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Varför har just denna 

kunskapssammanställning tagits fram?

• Organisationskontextens betydelse för verksamheten 

återkommer i olika sammanhang, t.ex. utveckling av 

evidensbaserad praktik. 

• Socialtjänstens organisationsform har förändrats över tid. 

• Oklart vilka konsekvenser för verksamheten som 

utvecklingen av socialtjänstens organisationsform medför.

• Nya utmaningar och höga krav på fungerande organisation 

– t.ex. hög ärendebelastning och personalomsättning. 

• IFO-verksamheter står inför utmaningar i sammansättning 

och utveckling av personalens kunskap och kompetens.



Sammanställning av kunskap 

utifrån befintliga studier om

• betydelsen av socialtjänstens 

organisationsform – såsom specialiserad 

och integrerad – för kvalitet för klienter och 

klientrelationer

• mått på ärendebelastning inom 

socialtjänstens verksamhet och betydelsen 

av ärendebelastning för kvalitet i 

verksamheten.



God kvalitet inom IFO – vad 

menas? 
(3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL)

Källa: Individ- och familjeomsorgen. Lägesrapport 2016. Socialstyrelsen.

• Kunskapsbaserat – omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga 

kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Säkert – omsorgen ska vara säker, riskförebyggande 

verksamhet ska förhindra skador, och verksamheten ska präglas 

av rättssäkerhet.

• Individanpassat – omsorgen ska ges med respekt för individens 

specifika behov, förväntningar och integritet; individen ska också 

ges möjlighet att vara delaktig.

• Jämlikt – omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika 

villkor för alla.

• Tillgängligt – omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid, 

och ingen ska behöva vänta oskäligt länge på omsorg.



Kartläggning av befintliga studier

• ”Scoping review” – kartläggande litteraturöversikt – där 

kunskapsområdena utforskas. 

• Avgränsningar i sökningar – publikationsår

– 2000–2017 för organisationsform

– 1990–2017 för ärendebelastning.

• Avgränsningar i sökningar – IFO-verksamheter.

• Resultat organisationsform – närmare 700 träffar, varav ca 

130 studier om det svenska fallet. Totalt bedömdes ca 60 

studier som relevanta.

• Resultat ärendebelastning – 274 träffar. Totalt bedömdes 

ca 30 studier som relevanta, vilka kompletterades med ett 

antal svenska rapporter.



Olikartade studier – svårt att dra 

slutsatser

• I huvudsak studier på små eller specifika 

populationer, vilket begränsar överförbarhet av 

resultat till andra sammanhang. 

• Många olika utfallsmått och syften.

• Saknas enhetlig begreppsapparat.

• Brist på studier med tydligt klientperspektiv.



Studier om socialtjänstens 

organisering  
• visar en enig bild om att det har skett en ökning över tid av 

olika specialiserade organisationsformer inom socialtjänstens 

IFO

• indikerar att organisationsform bör bedömas utifrån graden av 

specialisering respektive integrering

• påvisar att organisationsform påverkas av informella såväl 

som formella organisationsprocesser – t.ex. hur samverkan 

mellan och koordinering av professionella sker

• olika organisationsformer skapar olika förutsättningar för att 

hantera variationen i klienters behov

• lyfter fram olika möjliga strategier och rutiner för att väga upp 

nackdelarna för klienterna med olika organisationsformer.



Fem typiska exempel på 

organisationsformer inom IFO*
• Integrerade organisation – generalistprincip och indelad efter 

geografiska områden

• Organisation med personbunden specialisering –

generalistprincip men socialsekreterare med vissa typer av 

specifika uppgifter

• Organisation med problemspecialisering – uppdelad på enheter 

matchad för olika problem hos klienter

• Organisation med funktionsbaserad organisering – åtskillnad 

mellan exempelvis mottagning, utredning och insats

• Multispecialiserad organisation – indelad efter problemtyp och 

efter funktion

*Källa: Lundgren, M., Blom, B, Morén, S. och Perlinski, M. Från integrering till specialisering: om 

organisering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg 1988-2008. Socialvetenskaplig tidskrift, 

2009; 2, sid. 162-183.  



Exempel på verksamheters rörelser 

specialiserad-integrerad 

organisationsform

Integrerad

Specialiserad

Sociala 

insatsgrupper

Projekt: 

Familjelots

Informella 

specialister



Exempel på 

observerade/upplevda skillnader

Specialiserad 

organisation

Integrerad 

organisation

Utsorteringsgrad Högre Lägre

Ärendehanteringstid Snabbare Längre

Komplexa/multipla klientproblem Sämre anpassad Bättre anpassad

Komplicerade/avgränsade 

klientproblem
Bättre anpassad Sämre anpassad

Klientupplevelser

Bra att möta 

specialister,

fragmentarisk 

hantering

Bättre 

helhetsperspektiv och 

delaktighet, men brist 

på sakkunskap



Beskrivning av studier om 

ärendebelastning

• Otydligt hur begreppen 

ärendebelastning och 

arbetsbelastning används. 

• Har olika och ibland oklara 

syften.

• Endast ett begränsat antal 

studier som beskriver 

ärendemått. 

• Omfattar sällan 

klientperspektiv.



Studier om mått på 

ärendebelastning

•Olika ansatser för att mäta ärendebelastning:

– självskattning av personalen

– arbetsbelastning med viktade mått och ange antal 

klienter/heltidshandläggare

– gräns för ett rimligt antal ärenden för att nå uppsatta mål.

•Svårt att konstruera mått p.g.a. olikheter i 

kontexter och i behov i verksamheterna.

•Svårigheter i att definiera vad en normal/rimlig 

ärendebelastning är. 



Exemplet Göteborgsmodellen i korthet – ett 

tyngdhetsindex

• Syftet – användas i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.

• Inkluderar socialsekreterares nöjdhet och 

arbetstyngdsmätning utifrån erfarenhet.

• Individuell handlingsplan upprättas.



Exempel index ärendetyngd



Exempel på kopplingen mellan 

ärendebelastning och klientutfall

• Tidsbrist och hög arbetsbelastning upplevs ha betydelse för 

möjligheten att etablera en stödjande relation till klienterna.

• Hög arbetsbelastning – ett hinder till att utvärdera hur det går för 

klienterna. 

• Mest problematiska med hög ärendebelastning är inte hög 

ärendebelastning i sig. 

• Olika aspekter samverka – t.ex. handläggares olika strategier för 

att hantera hög ärendebelastning såsom lika mycket tid åt alla 

klienter eller mer tid åt få.

• Kvalitet i verksamheten, ärendebelastning och arbetsbelastning är 

komplext sammanflätade – relationen påverkas av t.ex. effektivitet 

i arbetet, ledningsstrategier samt tillgång till insatser, stöd i 

arbetsgruppen och yrkesintroduktion.



Sammanfattande reflektioner

• Tidigare studier pekar på vikten av att vara medveten om och 

hantera de olika organisationsformernas svagheter och 

styrkor.

• Ärendebelastning, framförallt arbetsbelastning, är en viktig 

aspekt att beakta i arbetet med (förbättringar i) kvaliteten i 

socialtjänstens verksamhet. 

• Kvalitet i ledning och styrning – vikten av t.ex. att skapa 

förutsättningar för olika samverkansformer, koordinering av 

insatser, tillgång till insatser, introduktion av nyexaminerade, 

handledning, stöd etc.

• Komplexa samband mellan organisationsfaktorer och 

klientutfall, vilket gör det svårt att fånga kausalitet.

• Få studier som berör utfallet kvalitet i klientarbetet. Aspekter 

som (o)jämlikhet i utfall, individanpassning, tillgänglighet och 

liknande är sällan förekommande.



Ett led i arbetet för en 

kunskapsbaserad socialtjänst

Bild: Socialstyrelsen

- Evidensbaserad 

praktik – EBP

- Organisatoriska 

förutsättningar, t.ex. 

arbetsledning, 

kollegialt stöd och 

uppföljning av 

klientarbetet.
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