som finns i bilagan utgör del av det statist-

iska material som vi fått från kommunen. Alla andra tabeller som presenteras i detta 

kapitel är resultat av vår egen bearbetning av materialet. 

 

Som diskuterat i avsnitt 4.4 genomförde den undersökta kommunen 2016 en omorgani-

sation där vuxenenheten delades upp i en boendeenhet och en vuxenenhet. Som tur är 

för denna studie var dock Boende och Vuxen redan innan två skilda ärendetyper, så att 

det 2014 fanns samma fyra ärendetyper som 2018. Begreppet ‘ärendetyp’ används där-

med synonymt med ‘organisatorisk enhet’ när det gäller alla ärendetyper 2018 och 

ärendetyper Försörjningsstöd och Barn/unga 2014. 

 

 

5.1 Andelen klienter med parallella kontakter  

Det totala antalet ärenden under den valda tremånadersperioden 2018 var 5623 (vilket 

inte är samma som antalet personer, eftersom en del har parallella kontakter och därmed 

räknas under fler än en ärendetyp). Under samma period 2014 registrerades totalt 4883 

ärenden, vilket är 13% mindre än 2018. Av de totalt 5623 ärenden 2018 var det 3645 

ärenden, eller 65% av alla ärenden, där klienten hade en enda ärendetyp, dvs. var aktuell 

på en enda enhet och inte hade parallella kontakter. Det innebär att 35% av alla ärenden 

tillhörde klienter med parallella kontakter.  
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Mer intressant än andelen ärenden fördelad på ärendetyper är dock att undersöka hur 

stor andelen av det totala antalet klienter är på de olika enheterna:  

 

Tabell 1. Totalt antal aktuella personer fördelat på ärendetyper.1 

Ärendetyp 

2018 2014 

Antal personer Procent Antal personer Procent 

Barn/unga 1391 31% 1220 29% 

Boende 1061 23% 561 14% 

Försörjningsstöd 2772 61% 2706 65% 

Vuxen 399 9% 396 10% 

Totalt 4551 100% 4146 100% 

  

Som framgår av tabell 1 är 2018 de flesta klienter aktuella på Försörjningsstöd, följt av 

Barn/unga och Boende. Boende är den ärendetyp som har ökat mest sedan 2014. Ären-

detyp Vuxen är minst och antalet klienter är ungefär samma som 2014. 

 

År 2018 var totalt 4551 personer aktuella på minst en av de fyra enheterna, varav en stor 

andel av klienterna haft endast en ärendetyp och därmed inga parallella kontakter (se 

5.1.1). 2014 var totalt 4146 personer aktuella på någon av enheterna, vilket var 9% 

mindre än 2018. 

 

5.1.1 Personer aktuella i endast en ärendetyp 

Medan antalet klienter 2018 har ökat med 10% jämfört med 2014, har antalet personer 

med endast en ärendetyp (som alltså inte har parallella kontakter) ökat med endast 4%, 

från 3520 personer med endast ett ärende 2014 till 3645 personer med endast ett ärende 

2018 (se tabell 2). 

  

  

 
1 Klienter med parallella kontakter räknas flera gånger i denna och i en del av de kommande tabellerna, 

dvs. en gång för varje ärendetyp som en klient har. 
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Tabell 2. Personer aktuella i endast en ärendetyp. 

Ärendetyp 

2018 2014 

Antal personer Procent Antal personer Procent 

Barn/unga 962 26% 884 25% 

Boende 505 14% 284 8% 

Försörjningsstöd 1987 55% 2148 61% 

Vuxen 191 5% 204 6% 

Totalt 3645 100% 3520 100% 

  

På Försörjningsstöd och Vuxen har antalet personer aktuella i endast en ärendetyp till 

och med minskat, och skulle det inte ha skett en stor ökning inom ärendetyp Boende 

skulle antalet ärenden ha minskat med 3%. Anledningen till denna blygsamma ökning 

respektive minskning i två ärendetyper för personer med endast en ärendetyp är att om-

fattningen av parallella kontakter har ökat. Vi ska nu titta närmare på fördelningen av 

personer på två, tre eller fyra ärendetyper: 

 

5.1.2 Personer med parallella kontakter aktuella i fler än en ärendetyp 

Som tabell 3 visar har ärendetyp Försörjningsstöd 2018 den högsta andelen klienter med 

parallella kontakter, följt av Boende, Barn/unga och Vuxen. En anledning till den höga 

andelen klienter med parallella kontakter i Försörjningsstöd är att denna ärendetyp har 

det största antalet klienter överhuvudtaget (2772 jämfört med t.ex. 399 i ärendetyp 

Vuxen i 2018, se tabell 1 ovan). 
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Tabell 3. Personer med parallella kontakter aktuella i fler än en ärendetyp. 

Ärendetyp 

2018 2014 

Antal personer Procent Antal personer Procent 

Barn/unga 429 47% 336 54% 

Boende 556 61% 277 44% 

Försörjningsstöd 785 87% 558 89% 

Vuxen 208 23% 192 31% 

Totalt 906 100% 626 100% 

  

Mellan 2014 och 2018 har antalet klienter med parallella kontakter ökat särskilt mycket 

för ärendetyp Boende (från 277 till 556 personer, vilket innebär en fördubbling) och 

Försörjningsstöd (från 558 till 785 personer, en ökning med 41%). 

 

En annan anledning till den höga andelen klienter med parallella kontakter i Försörj-

ningsstöd framkommer när man analyserar förhållandet mellan klienter med parallella 

kontakter och det totala antalet klienter inom respektive ärendetyp (se tabell 4): 
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Tabell 4. Personer med parallella kontakter aktuella i fler än en ärendetyp, jämfört med 

det totala antal klienter inom respektive ärendetyp (i parentes). 

 

Ärendetyp 

2018 2014 

Antal personer Procent Antal personer Procent 

Barn/unga 429 (1391) 31% 336 (1220) 28% 

Boende 556 (1061) 52% 277 (561) 49% 

Försörjningsstöd 785 (2772) 28% 558 (2706) 20% 

Vuxen 208 (399) 52% 192 (396) 48% 

Totalt 906 (4551) 20% 626 (4146) 15% 

  

Tabellen visar att parallella kontakter har ökat inom varje ärendetyp. Den största pro-

centuella ökningen har skett på försörjningsstöd, där 2018 28% av alla klienter med 

försörjningsstöd hade parallella kontakter, jämfört med 20% 2014. Boende och Vuxen 

har dock den största andelen klienter med parallella kontakter. Medan drygt hälften av 

klienterna vid de båda enheterna har parallella kontakter kommer vi att visa att det stat-

istiska materialet tyder på att klienter med ärendetyp Vuxen har mer komplexa behov än 

klienter på de andra enheterna. 

 

 

5.2 Antalet parallella kontakter och komplexa behov  

Komplexa behov kan karakteriseras av parallella kontakter (se avsnitt 3.3), och vi utgår 

ifrån att ju fler parallella kontakter en klient har desto större är dennes komplexa behov. 

Vi har i 5.1 med hjälp av tabell 1 diskuterat antalet aktuella personer för varje ärende-

typ, vilket förenklat sett motsvarar antalet ärenden. Det är dock minst lika intressant att 

få veta hur många klienter som är aktuella i en, två, tre och fyra ärendetyper. Baserat på 

det statistiska materialet har vi därför räknat ut hur många personer som hade parallella 

kontakter 2018 och 2014 samt i hur många ärendetyper de var aktuella. 
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Tabell 5. Totalt antal personer fördelat på antal ärendetyper. 

Ärendetyp 

2018 2014 

Antal personer Procent Antal personer Procent 

1 ärendetyp 3645 80% 3520 85% 

fler än 1 ärendetyp 906 20% 626 15% 

2 ärendetyper 755 17% 523 13% 

3 ärendetyper 136 3% 95 2% 

4 ärendetyper 15 0,3% 8 0,2% 

Totalt 4551 100% 4146 100% 

  

Som tabell 5 visar hade de flesta klienter med parallella kontakter (dvs. som var aktuella 

i fler än en ärendetyp) under år 2018 kontakter i två ärendetyper och ett mindre antal 

hade tre eller fyra ärendetyper. Antalet personer aktuella i alla fyra ärendetyper är lågt 

men har nästan fördubblats mellan 2014 och 2018. 

 

2014 var det färre som hade parallella kontakter överhuvudtaget: Antalet klienter med 

parallella kontakter har ökat från 626 personer 2014 till 906 personer 2018, vilket mots-

varar en ökning med 45%. Samtidigt har förhållandet mellan andelen klienter med två 

ärendetyper jämfört med de med tre eller fyra ärendetyper förblivit relativt stabilt: 2018 

hade 16,7% av alla klienter med parallella kontakter tre eller fyra ärendetyper, 2014 var 

det 16,5%. 

  

Antalet personer som var aktuella i två ärendetyper har ökat för klienter med ärendetyp 

Boende, Försörjningsstöd och Barn/unga men minskat för klienter med ärendetyp 

Vuxen. Antalet personer aktuella i tre och fyra ärendetyper har däremot ökat för alla 

fyra ärendetyper: 
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Tabell 6. Personer aktuella i två, tre och fyra ärendetyper  

Ärendetyp 

2018 2014 

Två ärendetyper Tre och fyra 

ärendetyper 

Två ärendety-

per 

Tre och fyra 

ärendetyper 

Antal 

perso-

ner 

 Pro-

cent2 

Antal 

perso-

ner 

Pro-

cent3 

Antal 

perso-

ner 

Pro-

cent 

Antal 

perso-

ner 

 Pro-

cent 

Barn/unga 331 77% 98  23% 260 77%  76 23%  

Boende 416 75% 140  25% 191  69% 86  31% 

Försörjningsstöd 635  81% 150 19% 457  82% 101 18%  

Vuxen 128  62% 80 38% 138  72% 54  28% 

  

Medan en större andel av klienterna med ärendetyp Försörjningsstöd 2018 har parallella 

kontakter visar tabell 6 att andelen som har två respektive tre eller fyra parallella kon-

takter förblivit konstant. Däremot har både antalet och andelen klienter på Boende ökat 

för klienter aktuella på två enheter medan de har minskat för klienter med tre eller fyra 

parallella kontakter. Detta tyder på att klienter med ärendetyp Boende 2018 hade mindre 

komplexa behov än 2014. 

 

För ärendetyp Vuxen gäller däremot det omvända: Mellan 2014 och 2018 minskade 

andelen klienter med två parallella kontakter med 10 procentenheter, medan andelen 

personer med tre eller fyra parallella kontakter ökade med 10 procentenheter. Detta ty-

der på att klienter med ärendetyp Vuxen 2018 hade mer komplexa svårigheter än 2014 

på grund av att fler av dem är aktuella på tre eller fyra enheter. Det blir ännu tydligare 

om man jämför denna ökning med den samtidiga minskningen av antalet klienter med 

ärendetyp Vuxen som enda ärendetyp (dvs. utan parallella kontakter) med 6% från 204 

personer 2014 till 191 personer 2018 (se tabell 2 ovan). 

 
2 Procentsatsen anger förhållandet mellan klienter med två ärendetyper och det totala antalet klienter med 

parallella kontakter inom respektive ärendetyp, dvs. det motsvarande värdet i tabell 3 är 100%. 
3 Procentsatsen anger förhållandet mellan klienter med tre eller fyra ärendetyper och det totala antalet 

klienter med parallella kontakter inom respektive ärendetyp, dvs. det motsvarande värdet i tabell 3 är 

100%. 
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Klienter med ärendetyp Vuxen verkar alltså ha särskilt komplexa behov eftersom en 

relativt stor andel av dem har fler än en ärendetyp och särskilt många av dem har tre 

eller fyra ärenden, jämfört med klienter med andra ärendetyper. Dessutom har andelen 

och antalet klienter med parallella kontakter inom denna ärendetyp ökat.  

  

Anledningar till ökningen av parallella kontakter förefaller vara att tre enheter har blivit 

fyra under 2016 (vilket dock inte påverkat ärendetyp Boende och Vuxen, som funnits 

sedan tidigare, se 4.4 ovan) delades upp i en boendeenhet och en vuxenenhet, att admi-

nistrativa rutiner för ärendetyp Vuxen och Boende förändrats (se 5.3.2) samt att klien-

ternas behov har blivit mer komplexa.  

 

Eftersom parallella kontakter har ökat bland alla enheter och inte endast för ärendetyp 

Vuxen och Boende verkar det som att klienternas behov i allmänhet har blivit mer kom-

plexa. Däremot visar den relativt stora ökningen av andelen klienter med ärendetyp 

Vuxen som har tre eller fyra parallella kontakter och en samtidig minskning av klienter 

med endast två ärendetyper att dessa klienter i synnerhet fått mer komplexa behov.  

  

 

5.3 Parallella kontakter uppdelad på ärendetyp  

I detta avsnitt studerar vi de fyra ärendetyperna Barn/unga, Boende, Försörjningsstöd 

och Vuxen i detalj och presenterar utifrån varje enskild ärendetyp hur de parallella kon-

takterna ser ut för de klienter som har den enskilda ärendetypen. Nedanstående tabeller i 

detta avsnitt utgår alltså från en enskild ärendetyp i taget och beskriver hur de parallella 

kontakterna ser ut till de övriga ärendetyperna allt eftersom antalet parallella kontakter 

ökar och personerna är aktuella i ytterligare en, två eller tre andra ärenden.  

  

5.3.1 Barn/unga  

I tabell 7 som anger personer med Barn/unga-ärende och ytterligare ett ärende har majo-

riteten som ytterligare ärendetyp Försörjningsstöd (70% för 2018 och 80% för 2014). 

För de klienter med Barn/unga-ärenden som har ytterligare två ärendetyper, har i stort 

sett alla Försörjningsstöd och många har dessutom ärendetypen Boende (87% för 2018 

och 75% för 2014). För de relativt få klienter som har Barn/unga-ärende och ytterligare 
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tre ärenden är klienterna aktuella i alla fyra ärendetyperna. Ärendetypen Vuxen är den 

ärendetyp som är minst aktuell för de klienter med Barn/unga-ärenden med parallella 

kontakter. Det finns en någorlunda god överensstämmelse mellan de jämförande åren 

2018 och 2014.  

 

Tabell 7. Antal personer med barn/unga ärenden med ytterligare ett-, två eller tre ären-

den. Procentsatserna inom parentes anger till vilken grad ärendetyperna är aktuella i 

förhållande till ärendetyp Barn/unga.  

 Antal personer med barn-/unga ärende samt 

 Ytterligare ett ärende Ytterligare två ären-

den 

Ytterligare tre ären-

den 

Ärendetyp År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 

Barn/unga 331 260 83  68  15  8  

Boende 87 (26%) 32 (12%) 72 (87%) 51 (75%) 15 (100%) 8 (100%) 

Försörjnings-

stöd 

231 (70%) 209 (80%) 82 (99%) 66 (97%) 15 (100%) 8 (100%) 

Vuxen 13 (4%) 19 (7%) 12 (14%) 19 (28%) 15 (100%) 8 (100%) 

  

Tidigare forskning har visat att organisationsförändringar inom svenska kommuners 

barnavård är vanliga och att 70% av kommunerna genomförde en omorganisering under 

en femårsperiod (Bergmark et al., 2008, s. 52). Vi har ingen information om en organi-

sationsförändring i barnavården i den undersökta kommunen, men som vi har sett har 

antalet klienter med ärendetyp Barn/unga ökat med 14% mellan 2014 och 2018 (se ta-

bell 1), vilket är något mer än ökningen på 10% av det totala antalet aktuella personer. 

Dessutom hade 2018 nästan en tredjedel av det totala antalet aktuella personer ärende-

typ Barn/unga, vilket gör det till den näststörsta ärendetypen efter ärendetyp Försörj-

ningsstöd. Det har också skett en liten ökning bland klienter med parallella kontakter 

jämfört med alla klienter med ärendetyp Barn/unga: Deras andel var 2018 31%, jämfört 

med 28% 2014 (se tabell 4). Däremot har förhållandet mellan klienter med två ärende-

typer, jämfört med dem med tre eller fyra ärendetyper, förblivit precis samma (77% 

med två ärendetyper, 23% med tre eller fyra ärendetyper, se tabell 6). Sammanfatt-

ningsvis kan vi säga att antalet personer med ärendetyp Barn/unga visserligen har ökat 

lite mer än genomsnittet, men de parallella kontakterna bland dessa klienter har ökat 

endast väldigt lite och de komplexa behoven verkar utifrån våra siffror inte heller blivit 
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tyngre, eftersom ingen förskjutning har skett från två till tre eller fyra ärendetyper per 

person. 

 

Denna ökning av det totala antalet personer med ärendetyp Barn/unga kan betraktas som  

typisk för en svensk kommun, och barnavården tros vara den av IFO:s kärnverksamhet-

er som växt mest på senare tid (Bergmark et al., 2008, s. 236). Det är även det området 

med mest personalresurser: Inom barnavården arbetade i Bergmarks et al. studie lika 

många socialarbetare som med ekonomiskt bistånd och missbruk sammantagna. Denna 

expansion beror troligen på ett större antal orosanmälningar samt ökade krav på sam-

hällsåtgärder mot missbrukande eller kriminella ungdomar (ibid.). 

 

5.3.2 Boende  

Tabell 8 visar att ärendetyp Boende har haft en stor ökning av antalet klienter från 2014 

till 2018. En stor andel klienter med boendeärenden har även ärendetyp Försörjnings-

stöd. För klienter med boendeärende och ytterligare två ärenden har nästan alla ärende-

typ Försörjningsstöd. En relativt stor andel av klienterna med boendeärende har även 

ärendetyp Barn/unga. Ärendetyp Vuxen är den ärendetyp som är minst aktuell för de 

klienter med boendeärenden med parallella kontakter. Även här ser vi det relativt lilla 

antal klienter som är aktuella i alla fyra ärendetyper som dock nästan har fördubblats 

mellan 2014 och 2018. Även här finner vi en ganska god överensstämmelse mellan de 

jämförande åren 2018 och 2014. 
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Tabell 8. Antal personer med boendeärenden med ytterligare ett-, två eller tre ärenden. 

Procentsatserna inom parentes anger till vilken grad ärendetyperna är aktuella i för-

hållande till ärendetyp Boende.  

 Antal personer med barn-/unga ärende samt 

 Ytterligare ett ärende Ytterligare två ären-

den 

Ytterligare tre ären-

den 

Ärendetyp År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 

Barn/unga  87 (21%)  32 (17%)  72 (58%)  51 (65%)  15 (100%)  8 (100%)  

Boende  416  191  125  78  15  8  

Försörjnings-

stöd  

309 (74%)  144 (75%)  124 

(99%)  

76 (97%)  15 (100%)  8 (100%)  

Vuxen  20 (5%)  15 (8%)  54 (43%)  29 (37%)  15 (100%)  8 (100%)  

 

En tidigare undersökning visade att det genomfördes många omorganiseringar inom 

missbruksvården, som framstår som ett område präglat av organisatorisk instabilitet 

(Bergmark et al., 2008, s. 50f). Den senaste organisationsförändringen låg i genomsnitt 

två år tillbaka i tiden och fler än 75% av de undersökta kommunerna hade genomfört en 

omorganisering under en femårsperiod. Även om dessa siffror är från början av 2000-

talet så är kommunen som vi undersökte ett bra exempel på denna utveckling. Som 

nämnts ovan har kommunen 2016 delat upp vuxenenheten i en boendeenhet och en 

vuxenenhet. Medan ärendetyperna Boende och Vuxen var skilda sedan tidigare, miss-

tänker vi att uppdelningen i två olika organisatoriska enheter åtminstone delvis orsakade 

den stora ökningen av klienter med ärendetyp Boende. En möjlig slutsats skulle vara att 

denna ökning är resultatet av separat handläggning: Vi fick veta av vår kontaktperson på 

kommunen att en klient med både ärendetyp Vuxen och ärendetyp Boende sannolikt 

hade en enda handläggare när boendefrågor och vuxenärenden fortfarande hanterades på 

samma enhet (dvs. innan 2016). Sedan enheten uppdelats behöver dessa två ärendetyper 

handläggas av olika handläggare på var sin enhet, vilket troligtvis har lett till den stora 

ökningen av personer med ärendetyp Boende. Om uppdelningen av handläggningen av 

ärendetyp Boende och ärendetyp Vuxen är orsaken till denna ökning, så skulle det ha 

lett till en proportionell större andel personer med parallella kontakter bland klienter 

med ärendetyp Boende och en stor ökning av personer med både ärendetyp Boende och 

ärendetyp Vuxen. Siffrorna talar dock emot en sådan förklaring: Det har skett en för-

dubbling av klienter med ärendetyp Boende och parallella kontakter (från 277 personer 
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2014 till 556 personer 2018, se tabell 4), vilket är en överproportionell ökning jämfört 

med klienterna med ärendetyp Boende som enda ärendetyp (dvs. utan parallella kontak-

ter), som ökade med 78% mellan 2014 och 2018 (från 284 personer 2014 till 505 perso-

ner 2018, se tabell 2). Dessutom har förhållandet mellan andelen klienter med parallella 

kontakter och det totala antalet klienter med ärendetyp Boende ökat minimalt, från 49% 

i 2014 till 52% i 2018 och (se tabell 4).  

 

Om man utgår ifrån att ökningen av personer med ärendetyp Boende still stor del har 

orsakats av att klienter med både ärendetyp Boende och ärendetyp Vuxen har fått två 

handläggare istället för en så skulle personer med både ärendetyp Boende och ärendetyp 

Vuxen ha ökat drastiskt, vilket inte har hänt. Som tabell 8 visar var 2018 89 klienter 

aktuella i både ärendetyp Boende och ärendetyp Vuxen, medan det 2014 var 52 klienter. 

Det är visserligen en ökning på 71%, men den är mindre än ökningen på 89% av det 

totala antalet personer med ärendetyp Boende mellan 2014 och 2018, och fördubblingen 

av antalet klienter med ärendetyp Boende som har parallella kontakter. Detta kan bero 

på att boendefrågor hanteras på vuxenenheten när det gäller klienter med ett missbruk. 

Å andra sidan har just en särskilt stor andel klienter med ärendetyp Vuxen – där aktuali-

serings-orsaken oftast är missbruk – även ärendetyp Boende (se 5.3.4). 

 

Vi kan alltså konstatera att klienter med ärendetyp Boende har fått något fler parallella 

kontakter, men att den stora ökningen av det totala antalet klienter med ärendetyp Bo-

ende inte är relaterat till detta. Det måste finnas en annan anledning till den stora ök-

ningen personer med ärendetyp Boende som vi inte har någon kunskap om. Däremot 

kan det vara intressant att titta på antalet klienter med både ärendetyp Vuxen och ären-

detyp Boende, något vi ska diskutera i 5.3.4. 

  

5.3.3 Försörjningsstöd  

En hög andel, strax över 80%, av de personer som har ärendetyp Försörjningsstöd och 

andra parallella kontakter har en ytterligare ärendetyp. I förhållande till ärendetyperna 

Barn/unga, Boende och Vuxen har ärendetyp Försörjningsstöd en mindre andel paral-

lella kontakter med ökande antal ärenden. 
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Tabell 9. Antal personer med försörjningsstödsärende med ytterligare ett-, två eller tre 

ärenden. Procentsatserna inom parentes anger till vilken grad ärendetyperna är aktu-

ella i förhållande till ärendetyp Försörjningsstöd. 

 Antal personer med barn-/unga ärende samt 

 Ytterligare ett ärende Ytterligare två ären-

den 

Ytterligare tre ären-

den 

Ärendetyp År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 

Barn/unga  231 (36%)  209 (46%)  82 (61%)  66 (71%)  15 (100%)  8 (100%)  

Boende  309 (49%)  144 (32%)  124 

(92%)  

76 (82%)  15 (100%)  8 (100%)  

Försörjnings-

stöd  

635  457  135  93  15  8  

Vuxen  95 (15%)  104 (23%)  64 (47%)  44 (47%)  15 (100%)  8 (100%)  

 

I tabell 9 kan vi se de klienter som har ärendetyp Försörjningsstöd och ytterligare ett 

ärende. Ingen av de tre övriga ärendetyperna utmärker sig genom att vara aktuella i 

mycket högre grad än de andra. Vad gäller klienter med ärendetyp Försörjningsstöd och 

ytterligare två ärenden ser vi att de allra flesta har även ärendetyp Boende. Återigen är 

ärendetyp Vuxen den ärendetyp som är minst aktuell för de klienter med Försörjnings-

stödsärenden som har parallella kontakter. Återigen ser vi att relativt få klienter är aktu-

ella i alla fyra ärendetyper. Här finner vi en någorlunda god överensstämmelse mellan 

de jämförande åren 2018 och 2014.  

 

Traditionellt har ekonomiskt bistånd betraktats som del av det sociala arbetet i Sverige, 

eftersom man ansåg att svåra ekonomiska problem tenderar att uppträda tillsammans 

med psykosociala problem, och att klienter med långvariga ekonomiska problem ofta 

har en sammansatt problematik och parallella kontakter (Bergmark et al, 2008, s. 233f). 

Detta synsätt har börjat förändras, och ett antal kommuner har upprättat arbetsmark-

nadsenheter där enheten för ekonomiskt bistånd har ett nära samarbete med bland annat 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och därmed inte är en del av IFO längre 

(ibid.). 

 

I det empiriska materialet är ärendetypen Försörjningsstöd den största ärendetypen 

(61% av det totala antalet personer var 2018 aktuella på Försörjningsstöd) och samtidigt 
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den med den minsta andelen klienter med parallella kontakter: 2018 hade 28% av klien-

ter med ärendetyp Försörjningsstöd parallella kontakter, vilket innebär att 72% inte 

hade det (se tabell 4 ovan). Detta tyder på att den aktuella tendensen hos kommuner att 

flytta ekonomiskt bistånd till en annan förvaltning och närmare arbetsmarknadsrelate-

rade aktörer kan vara motiverad åtminstone i detta avseende, men det finns andra anled-

ningar till denna flytt, som exempelvis hårdare arbetskrav, som inte nödvändigtvis gyn-

nar klienterna (jfr Bergmark et al., 2008, s. 234). Två andra argument som talar mot att 

separera ekonomiskt bistånd från resten av IFO är att i den undersökta kommunen 87% 

av alla klienter med parallella kontakter hade Försörjningsstöd 2018 (se tabell 3 ovan) 

samt att andelen klienter med parallella kontakter med ärendetyp Försörjningsstöd ökat 

med 41% mellan 2014 och 2018 (från 558 personer 2014 till 785 personer 2018, se ta-

bell 4). Detta tolkar vi som att de komplexa behoven bland klienter med Försörjnings-

stöd har ökat, och att det därför skulle vara gynnsamt att hålla ekonomiskt bistånd kvar 

inom IFO istället för att flytta enheten till en annan förvaltning som många andra kom-

muner har gjort. Detta är dock precis det som även den undersökta kommunen har gjort 

i år, när ekonomiskt bistånd lämnade IFO och blev del av arbetsmarknadsnämnden. 

 

5.3.4 Vuxen  

I nedanstående tabell kommer vi att presentera ärendetypen Vuxen. Denna ärendetyp 

kan innehålla allt som inte ingår i de övriga ärendetyperna som framförallt missbruk 

men även våld med mera. Av de totalt 4551 personer som ingår i vår studie är det minst 

antal som är aktuella på ärendetypen Vuxen, endast 399 personer år 2018 och 396 per-

soner år 2014. 
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Tabell 10. Antal personer med vuxenärende med ytterligare ett-, två eller tre ärenden. 

Procentsatserna inom parentes anger till vilken grad ärendetyperna är aktuella i för-

hållande till ärendetyp Vuxen. 

 Antal personer med barn-/unga ärende samt 

 Ytterligare ett ärende Ytterligare två ären-

den 

Ytterligare tre ären-

den 

Ärendetyp År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 År 2018 År 2014 

Barn/unga  13 (10%)  19 (14%)  12 (18%)  19 (41%)  15 (100%)  8 (100%)  

Boende  20 (16%)  15 (11%)  54 (83%)  29 (63%)  15 (100%)  8 (100%)  

Försörjnings-

stöd  

95 (74%)  104 (75%)  64 (98%)  44 (96%)  15 (100%)  8 (100%)  

Vuxen  128  138  65  46  15  8  

 

En stor andel av personer med ärendetyp Vuxen har även ärendetyp Försörjningsstöd. I 

tabell 10 ser vi att trefjärdedelar av klienterna med ärendetyp Vuxen och ytterligare en 

ärendetyp har ärendetyp Försörjningsstöd. För de klienter med ärendetyp Vuxen som 

har ytterligare två ärendetyper har i stort sett alla försörjningsstöd och många har också 

ärendetyp Boende. Ärendetyp Barn/unga är den ärendetyp som är minst aktuell för de 

klienter med vuxenärenden med parallella kontakter. Tabellen visar återigen det relativt 

lilla antal klienter som är aktuella i alla fyra ärendetyperna. Vi finner även här en ganska 

god överensstämmelse mellan de jämförande åren 2018 och 2014, förutom för klienter 

med ärendetyp Vuxen och ytterligare två ärendetyper där vi ser att klienter med boende-

ärenden ökat från 63% 2014 till 83% 2018 och att de med barn/unga-ärenden har mins-

kat från 41% 2014 till 18% 2018.  

 

Bland klienter med ärendetyp Vuxen som har parallella kontakter har 43% även ärende-

typ Boende, jämfört med omvänt endast 16% av klienter med ärendetyp Boende och 

parallella kontakter som även har ärendetyp Vuxen. Om man tittar på andelen bland alla 

klienter med ärendetyp Vuxen respektive Boende så är det 22% av alla klienter med 

ärendetyp Vuxen som också har ärendetyp Boende och endast 8% av klienterna med 

ärendetyp Boende som också har ärendetyp Vuxen. Detta innebär att en större andel 

klienter med ärendetyp Vuxen även har ärendetyp Boende än tvärtom.  
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Som i andra kommuner med en separat boendeenhet ska boendefrågor för personer med 

ett missbruk handläggas på vuxenenheten. Missbrukare med boendeproblematik ska 

alltså främst hanteras under vuxenärenden och övriga boendefrågor under boendeären-

den. Enligt information som vi fått från vår kontaktperson på kommunen verkar kom-

munen dock fortfarande hålla på att reda ut detaljer angående hanteringen av boendefrå-

gor och uppdelningen mellan de två enheterna. Denna otydlighet i ansvarsfördelningen 

kan vara en förklaring till varför ett antal klienter med parallella kontakter har både 

ärendetyp Vuxen och ärendetyp Boende. Det kan dock finnas undantag till denna upp-

delningen mellan de två ärendetyperna, exempelvis när en klient är aktuell på boende-

enheten och först senare får kontakt med vuxenenheten. En annan anledning till att en 

klient har både ärendetyper kan vara att ett vuxenärende öppnas inte på grund av miss-

bruk utan exempelvis utifrån våld eller fysisk, psykisk eller sexuell utsatthet. Vuxenä-

renden kan innehålla allt som inte ingår i de övriga ärendetyperna, även om den typiska 

aktualiseringsorsaken är missbruk. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel sammanfattar vi studiens viktigaste resultat och för en kritisk diskussion 

om resultaten med fokus på organisatorisk specialisering, komplexa behov och frag-

mentisering. Vi diskuterar även studiens metod och det statistiska materialets begräns-

ningar och avslutar med förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat  

Syftet med vår studie var att undersöka hur vanligt förekommande parallella kontakter 

är i en specialiserad IFO i en större stad. Vårt empiriska material visar att 20% av alla 

klienter hade parallella kontakter under den undersökta tremånadersperioden 2018, vil-

ket kan jämföras med motsvarande period 2014, då 15% av alla klienter på de under-

sökta enheterna hade parallella kontakter. Andelen klienter med komplexa behov har 

därmed ökat med en tredjedel på fyra år och det absoluta antalet – dvs. utan hänsyn till 

den parallella ökningen av det totala antalet klienter – t.o.m. med 45%, från 626 perso-

ner 2014 till 906 personer 2018. År 2018 var av de 20% av klienterna med parallella 

kontakter 17% (av det totala antalet klienter) aktuella i två ärendetyper, 3% aktuella i tre 

ärendetyper och 0,3% aktuella i alla 4 ärendetyperna.  

 

Majoriteten av de personer som ingår i vår undersökning (4551 personer 2018 och 4146 

personer 2014) tillhör ärendetyp Försörjningsstöd, 61% av klienterna 2018 och 65% för 

2014. En stor andel av personerna i studien, 44% av alla klienter (1987 av 4551 perso-

ner), hade 2018 Försörjningsstöd som enda ärendetyp. Motsvarande siffra för 2014 är 

52%. Detta är en stor andel och om man bortser från denna specifika och stora grupp 

klienter som har vänt sig till socialtjänsten för hjälp till ekonomiska försörjning utan 

andra sociala problem skulle andelen klienter med parallella kontakter vara ännu större. 

 

Om vi studerar till vilken grad de olika ärendetyperna har parallella kontakter relativt 

till det totala antalet klienter inom respektive ärendetyp framkommer det att i ärendetyp 

Barn/unga har år 2018 31% parallella kontakter, Boende har 52% parallella kontakter, 

Försörjningsstöd 28% och Vuxen 52%. Vår studie visar hur de parallella kontakterna 

ser ut för varje enskild ärendetyp allteftersom antalet parallella kontakter ökar och att de 

flesta klienter med parallella kontakter har ärendetyp Försörjningsstöd. 
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Denna studie visar att omfattningen av parallella kontakter ser olika ut i olika ärendety-

per och därmed klientgrupper. Den största gruppen klienter har ärendetyp Försörjnings-

stöd men är den grupp med minst andel parallella kontakter. Förhållandevis få klienter 

har ärendetyp Vuxen men denna grupp har, tillsammans med klienter med ärendetyp 

Boende, störst andel parallella kontakter, följt av ärendetyp Barn/unga och Försörj-

ningsstöd. Förutom att drygt hälften av klienterna med ärendetyp Vuxen har parallella 

kontakter verkar denna grupp ha särskilt komplexa behov, eftersom de är aktuella i tre 

eller till och med fyra ärendetyper i större utsträckning än andra klienter.  

 

När vi tittar på data om klienters parallella kontakter för år 2018 och jämför dem med 

datan från 2014 ser vi att det överlag finns en överensstämmelse, många gånger en god 

överensstämmelse mellan de båda jämförande åren avseende hur stora procentandelar 

de olika ärendetyperna har. Det framkommer tydligt att omfattningen av parallella kon-

takter genomgående ökat mellan 2014 och 2018, även om ökningen har varit större hos 

vissa enheter än hos andra. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt utgår vi från de teoretiska begrepp och tidigare forskning som vi skrivit 

om och tolkar våra resultat i relation till dem. Inledningsvis diskuterar vi vad IFO:s or-

ganisatoriska specialisering innebär för klienter, följt efter en diskussion om klienter 

med komplexa behov. Därefter tar vi upp fragmentiseringens roll för klienter med paral-

lella kontakter. 

  

6.2.1 Organisatorisk specialisering  

Den studie som har gjorts över IFO:s organisationer i Sverige visade att specialiseringen 

har gått mycket långt och att det eventuellt fanns ett fåtal småkommuner kvar som arbe-

tade samorganiserat med IFO:s kärnverksamheter (Bergmark & Lundström, 2005, s. 

141f). I de studier vi läst lyfter en del forskare fram både för- och nackdelar med specia-

lisering inom IFO (Blom et al., 2009; Grell et al., 2013; Perlinski 2010) medan andra 

studier till stor del lyfter fram de negativa aspekterna av den specialiserade organisat-

ionen (Matthiessen et al., 2017; Lundgren et al., 2009; Perlinski et al., 2013; Perlinski et 

al., 2012) och i ett par studier ifrågasätter forskarna ifall den förhärskande problemspe-
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cialiseringen verkligen är den bästa organisationsstrukturen. De negativa aspekterna 

handlar flera gånger om att socialarbetare i den specialiserade organisationen har svå-

rare att etablera stödjande relationer till sina klienter då specialiseringen minskar enga-

gemanget och helhetssynen hos socialarbetarna.  

 

I denna studie har det framkommit att andelen klienter med parallella kontakter är 

ganska hög och att särskilda klientgrupper har högre andel parallella kontakter. Det blir 

i ljuset av detta intressant att utifrån dessa individers perspektiv diskutera hur de påver-

kas av den specialiserade arbetsformen. Vi kommer här nedanför att diskutera två vik-

tiga aspekter av organisationsspecialisering som särskilt berör klienter med parallella 

kontakter. 

 

Perlinski, Blom och Morén (2013) har i sin forskning funnit ett intressant resultat som 

vi menar är viktigt att lyfta fram. I deras studie framkommer det att den ospecificerade 

arbetsmetoden, oberoende av organisationsform, dominerar det sociala arbetet och att 

den allra största delen av socialarbetarnas tid går till att skapa goda allianser till klien-

terna. Vi uppfattar att det finns en motsättning mellan resultatet av deras forskning och 

specialiseringen som organisationsform där grundtanken är att enskilda specialister ska 

effektivisera arbetet på IFO och i egenskap av specialister kunna erbjuda klienterna sär-

skilda färdigheter. Då borde specificerade arbetsmetoder i högre grad definiera specia-

listernas arbete. Om socialarbetares arbetstid till största delen går till att försöka skapa 

goda allianser med klienterna innebär det att flera handläggare samtidigt ägnar den allra 

största tiden till att göra samma sak för klienter med parallella kontakter, nämligen att 

försöka skapa förutsättningar för interaktion så att goda allianser möjliggörs. Ju fler 

parallella kontakter klienterna har, desto fler socialarbetare är det som gör ett överlap-

pande alliansarbete. Vi menar därför att man bör ställa sig kritisk till effektiviteten i 

denna arbetsform och undersöka huruvida klienter har möjlighet att bygga nära allianser 

med alla dessa socialsekreterare.  

 

En arbetsmetod som används för att motverka de negativa följderna av specialisering är 

samverkan. Socialarbetare i olika enheter samverkar kring klienter med parallella kon-

takter och samverkan berör sammanlagt många klienter i Sverige. Det har tidigare 

framkommit att klienter upplever en brist på samverkan mellan olika enheter och social-

arbetare (Grell et al., 2016) och att försök att skapa samverkanslösningar för att garan-
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tera holistisk syn inte fungerar så bra (Perlinski et al., 2012). I den specialiserade orga-

nisationen har dock klienter med parallella kontakter flera handläggare vilket försvårar 

möjligheterna för varje enskild socialarbetare att greppa klientens hela situation varpå 

dessa socialarbetare träffas för att få ett holistiskt helhetsgrepp över individens situation. 

Vi menar att det även här delvis åter blir frågan om överlappningar i arbetet. Dessutom 

ser vi att det finns en risk att tidsbrist och olika konkurrerande logiker mellan enheterna 

försvårar samverkansarbetet. Därför är det vår bedömning att det är viktigt att inte utan 

kritiskt förhållningssätt acceptera samverkansformen. 

 

I vår undersökning framkommer det också att det finns stora klientgrupper som inte har 

parallella kontakter, exempelvis den stora gruppen klienter med endast försörjningsstöd. 

För de klienterna blir IFO:s specialiserade organisation inte särskilt problematisk och de 

två frågor vi precis diskuterat kring överlappning och samverkan gäller därför sällan 

denna grupp av klienter. 

  

6.2.2 Komplexa behov  

Utifrån Grells (2016, s.6) definition av komplexa behov vilken lyder “den grupp av kli-

enter vars livssituation föranleder flera parallella kontakter inom den organisatoriskt 

specialiserade individ- och familjeomsorgen” har alla klienter med parallella kontakter i 

vår undersökning komplexa behov. I Matos och Sousas studie (2004) om familjer med 

komplexa behov framkommer det att en fjärdedel av alla familjer aldrig hade varit i 

kontakt med socialtjänsten bland annat på grund av bristande tilltro till socialtjänsten, 

resignation inför problemet, brist på information kring hjälpen och skamkänslor.  

 

Även Bloms studie (1998) är intressant att diskutera kring i frågan om komplexa behov. 

I Bloms studie framkommer det att många socialsekreterare anser att socialarbetaren 

måste vara generalist för att kunna hjälpa klienter med komplexa behov och att uppdel-

ning av en komplex arbetsuppgift resulterar i ett sämre socialt arbete och Blom drar 

slutsatsen att organisatorisk specialisering i hög grad är problematisk för klienter med 

komplexa behov. 

 

Eftersom tidigare studier har visat att det finns klienter (familjer) med komplexa behov 

som undviker att komma i kontakt med socialtjänsten är det rimligt att anta att det även 
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i vår undersökta kommun finns individer eller familjer med komplexa behov som soci-

altjänsten aldrig når. Känslan av skam hos personerna lyfts fram som en grundorsak och 

vi tänker att för individer med komplexa behov kan kravet att behöva förhålla sig till 

flera socialarbetare höja den tröskel som det innebär att vara i kontakt med socialtjäns-

ten. För vår undersökta kommun tror vi att klienter med komplexa behov, och särskilt 

de klientgrupper som har en högre grad av komplexa behov, skulle gynnas av att möta 

en socialtjänst med en lägre grad av specialisering. Blom visar att socialarbetare själva 

upplever att en uppdelning av en komplex arbetsuppgift resulterar i ett sämre socialt 

arbete.  

 

6.2.3 Fragmentisering  

Ett för situationen närliggande begrepp till komplexa behov är fragmentisering som vi 

också tidigare skrivit om under teorikapitlet. Vi använder Grells (2016, s.46) definition 

av begreppet fragmentisering som “uppsplittring i flertalet ansvarsområden, arbetsupp-

gifter och personliga kontakter som blir svårhanterlig för klienterna”. Vi tänker att 

fragmentisering är den känsla som uppstår hos klienter med komplexa behov. Det är 

svårt att uttala sig om hur stor andel av alla klienter med komplexa behov i vår under-

sökning som upplever fragmentisering, eftersom vi parallellt inte gjort en sådan studie. 

 

Troligen upplever klienter olika grader av fragmentisering i sin kontakt med socialtjäns-

ten allt beroende av skilda individuella upplevelser. Men den innebörd av fragmentise-

ring som tidigare framkommit som svårigheter att orientera sig i organisationen, en 

mångfald av kraft- och tidskrävande parallella kontakter, oklar ansvarsfördelning, att 

hjälpen som erbjuds inte motsvarar behoven, svårigheter att etablera bra relationer till 

enskilda socialsekreterare samt att behöva balansera insatser från olika aktörer inom 

IFO (ibid.) tror vi generellt berör en stor andel av klienter med komplexa behov.   

Vi menar att den specialiserade organisationen i hög grad utpekas som orsaken till 

fragmentisering hos klienter med komplexa behov. Klienterna måste förhålla sig till fler 

socialarbetare, orka och hantera alla mötestider och förhålla sig till ett flertal organisato-

riska enheter med skilda logiker. Utifrån ett klientperspektiv skapar socialtjänstens spe-

cialiserade organisation många svårigheter, åtminstone för de klienter med komplexa 

behov. 
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6.3 Metoddiskussion  

Den stora fördelen med valet av kvantitativ metod för studien är att den har möjliggjort-

information om klienters parallella kontakter över ett stort antal individer i en IFO-

organisation. Den kvantitativa metoden har varit ett verktyg för att få samlad kunskap 

om många individer. Denna typ av kvantitativa studie över klienters parallella kontakter 

har inte tagits fram tidigare. Vår studie är dock avgränsad till att endast omfatta en IFO-

organisation i en större stad i Sverige. Därför ger denna studie inte svar på hur statisti-

ken ser ut kring klienters parallella kontakter inom andra IFO-organisationer i Sverige. 

En nackdel med vår metod är att vi inte undersöker och därmed inte får insyn i hur kli-

enterna upplever parallella kontakter. Valet att göra en litteraturstudie för att få svar på 

våra frågor uteslöts tidigt i processen eftersom vi inte kunde hitta någon tidigare kvanti-

tativ studie om klienters parallella kontakter hos socialtjänstens IFO.  

 

Att objektivt mäta och införskaffa statistiskt underlag om den sociala verklighet som 

människor med komplexa behov befinner sig i är ett komplementärt sätt att kunna förstå 

dessa klienters situation och behov. Genom en objektiv, kvantitativ mätning, liknande 

den som har gjorts i denna studie, går det att få viss insyn i hur behovet för klienter på 

socialtjänsten kan se ut och det går även att få data för hur behovet ser ut för olika kli-

entgrupper. Med det sagt vill vi samtidigt poängtera att det inifrån upplevda, det vill 

säga de upplevelser och erfarenheter som klienterna har av socialtjänstens olika organi-

sationsformer genom kvalitativa studier minst är lika viktiga att ta reda på. 

 

 

6.4 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning  

Det går inte att utifrån endast denna studie dra alltför stora slutsatser om klienters paral-

lella kontakter. Med det sagt har vi ändå lyckats få data över ett stort antal klienter och 

flera enheter i en kommun samt kunnat göra en jämförande studie mellan åren 2018 och 

2014. Därför behövs fler studier som berör samma ämne. Trots den kritik som förts 

fram i arbetet mot den specialiserade organisationen är det svårt att föra fram ett rimligt 

alternativ på hur socialtjänstens organisation borde se ut. För runt omkring fyra decen-

nier sedan kännetecknades socialtjänstens IFO av en holistisk arbetsform. Det går att 

säga att pendeln svängt åt andra hållet idag då Sveriges kommunala IFO-organisationer 

har gått mot en likformig specialisering. Vi menar att resultaten av vår studie eventuellt 

kan visa att det för klientgrupper med komplexa behov även finns behov av socialsekre-
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terare som är generalister och att man kan vara kritisk till ifall specialisering är effektiv 

för alla klientgrupper samt kritisk till ifall samverkan är en effektiv arbetsform.  

 

Det behövs ytterligare forskning behövs kring parallella kontakter. Samtidigt har det 

varit svårt att få tag på data över klienters parallella kontakter hos socialtjänsten vilket 

har visat sig när vi har försökt att komma i kontakt med ett femtontal olika kommunala 

IFO-organisationer. Det har saknats kunskap i ämnet eller resurser på arbetsplatsen för 

att titta vidare på frågan om klienternas parallella kontakter. Detta kan tolkas som att 

anställda inom IFO inte är insatta i frågeställningen om klienternas parallella kontakter. 

Det verkar inte vara en fråga som diskuteras, prioriteras eller problematiseras. 

 

Vi menar att det är viktigt att kommunernas IFO-organisationer ställer krav på de före-

tag som tillhandahåller verksamhetssystem och blir beställare av system som enkelt kan 

tillhandahålla data och statistik över klienterna. Sveriges IFO-organisationer, de allra 

flesta specialiserade, bör utifrån statistisk data över den egna klientgruppen börja titta på 

var klienterna är aktuella inom socialtjänsten. Förhoppningsvis därifrån bör en diskuss-

ion sättas igång kring om den specialiserade organisationen verkligen möter klienternas 

behov. 

 

Det är önskvärt att ytterligare studier, liknande vår egen görs så att en större kartlägg-

ning över hur klienternas behov att socialtjänsten ser ut. Det allra bästa hade varit om 

deskriptiv data om klienters parallella kontakter hos socialtjänsten fanns samlad i en 

nationell databas och att statistisk bearbetning, i form av nyckeltal med mera, skedde 

årligen och redovisades och föranledde en diskussion om i vilken organisationsstruktur 

socialtjänsten bäst möter klienternas behov.  

  

Vårt förslag till vidare forskning är att genomföra en systematisk kartläggning av om-

fattningen av parallella kontakter bland alla eller av ett representativt urval av svenska 

kommuners socialtjänstorganisationer. Ett alternativ skulle vara att börja med de kom-

muner som använder sig av Treserva, det verksamhetssystem som kommunen som pre-

senteras i detta arbete har. Eftersom det verksamhetssystemet har stora möjligheter att 

presentera lättolkad data över klienters parallella kontakter så har vi sett att kommunen 

inte behöver avsätta avsevärd tid för att ta fram färdigarbetat data. Ifall fler IFO-
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organisationer undersöks går det att med större säkerhet dra generella slutsatser om hur 

klienters- och olika klientgruppers parallella kontakter ser ut. 
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Bilaga  

Detta är en del av det empiriska materialet som kommunen gett oss tillstånd till att pub-

licera. Vi publicerar här inte alla tabeller utan bara de fem som vi menar är de viktigaste 

och mest relevanta.  

  

Tabell 1. Totalt antal aktuella personer fördelat på ärendetyper. 

Ärendetyp Antal personer Antal personer 

Barn/unga 1391 1220 

Boende 1061 561 

Försörjningsstöd 2772 2706 

Vuxen 399 396 

  

Tabell 2. Personer aktuella i endast en (1) ärendetyp fördelat på ärendetyper.  

Ärendetyp Antal personer Antal personer 

Barn/unga 962  884  

Boende 505  284  

Försörjningsstöd 1987  2148  

Vuxen 191  204  

 

Tabell 3. Personer aktuella i två ärendetyper fördelat på ärendetyper.  

Ärendetyp Antal personer Antal personer 

Barn/unga 331  260  

Boende 416  191  

Försörjningsstöd 635  457  

Vuxen 128  138  
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Tabell 4. Personer aktuella i tre ärendetyper fördelat på ärendetyper.  

Ärendetyp Antal personer Antal personer 

Barn/unga 83  68  

Boende 125  78  

Försörjningsstöd 135  93  

Vuxen 65  46  

 

Tabell 5. Personer aktuella i fyra ärendetyper fördelat på ärendetyper.  

Ärendetyp Antal personer Antal personer 

Barn/unga 15  8  

Boende 15  8  

Försörjningsstöd 15  8  

Vuxen 15  8  

 


