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Sammanfattning

Kristinehamns kommun har vid Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO)
genomfört en omorganisation med start våren 2003. Den nya organisationen
innebar att man gick över till s.k. beställare- och utförarorganisation. Förutom att
anpassa verksamheten till minskade ekonomiska ramar var syftet med
omorganisationen att åstadkomma utveckling och positiv förändring inom
socialtjänsten. För att kunna göra konsekvensbeskrivningar av omorganisationen
genomfördes ett projekt. Projektet finansierades av Kristinehamns kommun och
resulterade i ett samarbete mellan IFO och Institutet för kvalitets och
utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet. För genomförandet av projektet
anställdes två utredare, en utredare från kommunen (20 %) och en från Karlstads
universitet (30 %). Utredarna arbetade i projektet under två års tid.

Syftet med projektet var att fånga upp konsekvenser av besparingsprogram och
omorganisation som inte ”naturligt” uppmärksammades genom själva förändringen.
Syftet tydliggjordes i tre perspektiv som väglett projektet; processperspektivet,
brukarperspektivet och personalperspektivet. I processperspektivet ingick
omorganisationens konsekvenser ur ett ledarperspektiv.

I datainsamlingen har utredarna haft en strävan efter att komma så nära skeendet
som möjligt.  För att få en ökad förståelse av skeendet finns en bred teoretisk
genomgång som finns redovisat under ett antal tema: beställare-utförarorganisation,
socialtjänstens utformning, möte mellan brukare och socialtjänst, arbetsmetoder och
arbetsmiljö. Arbetet med datainsamling och analys har influerats av såväl
pedagogiska som traditionellt vetenskapliga metoder. Processperspektivet redovisas
genom respektive avdelnings ledningsfunktion med intervjuer, individuella och i
grupp. Brukarperspektivet redovisas genom intervjuer, fokusgrupper och en enkät.
Personalperspektivet redovisas genom fokusgrupper och en enkät.

Resultatet av arbetet har redovisats i en delrapport 2005 och i denna slutgiltiga
rapport 2007.  I resultatet framkommer att i processperspektivet har man upplevt att
modellen gav möjlighet till ekonomisk styrning och insyn i penningflödet.
Samtidigt betonades vikten av uppföljning och mötesarenor mellan beställare- och
utförare för att kunna få ett helhetsperspektiv. Andra delar som lyftes fram var att
man arbetade vidare med att skapa förtroendekedjor för att modellen skulle kunna
förbättras och ge en enhetlig syn på insatsernas utformande. I brukarperspektivet
framkom inte att man hade någon större upplevelse av organisationsförändringen.
Genom intervjuer, fokusgrupper och enkät framkom att brukarna i stort var nöjd
med insatsernas utformande. Det som framkom var dock att man hade frågetecken
runt bemötande och medinflytande i mötet med socialtjänsten. Konsekvenserna av
organisationsförändringen ur personalperspektivet var av delade meningar. Ur det
insamlade materialet framkom bl.a. upplevelsen av bristande delaktighet och få
möjligheter till ifrågasättande av konsekvenser i vardagsarbetet. Man såg fördelen
med klarare arbetsroller, men samtidigt en rädsla av kompetensurholkning. Man
lyfte fram att den ekonomiska strukturen blev klarare, men man hade en rädsla av
att det ekonomiska perspektivet blev för starkt och kunde hämma hjälputformandet
mot de behov som brukarna hade.
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I sin konklusion lyfter utredarna fram vikten av ett öppet klimat och möjlighet till
ifrågasättande under ett förändringsarbete för att just kunna se fortlöpande
konsekvenser. I detta har ledarskapet en stor vikt för att skapa en god arbetsmiljö
som ger trygghet till personal i olika funktioner. I konklusionen finns ett
resonemang runt det sociala arbetets traditionella utformande till de nya
arbetsformer som börjar influera dagens arbete. Svaret tror utredarna finns i att hitta
former som inkluderar ett gott möte mellan brukare och socialtjänst och till att lyfta
fram brukarnas egen kraft till social förändring.
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Förord

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till uppgift
att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom välfärd, vård
och omsorg. I institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med
utgångspunkt i sådana kunskaps- eller utvecklingsbehov inom välfärdsverksamheter
som också har ett generellt intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt.
Studierna utförs självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt
förhållningssätt. Inte sällan utgör – som i detta fall – personer från en kommunal
förvaltning och anställda vid Karlstads universitet en för projektet speciellt
sammansatt grupp.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen vid socialtjänsten i Kristinehamns
kommun har genomgått en omfattande förändring – en process som alltjämt fortgår.
Syftet är att åstadkomma en organisation som präglas av tydlighet, en klar
rollfördelning, verkningsfulla insatser och kostnadseffektivitet.  Hur återspeglas då
en sådan förändring ’i nästa led’ – för brukarna och de anställda i förvaltningen?
Vilka konsekvenser har förändringen fått? Dessa frågor önskade politiker och
förvaltningsledning få belyst, ett arbete som verksamhetsutredare Kerstin Gustafsson
och universitetsadjunkt Åse-Britt Falch här redovisar. Underlaget bygger på
intervjuer, fokusgrupper, enkätundersökningar, dokumentstudier och studier av
relevant litteratur.

Författarna väljer att bjuda in läsaren att följa med i arbetets process. I rapporten
redovisas en stor del av det konkreta material som direkt härrör från brukares och
anställdas egna synpunkter. Här finns såväl resultatet – förändringens konsekvenser
– som vägen dit redovisade.

Arbetet har möjliggjorts tack vare socialnämndens och förvaltningsledningens
öppna och generösa inställning, för vilken vi är dem ett tack skyldiga. Projektet har
präglats av ett gott samarbetsklimat och åtskilliga informella diskussioner. Vi tackar
också alla de anställda och brukare som bidragit genom att delge sina erfarenheter av
och reflexioner över den nya organisationen. Förvaltningsekonom Susanne
Alexandersson, som utformat ett avsnitt i rapporten, tackas för sitt bidrag.

Studien visar på något av den komplexitet som präglar socialtjänstens verksamhet.
Att hålla ögonen på förändringens konsekvenser är strängt taget en kontinuerlig
uppgift, i en tid när omvandling snarare än stabilitet präglar välfärdens
verksamheter.

IKU, Karlstads universitet, februari 2007

Bengt G Eriksson
Föreståndare
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1. Inledning

1.1 En omorganisation och dess konsekvenser

Kristenhamns kommun har på Individ och familjeomsorgsförvaltning (IFO)
genomfört en omorganisation med start våren 2003. Bakgrunden var att kostnaderna
inom förvaltningen skulle reduceras, då man vid jämförelser med andra kommuner
låg högt inom den sociala sektorn. Rent organisatoriskt gjordes även förändringar
genom att Arbetsmarknadskontoret (AMK) sammanfogades med Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen (IFO). En ny förvaltningschef rekryterades. Den nye
förvaltningschefen blev den f.d. chefen för AMK.

Den nya organisationen innebar att man gick över till en s.k. beställare-
utförarorganisation.  Förutom att anpassa verksamheten till minskade ekonomiska
ramar var syftet att genom förändring kunna åstadkomma utveckling och positiv
förändring inom socialtjänsten. Därför lyftes utvecklingsområden som:

- bättre effektivitet
- utveckling av kvalité i beslut och insats
- tydligare ledning och verksamhetsstruktur
- högre kvalité i bemötande gentemot brukare
- kompetensutveckling hos personal

För att särskilt kunna följa upp aspekter och göra konsekvensbeskrivningar som inte
var i fokus för själva organisationsförändringen beslutade man genomföra ett
projekt. Det finansierades av Kristinehamns kommun och resulterade i ett tvåårigt
samarbete mellan IFO och Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid
Karlstads universitet. Arbetet i projektet inleddes mars 2004 och avslutades under
2006.

Samarbetsprojektet döptes till ”Förändringens konsekvenser vid Individ och
familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamn”. En utredningsgrupp bildades
bestående av universitetsadjunkt Åse-Britt Falch vid Karlstads universitet som
arbetat 30 % av heltid och verksamhetsutredare Kerstin Gustafsson, IFO
Kristinehamn som arbetat 20 % av heltid. Handledning har genomförts med
föreståndare för IKU, docent Bengt Eriksson. Utredningsgruppen har gemensamt
ansvarat för projektet och fördelat arbetsuppgifterna sinsemellan. En delrapport har
sammanställts och presenterats ”Delrapport, Förändringens konsekvenser vid
Individ och familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamn” våren 2005. I
slutrapporten finns materialet från delrapporten till stora delar inkluderat.

1.2 Rapportens disposition

I rapporten börjar vi med en presentation av projektet som följs av en
bakgrundsbeskrivning av organisationsförändringen. Efter detta följer
metodavsnittet där vi presenterar de arbetssätt vi använt under arbetet följt av
resultatdelen. I resultatdelen redovisas vår empiri, där beskriver vi de konsekvenser
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som förändringen upplevts ha fått i verksamheterna. Därefter följer en teoretisk
bakgrund av relevant litteratur och forskning inom studiens område. Rapporten
avslutar vi med en konklusion.

1.3 Utgångspunkter för projektet

I arbetet med projektet ”Förändringens konsekvenser” hade vi som utgångspunkt att
följa processen fortlöpande. En processvärdering kan vara ett sätt att följa ett
utvecklingsförlopp och undersöka vilka faktorer som har påverkat processen i positiv
eller negativ riktning. En del av projektets syfte har varit att se hur
organisationsförändringen når upp till den målsättning som man strävat efter att
uppfylla. Genom införandet av beställare-utförarorganisation hade man som
huvudmål att genomföra ett besparingsprogram, men även att få en organisation
med tydligare roller. Tydlighet och renodlade arbetsuppgifter förväntades innebära
en mer ändamålsenlig verksamhet. Kvalité och effektivitet var viktiga begrepp för att
kunna se och värdera insatser i både myndighetsutövning och verkställighetsfas. Vi
har arbetat fortlöpande, att med olika metoder få fram konsekvensbeskrivningar för
brukare och anställda i och med organisationsförändringen. Processer har
identifierats, studerats, dokumenterats och analyserats.

De förändringar som har genomförts vid IFO i Kristinehamn föranleddes ytterst av
kravet på besparingar i verksamheten. Istället för enbart ett traditionellt
besparingsprogram valde man att samtidigt genomföra en organisationsförändring
till en beställare-utförarorganisation. Detta är en organisationsform som endast
några få kommuners individ- och familjeomsorgsavdelningar har tillämpat. Valet av
organisationsform har även skett utifrån en tro på möjligheterna att härigenom
utveckla och tydliggöra verksamheten i olika avseenden.

I projektuppdraget fanns en önskan att tydliggöra såväl positiva som negativa
konsekvenser för de parter som främst har berörts av organisationsförändringen;
klienter/brukare och förvaltningens personal. Detsamma gäller erfarenheter från
förändringar i själva verksamhetsinnehållet och speciellt i de många
kontaktpunkterna personalen sinsemellan och mellan brukare och personal.

1.4 Syfte

Detta projekts syfte har varit att fånga upp konsekvenser av besparingsprogram och
omorganisation som inte ”naturligt” uppmärksammats genom själva förändringen.
Syftet tydliggjordes särskilt i tre skilda perspektiv som väglett projektet:

- processperspektivet
- brukarperspektivet
- personalperspektivet

Ett syfte var att därutöver skapa en modell för fortlöpande uppföljning och
metodutveckling inom förvaltningens verksamhet. Under projekttiden har dock de
tre perspektiv som väglett projektet, tidsmässigt medfört att fokus enbart har legat på
dessa. Det har inte funnits möjlighet att vidga projektet ytterligare.
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Projektet avsåg också att ge en möjlighet till lärande/kompetensutveckling för de
anställda. Under projekttiden har återkoppling från projektansvariga till
ledningsfunktion gjort det möjligt att företa ändringar i organisation och
verksamhet.

1.5 Projektarbetets tre perspektiv

I. Processperspektivet

Organisationsförändringen har inneburit att många av de arbetsrutiner och processer
som tidigare tagits för givna ersatts av nya. Kontakterna personalen emellan och
mellan personal och brukare förändrades som ett resultat av förändrade processer. I
en mera formell mening var dessa nya processer kända och beskrivna – just som en
del i organisationens förändring. Kunskapen om hur de utvecklats och konsoliderats
samt – speciellt – hur de uppfattats av personal och brukare var mindre fullständigt.
I projektet har centrala arbetsprocesser i organisationen studerats. Det gäller inte
minst de förlopp som tydliggjort ”gränssnittet” mellan beställarfunktion och
utförarfunktion. Hur hade ”överlämnandet” skett och hur hade det uppfattats av
parterna?

Inom organisationen talas det om ”förtroendekedjor” ett begrepp som illustrerar
behovet av tilltro till personalens/arbetskamraternas kompetens och ansvarstagande
för de gemensamma uppgifterna. I en organisation där roller och arbetsuppgifter
renodlats ökar behovet av kontaktpunkter eller ”mötesplatser”. Hur sådana
mötesplatser utvecklats – på formella och informella grunder – bidrar till eller
förhindrar att organisationen fungerar på ett så konstruktivt sätt som möjligt.

II. Brukarperspektivet

IFO:s verksamhet berör kontinuerligt en stor mängd människor i kommunen.
Kommuninvånarnas behov spänner över ett brett fält, från information och
rådgivning till hjälp i boende och det dagliga livets aktiviteter. Hjälpbehoven
varierar dessutom med avseende på tid, från kortvariga engångsinsatser, till
omfattande och kontinuerligt stöd livet ut. Hur brukarna har påverkats av
organisationsförändringen har varit ett undersökningsområde i projektet.

Till följd av verksamhetens bredd nödvändiggjordes ett urval av fyra brukargrupper
för att undersöka hur förvaltningens förändring påverkade deras situation. Urvalet
var utifrån socialnämndens prioriterade grupper som gjordes p.g.a.
omorganisationen och besparingsarbetet:

1. barn- ungdomar, unga vuxna under 25 år
2. flyktingar/invandrare
3. personer med psykosociala/medicinska handikapp över 25 år

(personer med långvarigt försörjningsstöd)
4. sysselsättning/arbete och insatser för funktionshindrade
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III. Personalperspektivet

Förvaltningens verksamhet har i grundläggande avseenden omskapats genom den
förändring till beställare-utförarmodell som har genomförts (även om denna modell
inte i alla avseenden genomförts fullt ut). För de anställda har det inneburit att
många har fått förändrade eller nya arbetsuppgifter. Det har också inneburit att den
”ideologiska grundvalen” har förändrats från den traditionellt byråkratiska – med
ansvar för kontakten i sin helhet – till ett avgränsat partsansvar, som
beslutare/beställare eller som mottagare av beställningen, med ansvar för att den
utförs. För de anställda har denna förändring givetvis uppfattats på skilda sätt, såväl
positivt som negativt.

Följande aspekter av personalperspektivet har uppmärksammats speciellt:

- upplevelse av organisationsförändringen
- konsekvenser av förändringarna i vardagsarbetet
- önskemål om organisationens framtida utformning
- arbetstrivsel
- upplevd delaktighet
- tydlighet från ledning
- behov av kompetensutveckling

1.6 Definition av centrala begrepp

I rapporten använder vi följande begrepp och förkortningar:

AMS Arbetsbetsmarknadsstyrelsen, AMS är den centrala myndigheten inom
Arbetsmarknadsverket. Som chefsmyndighet svarar AMS för ledning,
styrning, uppföljning och utvärdering av Arbetsförmedlingens
verksamhet. AMS utfärdar riktlinjer, ger uppdrag och fördelar resurser
mellan länen.

ANL Kristinehamns kommuns behandlingsenhet för missbruk och
beroendeproblematik.

APT Arbetsplatsträffar.

Coaching/ Coaching är ett sätt att optimera en individs resurser.
Coach Coaching bygger på en optimistisk människosyn där individen står i

centrum. Coachens uppgift är att sporra, stötta, inspirera och vägleda.

Förtroende- Tilltro till personalens/arbetskamraternas kompetens och
kedjor ansvarstagande för de gemensamma uppgifterna.

Hem- Förebyggande arbete och insats till barnfamiljer. Hemterapeuten och
terapeut familjen arbetar tillsammans med ett förändringsarbete, för att

vardagen ska fungera bättre för familjen.
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IFA Avdelning Individ och familj som är en myndighetsutövande
avdelning. Avdelningen handlägger försörjningsstöd, barn och unga
och dess familjer, LSS, missbruk, socialpsykiatri, familjerätt,
familjehem och utskänkningstillstånd.

IFO Individ och familjeomsorgsförvaltningen. Ett samlat begrepp för den
förvaltning som ansvarar för att tillgodose människors rätt till bistånd
samt att skapa förutsättningar för en bra livskvalité.  Aktuell
lagstiftning och riktlinjer samt politiska mål reglerar verksamheten.

IKU Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, ett samarbetsorgan
mellan socialtjänsten i Värmlands kommuner, landstinget Värmland
och Karlstads universitet.

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 januari
1994 trädde en ny rättighetslag för personer med svåra funktionshinder
i kraft. Lagen ersatte lagen om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen om elevhem för vissa
rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen).

Omsorg Avdelning Omsorg som har utförarverksamhet för personer med
utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder inom LSS/SoL med
bl.a. boende, personlig assistans, ledsagare och avlösare.

PMI- PMI är en förkortning av Plus, Minus och Intressant. Metoden kan
metoden användas när man behöver belysa konsekvenser av något, när man

funderar på hur man skall göra och vad man tycker om en fråga.

SoL Socialtjänstlagen. Lagen träde i kraft den 1 januari 1982 och ersatte
tidigare vårdlagar – barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och
socialhjälpslagen - med en lagstiftning som var gemensam för hela
vårdområdet.

SWOT SWOT är en förkortning av S= Strengths (styrkor),
- analys W=Weakness (svagheter), O= Opportunities (möjligheter), T= Threats

(hot). SWOT-analysen är en enkel och användbar metod för att
analysera strategier, göra utvärderingar och nulägesanalyser och för att
dra upp riktlinjer för framtiden. Metoden kan användas för stora och
små frågor.

UoA Avdelning Utveckling och Arbete som har utförarverksamhet med två
huvudinriktningar, ”Integration och arbete, daglig verksamhet” och
”Förebyggande arbete och insatser”.

12-stegs- 12-stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram som
program grundades på 30- talet i USA. 12-stegsbehandlingen utarbetades med

alkohol som utgångspunkt men används numera allmänt vid kemiskt
beroende oavsett typ av drog.
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2. Organisationsförändringen

2.1 Uppdraget

Kommunfullmäktige i Kristinehamns kommun gav 2003-01-30 i uppdrag till
kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden och Individ och
familjeomsorgsförvaltningen (IFO) reducera produktionskostnaderna för IFO och
att förändringen skulle vara genomförd senast 2005-12-31. Kriterierna för
genomförandet var att åtgärderna i möjligaste mån inte skulle påverka brukarna
negativt och att åtgärderna för att förebygga s.k. nyrekrytering till problemgrupper
skulle prioriteras. Under perioden 2003 -2005 kunde inte heller förvaltningen räkna
med kompensation för lönerevisioner, inflation eller andra kostnadsökningar. Efter
förvaltningens analys av uppdraget bedömdes behovet av kostnadsreduktion till
14,750 miljoner kronor  (motsvarade 11 % av den totala budgeten). Bedömningen
var också att verksamheten hade utvecklingspotentialer när det gällde kvalitet och
resultat. Detta skulle ske genom tydliggörande av beslut och insatser, en fokusering
på kvalitetsarbete, förändring av den ekonomiska styrningen och en större
fokusering på normalisering, integrering och ökad självständighet ur ett
brukarperspektiv. En omedelbar övergripande åtgärd var att förvaltningen skulle
genomfördes en organisationsförändring. Ambitionen var att genomföra en
beställare-utförarorganisation.

2.2 Politisk prioritering

Socialnämnden beslutade, som ett led i omorganisation och besparingsarbete, att
följande grupper skulle prioriteras i första hand:

1. Barn-ungdomar, unga vuxna under 25 år
2. Flyktingar/invandrare
3. Personer med psykosociala/medicinska handikapp över 25 år
4. Sysselsättning/arbete och insatser för funktionshindrade

2.3 Verksamhetsuppföljning

En verksamhetsuppföljning genomfördes med all personal inom IFO under hösten
2003, under ledning av en av utredarna men då i sin profession som
verksamhetsutredare. Syftet med verksamhetsuppföljningen var att fokusera på de
utvecklingsområden som lyftes fram i och med organisationsförändringen. Dessa
var; ”öka effektiviteten”, ”utveckla kvalitén i både beslutshantering och insatser”,
”tydlig lednings- och verksamhetsstruktur”, ”hög kvalité i bemötande” och
”kompetens hos handläggare/personal och insats”. Målet var att få igång en
diskussion hos personalen, väcka tankar och börja reflektera kring varje
utvecklingsområde och att på så sätt försöka skapa gemensamma målbilder med ett
gemensamt innehåll. All personal, förutom yrkeskategorin personliga assistenter,
deltog i uppföljningen som genomfördes endera enskilt eller i grupp.
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De arbetsmetoder som användes var frågeställningar kring varje utvecklingsområde
och SWOT-analys (strengths – styrkor, weaknesses - svagheter, oppertunities -
möjligheter och threats - hinder) (www.methodcentre.com/?mode=method&id=19).
SWOT-analys är en metod som vinklar en fråga utifrån vad man är bra på inom
området, vilka delar behärskar man väl (styrkor), vad är man mindre bra på och vad
behöver förbättras (svagheter), vad talar för att man ska kunna utveckla sig inom
området, resurser (möjligheter) och vad talar mot att en utveckling kommer till
stånd (hinder).

Av uppföljningens resultat kunde några nyckelord utläsas som hela tiden återkom, i
de olika frågorna, både som styrka/möjlighet och svaghet/hinder. Dessa nyckelord
kunde ses som framgångsfaktorer för förvaltningen i sitt uppdrag med
kostnadsreduktionen och i sitt arbete med utvecklingsområden.
Framgångsfaktorerna var personal, kommunikation, information, tydlighet, ekonomi
och uppföljning. I SWOT-analysen framkom att personalen såg sig som en tillgång,
en styrka som var professionell, stabil och kompetent. Den upplevde sig vara
engagerad i verksamheten, med en vilja att utvecklas och att ta ansvar. Man tyckte
det var viktigt att man tillvaratog den personal som fanns genom
kompetensunderhåll, skapa trygghet i förändringsprocesser och att man som
personal blev sedd och uppskattad för det arbete man utförde. Kommunikation och
information återkom hela tiden och många tryckte på att detta var områden som
måste förbättras. Personalgrupperna lyfte fram vikten av att skapa mötesplatser
mellan och inom verksamheterna och för externa partners.

I SWOT-analysen tog personalen även fram att man önskade en utveckling av
information internt och externt och att man undersökte nuvarande
informationsvägar och processer. En önskan var också att skapa forum för dialog
och erfarenhetsutbyte. Man påvisade att tydlighet var en av ledningens viktigaste
uppgifter. Personalen uppgav även i analysen att organisationen måste kunna stå
upp för beslut som tas på alla nivåer, stå upp för uppdrag från politiker och chefer
och stå upp för organisationens policy, att inse att all personal är en del av den
processen. Man uppgav att en sådan grundsyn skulle ge en ökad tydlighet gentemot
brukare och externa partners.

Personalgrupperna poängterade vikten av en god hushållning av de medel
organisationen har. För att nå detta uppgav personalen vikten av delaktighet och
förståelse i verksamheterna om de ekonomiska ramarna och att det fanns ett
helhetstänkande om ”pengapåsen”.

I analysen framkom behovet av goda rutiner för uppföljning av beslut och insatser.
Likaså efterfrågades en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhet och
ekonomi.

2.4 Historisk återblick inom Individ och Familjeomsorgsförvaltningen

Den 1 mars 2001 sammanfogades Omsorgsförvaltningen med IFO. Aktualiseringen
av sammanslagningen gjordes med anledning av det ekonomiska läget i kommunen
och uppgörelse som träffats med den s.k. Kommunakuten (regeringen riktade
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finansiell hjälp till krisdrabbade kommuner), samt att omsorgens förvaltningschef
gick i pension vid årsskiftet 2000/2001.

Sammanslagningen föregicks av att personalkontoret fick uppdraget att handleda
förvaltningen i ett internt översynsarbete och att lämna ett förslag med slutsatser
och förslag till åtgärdsprogram. Målet var att utveckla verksamheten, identifiera
samordnings- och utvecklingsområden och att samtidigt sänka kostnaderna. All
personal inom IFO och personal från omsorgens administrativa enhet deltog aktivt i
denna kartläggning genom att besvara ett antal frågor inom områden som service,
kvalitet, personal, ekonomi och effektivitet. Varje grupp svarade på frågor vad man
tyckte var bra, vad som behövdes förbättras och personalens uppfattning om hur
brukarna uppfattade kontakten med verksamheterna inom respektive huvudrubrik.

Den sammanställning som gjordes bearbetades sedan i tvärgrupper med uppgiften
att identifiera förbättrings- och samordningsområden. Därefter utarbetade samtliga
tvärgrupper förslag till åtgärder. Utredarna vid personalkontoret sammanställde en
slutgiltig rapport av allt material som kompletterades med tolkningar, slutsatser och
med förslag på organisationsstrukturer. En av de organisationsstrukturer som man
föreslog hade en beställarutförarstruktur, med en biståndsenhet, en
myndighetsenhet och en förebyggande enhet. Till dessa enheter fanns en kvalitets-
och utvecklingsenhet och en IFO/Omsorgschef. Utredarna vid personalkontoret
menade att en sådan struktur gav bäst utrymme för ett förändringsarbete.

Rapporten diskuterades och en arbetsgrupp bildades som fick i uppdrag att ta fram
en utvecklad organisationsstruktur och att arbeta vidare med de förbättrings- och
samordningsområden som hade tagits fram. Den organisationsstruktur som antogs
hade 6 enheter mot tidigare 11 enheter. Organisationsstrukturen gällde från 1 mars,
2001.

Figur 1: Organisationsstruktur från mars 2001

Augusti 2002 beslutade kommunfullmäktige att IFO/Omsorgsförvaltningen och
Arbetsmarknadskontoret (AMK) skulle slås samman. Sammanslagningen skulle träda
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i kraft 2003-01-01 och skulle i första hand vara ett led i att vidareutveckla metoder,
koncept och arbetssätt med innevånare som har behov av särskilt stöd. Hanteringen
skulle bli på ett mer sammanhållet sätt varför sammanslagningen skulle ses som en
indirekt besparingsåtgärd. I andra hand var sammanslagningen en möjlighet att
reducera personalkostnaderna för den operativa ledningen och det operativa arbetet.
Detta innebar att i samband med att beslutet om sammanslagning verkställdes så
kunde inte övertalighet uteslutas.

Under hösten 2002 skedde ett omfattande arbete med att hitta bra och konstruktiva
lösningar i samband med sammanslagningen. En arbetsgrupp bildades med
representanter från IFO, Omsorg och AMK. Arbetsgruppens uppdrag kom från
kommunchefen och man skulle granska, utvärdera och beskriva konsekvenserna vid
en sammanslagning av IFO/Omsorg och AMK.

Till arbetsgruppen bildades en referensgrupp med personal och fackliga
representanter. Fyra uppdragsgrupper utsågs som fick specifika tidsbegränsade
uppdrag att ta fram förslag på hur ett maximallt resursutnyttjande skulle kunna se ut,
konsekvenser och förslag på måluppfyllelse inom särskilt prioriterade målgrupper
som ”ungdomar/unga vuxna med särskilda behov”, ”flyktingar”, ”personer med
psykosociala och medicinska handikapp” och ” sysselsättning/arbete och insatser för
funktionshindrade”.

Studiebesök genomfördes i Södertälje kommun som organiserat om till en
beställare-utförarorganisation och där arbetsmarknadskontor var integrerat i IFO
verksamheten. 2003-01-09 presenterades följande organisationsförslag till
socialnämnden:

Figur 2: Organisationsstruktur från januari, 2003

Huvudtanken i organisationsförslaget var att skapa ramar för verksamheten, i första
hand när det gällde den operativa ledningsstrukturen, de tre verksamhetsgrenarna
Omsorg, Individ och familj och Utveckling och arbete. Syftet var att få en tydlig
ledningsstruktur som skulle ge en ökad styrning över framtida samarbetsformer och
samordningsvinster. Vilka funktioner som skulle ligga under vilka verksamhets-

Förvaltningschef

Personal, 1 tjänst Ekonom, 1 tjänst

Utredare, 1 tjänst

Avdelning Omsorg
Utförare

Avdelning Individ o
Familj

Beställare

Avdelning Utveckling o Arbete
Utförare



18

områden höll man på att processa om och var inte färdigförhandlat. En annan tanke
var att funktionen ledarskap – medarbetarskap skulle vara tydligare och det skulle
ske genom en ökad kontaktyta mellan chef och medarbetare. För att nå det skulle
man frångå den ”platta organisationen” där en chef ansvarar för stora enheter med
mycket personal. Ambitionen var att genomföra en beställare-utförarorganisation.

2.5 Då och nu ur förvaltningschefers perspektiv

För att få en bild av hur man från ledningshåll sett på förändringsarbetet mot en ny
organisationsform intervjuade vi två förvaltningschefer, den föregången Sven-Erik
Andersson och den nuvarande Berndt Jendrny.

Sven-Erik Andersson

Sven-Erik Andersson arbetade som tillförordnad förvaltningschef inom IFO i
Kristinehamns kommun under åren 1998-2000 och som förvaltningschef under åren
2000-2002.  Han hade ett långt förflutet av olika verksamheter inom IFO, både som
handläggare och mellanchef.  Under den aktuella tiden var Kerstin Wiksell
generaldirektör vid Socialstyrelsen.  Hon styrde arbetet mot kvalitetsaspekterna
inom det sociala arbetet inom kommunerna. Frågor som ställdes var vad man gjorde
för de medel man hade, vilka resultat uppnåddes och ”blev det rätt insats”?

Inom de flesta kommunerna började man även se allt mer på de ekonomiska
delarna. Det fanns en allmän känsla av att man skulle kunna få ut mer av de medel
man avsatte och det fanns ett sökande runt modeller som skulle kunna svara upp
mot de här frågeställningarna. Diskussioner fanns om att man skulle kunna bokföra
ärenden för att reellt kunna se vad varje insats kostade. I Kristinehamns kommun
inhyrdes i början av 1990-talet en konsult som hade ett förslag om hur man skulle
kunna arbeta mer konkret kopplat till bl.a. ett ekonomiskt utfall. Enligt Sven-Erik
Andersson var organisationen inte mogen, varken politiker eller tjänstemän, för det
här resonemanget. Det uppfattades att det fokuserade för mycket på ekonomi och
mindre på kvalitet, samt att en ny arbetsmodell skulle belasta organisationen med
extra arbete och arbetet rann mer eller mindre ut i sanden. Förslaget var inte
förankrad i verksamheten utan upplevdes som ett direktiv uppifrån. Sven-Erik
Andersson betonade att han här såg vikten av att man från start måste förankra nya
arbetsmetoder på alla nivåer inom organisationen för att kunna få fram en
förändring.

Diskussionen om kvalitetssäkring var ständigt aktuell och fick ny inspiration bl.a. av
äldreomsorgsavdelningen, där man hade haft tidiga kontakter med organisations-
modeller med beställare och utförarestruktur. När omsorgsverksamheten slogs ihop
med IFO-avdelningen i mars 2002 tog diskussionen ny fart. Man upplevde att man
hade dålig kontroll på kostnaderna och politikerna började ställa önskemål om en
starkare kostnadsanalys. Det var stora underskott i den sociala budgeten och kraven
blev allt starkare på en budget i balans.
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I den här situationen kopplades en konsult in, studiebesök gjordes i andra
kommuner och man närmade sig en organisationsförändring mot beställare- och
utföraremodellen inom den sociala sektorn. Det gjordes en sammanslagning av
Arbetsmarknadskontoret och IFO/omsorgsförvaltningen. Man började införa det
man kallade för koncerntänkande och började fokusera allt mer på att vända det
ekonomiska underskottet.

Sven-Erik Andersson ser idag en viss risk med att myndighetsutövningen blir helt
separat i den nya organisationen. Det är viktigt att man fortsättningsvis känner en
närhet av varandra i organisationen, samarbetar och att man inte bara ser sin egen
lilla budget. Avslutningsvis uppgav Sven-Erik Andersson att det är viktigt att det
finns ett helhets- eller koncerntänkande bland personalen.

Berndt Jendrny

Berndt Jendrny arbetar som förvaltningschef på IFO-förvaltningen sedan november
2002. Han har ett förflutet som handläggare och chef inom Arbetsförmedlingen.
Han har även arbetat med projektledning med anknytning till arbetsrelaterade frågor
inom offentlig verksamhet. Till IFO-förvaltningen kom han efter att ha arbetat som
verksamhetschef inom kommunens Arbetsmarknadskontor.

Han kom till IFO-förvaltningen i ett skede när organisationen var i ett intensivt
arbete med att få bukt med underskotten i den sociala budgeten. Man hade sett
modeller runt beställare-utförarorganisationer inom andra sociala verksamheter och
man inledde med studiebesök där man arbetade efter denna modell.  Det fanns en
vilja inom organisationen till förändring, vilket gjorde att man kunde starta upp det
nya arbetssättet redan under hösten 2002.

Den nya organisationen av beställare-utförarmodellen har gjort att man lyckats
vända budgetunderskottet till en budget i balans. Berndt Jendrny anser att man nu
ska vidareutveckla modellen och lyfter fram vikten av struktur, klara beslutsgångar,
ett klart ledarskap och bättre kvalitet i verksamheten. Delegationsordningar är en
viktig del i detta arbete. Man behöver arbeta med kompetenshöjning för att
förstärka både beställare och utförarkompetensen.

Han trycker på vikten av att ha framförhållning, flexibilitet och att se vad som
behövs idag och inte enbart se bakåt. I en stram budget måste man kunna se vem
som har behov och kunna kvalitetssäkra det man utför. Berndt Jendrny betonar
värdet av egenförsörjning och att det inte ska ske en passivisering och inlärning av
behov inom den sociala sektorn.

Avslutningsvis betonar Berndt Jendrny behovet av fortlöpande uppföljningar för att
se att man får kvalitet och rätt saker för det man betalar för. Det måste ske en
ständig utveckling och man måste arbeta ”fiffigt” med de medel man har för att ge
brukarna rätt saker i rätt tid.
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3. Beställare-utförarorganisation inom Individ och
familjeomsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun

I kapitlet ger vi en bild av förvaltningens arbete med att formera sig till en beställare-
utförarorganisation. Vi gör en beskrivning av nuvarande organisation, den planerade
ekonomiska styrningen och målarbetet.

3.1 Beställare-utförarorganisation inom Individ och familjeomsorgsförvaltningen

För förvaltningen i sin helhet ansvarar en ledningsenhet bestående av
förvaltningschef, förvaltningsekonom, nämndsekreterare, personalstrateg och
verksamhetsutredare.

Förvaltningen består därefter av tre avdelningar; Individ och familj (IFA) som är
myndighetsdelen, Utveckling och Arbete (UoA) och Omsorgsavdelning (Omsorg)
som är utförardelar. Samtliga avdelningar ligger under en ansvarig verksamhetschef.
Till att börja med var inte fördelningen renodlad, visa utförardelar som
hemterapeut, familjecentral och familjerådgivning låg kvar på myndighetsdelen och
försörjningsstöd för unga vuxna låg kvar inom utförardelen. Från februari 2005 har
försörjningsstöd för unga vuxna gått över till myndighetsdel och hemterapeut,
familjecentral och familjerådgivning har gått över till utförardel.

Avdelning Individ och familj har myndighetsutövningen och handläggning av
försörjningsstöd, barn och ungdom, LSS, missbruksproblematik, socialpsykiatri,
familjerätt,  familjehem och utskänkningstil lstånd. Individ och
familjeomsorgsförvaltningens reception med dess personal ingår även här.
Avdelningen består totalt av ca 27 personal. Avdelningens ledningsstruktur består,
förutom av verksamhetschef, av sex samordnare som förutom handläggning av egna
ärenden har viss tid av sin tjänstgöring ansvar för ärendesamråd och
ärendefördelning. I september 2005 ändrades titeln från samordnare till gruppledare
och man fick utökat ansvar med viss personaldelegation och fakturaattestering.
Denna ledningsstruktur har med tiden visat sig inte vara hållbar. Ett av skälen var
den motstridiga arbetsroll gruppledarskapet medförde, att dels handlägga egna
ärenden och dels vara arbetsgivarrepresentant. Ett annat skäl var att ärendemängden
ökade vilket medförde en ökad arbetstyngd. Detta sammantaget har lett till behovet
av en förändrad ledningsstruktur och sex gruppledare ersätts med två enhetschefer,
underställda verksamhetschefen från och med augusti 2006.

Avdelning Utveckling och Arbete var till en början indelad i fyra olika områden,
som sedan omfördelats till två huvudområden. Det ena huvudområdet är
”Integration och arbete, daglig verksamhet” riktat mot stöd till flyktingar, arbetslösa,
funktionshindrade/LSS och strukturerad verksamhet för missbrukare.  Det andra
huvudområdet är ”Förebyggande arbete och insatser” riktat mot drogmissbruk,
bosamordnare, stöd för ungdomar/unga vuxna, familjerådgivning och
fritidsverksamhet/strukturerad verksamhet inom socialpsykiatrin. Totalt inom hela
avdelningen arbetar ca 50 personal. Under verksamhetschefen finns två enhetschefer



21

som ansvarar för var sitt huvudområde vad gäller verksamhet, budget och personal.
Från och med augusti 2006 ändrades titeln till områdeschefer.

Avdelning Omsorg ansvarar för verksamhet för personer med utvecklingsstörning
och psykiska funktionshinder inom LSS/SoL med bl.a. boende, personlig assistans,
ledsagare och avlösare. Totalt inom avdelningen är det ca 170 personal. Under
verksamhetschefen finns två enhetschefer som ansvarar för budget, personal,
samordning, utveckling, medarbetar- och lönesamtal. En enhetschef ansvarar för
boende och en enhetschef för personlig assistans/ledsagare. Under enhetschef för
boende finns tre samordnare som har viss personaldelegation, fakturaattestering och
ansvar för medarbetarsamtal. Under enhetschef för personlig assistans/ledsagare
finns en akutrekryterare och tre samordnare med viss personaldelegation och
fakturaattestering.

Omsorgens ledningsstruktur har också förändrats med anledning av att
Arbetsmarknadsverket hade genomfört tillsyn inom ett flertal verksamheter inom
kommunen. Arbetsmarkandsverket uppmärksammade speciellt i sin tillsyn om
arbetsgivaren tagit hänsyn till de åtgärder som krävdes för att förebygga
stressrelaterad ohälsa bland första linjens chefer. Avdelningen gjorde en egen
riskbedömning, i förebyggande syfte, som visade att enhetscheferna omfattades av
för stora personalspann och ansvarsområden.

Den förändring som genomfördes i oktober 2005 var att titeln bl.a. förändrades från
enhetschef till områdeschef och att samordnartiteln ändrades till arbetsledare med
ett utökat personalansvar. Syftet med detta var att områdescheferna skulle kunna
arbeta mer övergripande och inte så operativt. Under områdeschef för boende finns
idag tre arbetsledare som har ansvar för personal och budget. Under enhetschef för
personlig assistans/ledsagare finns idag en akutrekryterar på 50 % och två
arbetsledare, på vardera 25 %, med viss personaldelegation och fakturaattestering.

3.2 Socialnämndens verksamhetsidé och inriktningsmål

I september 2003 påbörjade socialnämnden arbetet med att utforma en ny
verksamhetsidé. Ramarna för arbetet var att den skulle vara gemensam för både
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Omvårdnadsförvaltningen samt utgå
från Kristinehamns kommuns vision:

”En livskraftig kommun där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra ålderstruktur, ett växande
och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet, och kultur och skärgård attraherar allt
fler.”

I mars 2004 beslutade socialnämnden att verksamhetsidén skulle vara enligt
följande:

”Socialnämndens inriktning är att all verksamhet ska utgå från integrering, normalisering
samt god hälsa och vård på lika villkor. Socialnämnden ska med öppenhet, dialog och
information skapa förtroende gentemot kommunens invånare och personal. Socialnämndens
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samtliga uppgifter ska genomföras av personal med rätt kompetens och lämplighet, och
ledstjärna för det professionella arbetet ska vara respekt, ansvar, trygghet och empati.”

Därefter fastställdes socialnämnden inriktningsmål, som angav färdriktning mot ett
förverkligande av verksamhetsidén. Inriktningsmålen angav nämndens prioriterade
inriktningar i förvaltningen och styrning av verksamheten. Inriktningsmålen var:

- kompetensutveckling för personal
- förebyggande arbete skulle utvecklas inom all verksamhet
- skapa förutsättningar för egen försörjning utifrån den enskilde individen
- rättsäkerhet och lika behandling
- kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten
- se till barnets bästa inför varje beslut och insats
- uppföljning av beslut och insatser
- all verksamhet ska ske inom givna ekonomiska ramar
- samarbetet med andra myndigheter och frivillig organisationer ska prioriteras

helhetssyn där brukaren är i fokus
- allt arbete ska utgå från normalisering, integrering och god hälsa och vård på

lika villkor.

3.3 Ekonomisk styrning – prestationsersättningssystem

Materialet sammanställt och skrivet av förvaltningsekonom vid IFO Susanne
Alexandersson.

Införandet av en beställarutförarorganisation innebar även att den ekonomiska
styrningen behövde anpassas t i l l  de nya förutsättningarna.
Beställarutförarorganisationen hade bl.a. till syfte att leda till en mer preciserad och
uppföljningsbar budget. Målet med ett prestationsersättningssystem var att styra
resurserna på ett sätt som dels maximerade den förväntade nyttan för brukarna dels
hålla kostnaderna nere. Kostnad var i ekonomisk mening detsamma som bästa
alternativa användning av en produktionsresurs.

Med ett prestationsersättningssystem ersätts utföraren med ett belopp per
insats/prestation. Beloppet var en fast ersättning som var relaterad till den
genomsnittliga kostnaden för insatsen. Detta gav utföraren incitament att dels hålla
nere kostnaden dels att fullgöra de ”avtalade” prestationerna och, i den mån
incitamentet fungerade, styra det mot att utnyttja kapaciteten för just antalet
beställda prestationer. En utförare som vill klara sig bra bör därför organisera
verksamheten så effektivt som möjligt. Från ekonomisk synpunkt bör utförarenheten
inte leverera fler insatser än det beställda antalet för då ökar kostnaden utan att
ersättningen ökar.

Målet för varje ersättningssystem bör förstås vara att minimera kostnaden utan att ge
avkall på kvaliteten för den tjänst som erbjuds. En nackdel med
prestationsersättningssystemet är att det inte finns någon automatisk
kvalitetsåterkoppling. Prestationsersättningen säger alltså inget om insatsernas
kvalitet. Den bör därför kompletteras med ett kvalitetssäkringssystem.
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Syftet med att införa ett prestationsersättningssystem var således att:

införa ett system som tar hänsyn till de kostnader som verksamheten hade och
ersätta utifrån det, d.v.s. sätta en prislapp på den insats som utfördes få en ökad
tydlighet som underlättade såväl beslut om insats som uppföljning införa en
objektiv styrmodell som fungerade oavsett om utföraren är offentlig eller privat

Prestationsersättningssystem inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Förvaltningen planerade för införande av ett prestationsersättningssystem f.o.m
verksamhetsåret 2006.

Under tiden januari till mars 2005 arbetade beställaravdelningen med att ta fram
behovsbeskrivningar och beställningsunderlag. I juni presenterade beställaren
förutsättningarna inför det kommande årets överenskommelse för
utförarorganisationen. Denna preliminära överenskommelse låg till grund för
utförarorganisationens interna budgetarbete som pågick från juli t.o.m. oktober.
Överenskommelsen fastslogs sedan under november månad. Förvaltningens IT-
verktyg måste utvecklas för att stödja prestationsersättningssystemet. Utvecklingen
sker under år 2006 och införandet av prestationsersättningssystemet har därför
förskjutits ett år.

Då organisationen inte var en beställarutförarorganisation fullt ut innebar det att
några verksamheter fortfarande fick ett traditionellt budgetanslag och inte ersättning
efter utförd prestation. Detta gällde bl.a. öppenvårdsresurserna ANL (Alkohol-
Narkotika-Läkemedel), familjerådgivningen och familjecentralen.

En förutsättning för en effektiv hushållning med resurser var möjligheten till
långsiktighet i avdelningarnas planering. Överenskommelsen som sluts mellan
beställar- och utföraravdelningarna bör därför vara treåriga medan ersättningsnivåer
avtalas för ett år i taget. Anledningen till den här utformningen var att uppnå en
långsiktighet genom att ge vissa indikationer på mängden insatser som kommer att
beställas av respektive utförare de kommande åren.

Kostnad per prestation/insats

Som underlag för beslut och avtal måste kostnad per insats arbetas fram.
Informationen om vad en insats kostar var viktig både vid bedömningen av nyttan
av en viss insats och vid resursfördelningen och prioriteringen. Priset utgjordes av
utförarnas självkostnad. Vid beräkningen av internpriset skulle samtliga direkta
kostnader ingå i priset. Direkta kostnader eller särkostnader, kunde hänföras till vad
verksamheten presterade. Följande kostnader ingick: personal, material, inventarier,
köpta tjänster, lokaler och hyror samt lokal administration. I direkta kostnader fanns
både rörliga och fasta kostnader. Vid beslut om prissättningen var utgångspunkten
senaste kostnadsbokslutet och därefter görs justeringar för kända och/eller planerade
förändringar.
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Ersättningsnivåerna fastställs årsvis av förvaltningsledningen. Detta skall ske senast i
samband med beslut om utföraravdelningarnas verksamhetsplan för det kommande
året och i så god tid att beställaravdelningen kan beakta prisförändringarna i sin
verksamhetsplan. Eventuellt kan förändringar av väsentlig natur ske under året till
följd av beslut i kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen som kan påkalla
behov av förändrade priser. Prisförändringar under året bör alltid beslutas av
förvaltningsledning och gälla för resterande del av budgetåret.

3.4 Förändrade villkor under projekttiden

Under projekttidens gång har förändringar skett i organisationen som påverkat
projektet.

Utgångspunkten i projektet har varit att följa processen fortlöpande och en del av
projektets syfte har varit att se hur organisationsförändringen når upp till den
målsättning som man strävat efter att uppfylla. Huvudmålet med en
beställarutförarorganisation var att genomföra ett besparingsprogram men även att få
en organisation med tydligare roller. Tydlighet och renodlade arbetsuppgifter
förväntas innebära en mer ändamålsenlig verksamhet. Kvalité och effektivitet är
viktiga begrepp för att kunna se och värdera insatser i både myndighetsutövning och
verkställighetsfas.

Utvecklingscenter

En av förändringarna var inom avdelning Utveckling och Arbete som under våren
2005 genomförde en översyn av en verksamhet kallad Jobbcenter (kommunal
verksamhet för arbetslösa). I förslaget till översynen av ”ett utvecklat Jobbcenter”,
framhölls att det var nödvändigt att se över verksamheten för att effektivisera. En
projektledare anställdes som genomförde intervjuer med all personal och
inventerade samtlig verksamhet och på särskild begäran gjordes en SWOT-analys
med personal på utförarsidan.

Projektledarens resultat visade att Jobbcenter hade många bra verksamheter och
projekt men att det saknades ett strategiskt tänkande, det var brist på samarbete och
att personalen hade dålig kännedom om varandras olika funktioner inom
verksamheten. Delar av verksamheten saknade även tydliga mål och strategier för
uppföljning, samt att man fullt ut inte prioriterade förvaltningens brukare. Detta gör
att Utvecklingscenter startade upp i oktober 2005 och är en vidareutveckling av
Jobbcenter, se även i resultatdelen ”Bakgrund och start av Utvecklingscenter”.

Målet med Utvecklingscenter är att samla alla resurser runt brukaren för att kunna
erbjuda kompetenshöjande arbetsprövningar. Arbets- och kompetenslinjen skall
prägla de insatser som erbjuds, vilket innebär att de som kan arbeta och bidra till sin
egen och andras försörjning också ska ha möjligheter att göra detta. Detta innebär
att aktiva åtgärder i form av arbete, aktivt arbetssökande, praktik eller utbildning
prioriterads framför utbetalningar av kontanta ersättningar. När det gäller brukare
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som kommer till Utvecklingscenter via lagstiftningen SoL/LSS är målsättningen att
brukaren ska få möjlighet att utvecklas till en mer självständig person som kan
integreras i samhället på egna villkor.

När man från beställarsidan gör en beställning till Utvecklingscenter är grunden i
beslutet utifrån socialtjänstlagen 4 kap 4 § som ger möjlighet att ställa villkor på
brukaren att aktivt delta i praktik eller kompetenshöjande åtgärder. Beställarsidan
fattar alltså ett beslut om ”Utvecklingscenter”. På Utvecklingscenter sker sedan en
kartläggning som hänvisar brukaren vidare till de olika resurser som finns inom
centrat. Det är alltså inte beställarsidan som utreder och beslutar om vilken typ av
insats/resurs som den sökande är i behov av. Beställarsidan utreder och tar ställning
till om behov finns av kompetenshöjande åtgärder.

ANL, behandlingsenhet för missbruk och beroendeproblematik

En annan förändring som genomfördes under hösten 2005 var nya riktlinjer för
handläggning avseende placeringar av vuxna med beroendeproblematik. Denna
ändring skedde i samarbete mellan beställar- och utförarsidan. Syftet med ändrade
riktlinjer var bl.a. för att hålla tillbaka placeringskostnader och att utnyttja den
kompetens som finns inom öppenvårdsresursen ANL (Alkohol-Narkotika-
Läkemedel). Istället för att handläggaren beslutar om vilken insats brukaren ska
erbjudas på ANL, ska brukaren regelmässigt remitteras till en resursgrupp inom
ANL.

Resursgruppen består av personal på ANL, 12-stegsterapeut* och områdeschef för
området ”Förebyggande arbete och insatser” vid avdelningen Utveckling och Arbete.
Resursgruppen utser en kontaktperson vid ANL som träffar brukaren vid 1 till 3
tillfällen för en fördjupad kartläggning/matchning vilken insats som lämpar sig bäst.
Kontaktperson tar sedan upp ärendet i resursgruppen för bedömning och lämnar
därefter ett förslag om lämplig insats inom öppenvården.

Enligt de riktlinjer som antogs skulle förslag på insats återrapporteras till ansvarig
handläggare som sedan skulle fatta det formella beslutet om insats/insatser. I
praktiken fattar ansvarig handläggare beslut om ”öppenvårdsresurs ANL” och
överlämnar ärendet för kartläggning till resursgruppen. Någon återrapportering sker
sedan inte i den formella meningen utan handläggaren följer ärendet via den
dokumentation som görs av personal vid ANL och/eller vid de kontinuerliga
veckomötena man har med ANL.

* 12-stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram som grundades av Anonyma Alkoholister på 30-talet i
USA. 12- stegsbehandlingen utarbetades med alkohol som utgångspunkt men används numera
allmänt vid kemiskt beroende oavsett typ av drog.
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4. Metod

I arbetet med att få fram data runt vårt undersökningsområde med fokus på
konsekvenser av organisationsförändringen har vi strävat efter att komma så
nära skeendet som möjligt. Vi har i vår datainsamling och analys använt oss
av ett flertal tekniker som haft pedagogiska inslag och traditionellt
vetenskapliga metoder.

Vi startade med att utveckla en teoretisk ram med litteraturstudier. Vi undersökte
hur man gjort i andra verksamheter och vad kommit fram till när man genomfört en
beställare-utförarorganisation. Vi läste även rapporter och artiklar runt kvalité,
metoder, förhållningssätt och förändringsarbete inom socialt arbete för att få en
ökad förståelse av den verklighet vi skulle möta under vårt arbete.

I resultatdelen redovisas de konsekvenser vi har uppmärksammat under projektet
gång. Projektets fokus har legat på sådana processer som ”naturligt” inte
uppmärksammats under organisationsförändringen. Redovisningen följer tre
perspektiv; processperspektivet, personalperspektivet och brukarperspektivet;

- Processperspektivet redovisas genom respektive avdelnings ledningsfunktion med
intervjuer, individuella och i grupp.

- Brukarperspektivet redovisas genom intervjuer, fokusgrupper och brukarenkät.
- Personalperspektivet redovisas genom fokusgrupper och personalenkät.

4.1 Etiska aspekter

Projektet har i varje del av sin verksamhet beaktat forskningsetiska aspekter. Detta
innebär bl.a. att allt material som berör enskilda har förvarats på ett sådant sätt att
det inte har varit tillgängligt för någon utanför projektgruppen. Den enskildes
samtycke har varit en förutsättning för att delta och enskilda har informerats om vad
det har inneburit att delta, samt att man när som helst har haft möjlighet att avbryta
sitt deltagande. Materialet publiceras på ett sådant sätt att ingen enskild kan
identifieras.

4.2 Processperspektivet

Processen att spegla organisationsförändringen mot en beställare-
utförarorganisation ses klart i en organisations ledningsfunktion. Vi valde därför att
följa utvecklingen genom intervjuer, individuellt och i grupp och under
reflektionsmöten (gruppdiskussioner) med respektive avdelnings ledningsgrupper
under tidsperioden våren 2004 till våren 2006.

De arbetsprocesser som uppmärksammades var bl.a;
- ”gränssnittet” mellan beställare och utförarfunktion, ”hur ser överlämnandet ut”

och ”hur uppfattas det av parterna?”
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- ”förtroendekedjor” som illustrerar behovet av tilltro till
personalens/arbetskamraternas kompetens och ansvarstagande för de gemensamma
uppgifterna

- behovet av kontaktpunkter eller ”mötesplatser” då roller och arbetsuppgifter
renodlas och förändras

Processperspektivet har följt följande tidsaxel:

Januari 2004
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Januari 2005
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Januari 2006

Enskilda intervjuer med respektive avdelnings ledningsgrupp
genomfördes;
IFA/En verksamhetschef + 5 gruppledare
UoA/En verksamhetschef + 2 enhetschefer
Omsorg/En verksamhetschef + 2 enhetschefer och 3
samordnare

Enskilda intervjuer med f.d. förvaltningschef och nuvarande
förvaltningschef (Intervjuerna redovisade i rapporten under
kapitel.2 Organisationsförändringen)

Resultatet av intervjuerna presenteras avdelningsvis, både den
egna och en sammanfattning från de övriga avdelningarna. En
gemensam nulägesanalys och ett framtagande av
förbättringsområden gjordes av respektive avdelning.

Slutgiltig samling av samma ledningsgrupp som vid starten
våren 2004, för att se hur man upplevde konsekvenserna efter
ett år och vilka förbättringsområden som är aktuella nu.

För att se hur respektive ledningsfunktion upplevde konsekvenserna av
organisationsförändringen genomfördes under vår och höst kvalitativa intervjuer
(Starrin & Svensson, 1994) med verksamhetschefer, enhetschefer och samordnare
vid IFO:s tre avdelningar; Individ- och familj, Utveckling och Arbete och Omsorg.
Följande fråga var utgångspunkt under intervjun:

- Hur tycker du det är idag, jämfört med hur det har var före den 1 september 2003?
Vilka förändringar ser du?

Sammanlagd intervjuades 15 personer, intervjuerna var från 45 till 90 minuter långa.
Intervjuerna sammanställdes genom SWOT-analyser av intervjuaren. SWOT-
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analysen är en metod som används för att identifiera en verksamhets ”läge” i
förhållande till omvärlden (Bradford et al, 2000). En SWOT-analys är en del i en
systematisk planeringsprocess, som man baserar på en omvärldsanalys. Det kan ses
som ett verktyg för att ge en struktur åt en analys och låser inte upp inom specifika
tankebanor  utan man bl i r  öppen för  a l la  infa l l sv inkar
(www.methodcentre.com/?mode=method&id=19).

En SWOT-analys gjordes av intervjuerna för varje avdelning. SWOT-analysen
presenterades sedan tillsammans med övriga avdelningars SWOT-analyser under
2005 i respektive ledningsgrupp. Aktuell forskning runt beställare och
utförarorganisation i offentlig regi (se kapitel 8 Teoretisk ram under temat Beställar-
utförarorganisation) presenterades vid samma tillfälle för att ge ytterligare aspekter
för den fortsatta processen. Verksamhetsledare och samordnare arbetade sedan
avdelningsvis med materialet individuellt och i grupp. De ombads att utifrån det
material de tagit del av och utifrån att processen framskridit i organisation göra en
reflektion utifrån en modell enligt för PMI (Plus, Minus, Intressant.)
(www.friametoder.se/mobilisering/mobilisering_pmi.htm). Denna modell finns
beskriven av de Bono (1984) och framtogs i samma anda som bl.a.
brainstormingmodellerna. Man brukar tala om det som ett tankeverktyg för att
komma fram till kreativitet och ett nytänkande. Brukar ofta användas som en del i
bl.a. SWOT-analysarbetet.  Materialet sammanställdes och verksamhetscheferna
ombads att utifrån materialet ta fram förbättringsområden för sina avdelningar.

Under höst 2005 och vår 2006 genomfördes ytterligare en samling av
ledningsgrupperna för att reflektera över hur man upplevde processerna efter ett år.
Grupperna framställde en ny SWOT-analys och/eller PMI-sammanställning som
speglade nuläget och tog fram nya förbättringsområden att arbeta med framtidsvis.

4.3 Brukarperspektivet

Brukarperspektivet har framtagits genom intervjuer, fokusgrupper och en
brukarenkät. I den inledande fasen har brukare från olika verksamheter inom den
myndighetsutövande avdelningen IFA intervjuats. Sedan gjordes fokusgrupper med
brukare från utföraravdelningen, UoA. Det genomfördes även brukarenkäter vid
hela förvaltningen.

Intervjuer

12 brukarintervjuer gjordes under våren 2004. Brukarna som deltog vid intervjuerna
kom från olika verksamhetsområden inom IFA. Intervjuerna genomfördes och
bearbetades med en kvalitativ ansats (Starrin & Svensson, 1994). Intervjuer gjordes
med tre brukare från Ekonomi/försörjningsstöd, tre från Barn- och ungdom och tre
från LSS. Två intervjuer har genomförts med brukare från Vuxen missbruk och med
en brukare med bakgrund från Flyktingmottagningen.

Handläggarna inom IFA ombads att välja brukare där man upplevt att kontakten
varit bra och att ärendet inte var avslutat före januari 2004. Brukarna tillfrågades av
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sina handläggare och gav sitt samtycke till att medverka. Efter detta kontaktades de
av en av utredarna för intervju. Intervjuerna genomfördes per telefon och var 20 till
45 minuter långa. Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte och
rätten att avbryta samt anonymitetsskydd, man informerades om att eventuellt
skulle handläggare kunna identifiera vissa svar då intervjugruppen var liten.
Telefonintervjuerna hade följande frågeområden:

- effektivitet: Väntetider, nöjdhetsgrad
- kvalitet: Bemötande, delaktighet, hjälp till självhjälp, struktur och tydlighet,

möjlighet till påverkan.
- myndighetsutövning: Tydlighet, ”vem gör vad”, information om vad mina

rättigheter och skyldigheter är, kompetent personal (Råd och stöd), uppföljning
- insatsen: Effektivitet och Kvalitet

Intervjumaterialet har sedan sammanfattats i två områden utifrån den lagstiftning
som brukarna sökt och erhållit bistånd från. Ett område sammanfattades med
intervjuer genomförda inom LSS-området (Lagen om Särskilt Stöd och Service) och
ett område med intervjuer inom SoL-området (Socialtjänstlagen).

Fokusgrupper

Fokusgrupp är en form av grupparbete som ofta används i kvalitetsarbete. Det
innebär att en mindre grupp med något gemensamt samlas för en riktad diskussion
runt ett definierat tema. Westlund (1997) lyfter fram vikten att alla deltagarna i
fokusgruppen ska ges möjlighet att komma till tals och ha en möjlighet att dela
erfarenheten med varandra. För planering och genomförande av arbetet i
fokusgrupperna med brukare användes en teoretisk ram av Morgan (1988) och
Wibeck (2000). Med denna teoretiska ram utformades gruppernas storlek,
sammansättning, frågeställningar och moderatorernas involvering i fokusgruppernas
inbördes samspel.

Under hösten 2005 bildades fyra fokusgrupper med brukare. Brukarna i
fokusgrupperna hade insatser/verksamheter från utförarsidan (UoA). Val av
brukargrupper gjordes utifrån de prioriteringar av målgrupper som hade gjorts av
socialnämnden:

- Jobbcenter - Barn/ungdomar, unga vuxna under 25 år
- Flyktingmottagningen - Flyktingar/invandrare
- Plattformen - Personer med psykosociala/medicinska handikapp över 25 år

(personer med långvarigt försörjningsstöd)
- Juhlinska Huset - Sysselsättning/arbete och insatser för funktionshindrade

Urvalet av brukare som deltog i fokusgrupperna gjordes av personal/handläggare på
respektive insats/verksamhet. Fokusgruppen bestod av 4 -6 brukare och träffades vid
två till tre tillfällen under hösten 2005. Brukarna som deltog i fokusgruppernas
informerades om projektets bakgrund, möjlighet att avbryta sitt deltagande och hur
resultatet sedan skulle framställas i rapporten.  Båda utredarna deltog i
brukargrupperna som samtalsledare/moderatorer.



30

Fokusgrupperna samlades i en lokal som var i anslutning till den insats/verksamhet
som man deltog i och/eller hade kontakt med.  Samtalsledarna började med att
beskriva projektet i sin helhet för att sedan komma in på vikten av att få fram
brukarnas upplevelse av mötet med socialtjänsten och på den förändringsprocess
som pågick inom förvaltningen. Man presenterades för frågeområdena som var:

- väntetider
- bemötande
- delaktighet
- möjlighet till påverkan av utformandet av stödet
- tydlighet, se vem som gör vad
- rättigheter och skyldigheter
- överklagan
- råd och stöd
- kompetent och empatisk personal
- hur har stödet/hjälpen fungerat
- uppföljning
- upplevelse av två instanser, beställare/utförare

Fokusgruppernas diskussioner sammanfattades sedan av samtalsledarna och
presenterades för varje grupp för godkännande innan materialet offentliggjordes.
Resultatet från fokusgrupperna presenteras målgruppsvis.

Brukarenkät

Metoden som användes var ”Vikt och Betyg”, som rekommenderas från
Utvärderingsringen, Skandinaviska (uviAB) Utvärderingsinstitutet,
www.utvarderingsringen.se. Utvärderingsringen är ett nätverk som drivits i samarbete
med Svenska Kommunförbundet – numera Sveriges Kommuner och Landstinget –
sedan 1995. Affärsidén är att skapa ett nätverk för att kunna utbyta erfarenheter med
kollegor runt om i Sverige samt att skapa metoder och verktyg för
utvärdering/uppföljning och brukare-/kund-/marknadsundersökningar eller andra
typer av attitydmätningar.

Metoden kan kort beskrivas enligt följande:

Uppstarten kan vara en förundersökning i form av fokusgrupp för att ta reda på vad
som upplevs som viktigt utifrån en specifik fråga t.ex. Vad är ett bra bemötande?
Man samlar t.ex. en grupp brukare som får diskutera sinsemellan vad som är ett bra
bemötande. Tillsammans listar man fram ett antal påståenden som gruppen tycker
är viktiga. De påståenden som kommer fram används sedan i en enkät.
Enkäten är i två delar, i del ett väljer man ut ett bestämt antal påståenden utifrån
vad man tycker är allra viktigast. I del två betygsätter man samtliga påståenden
utifrån hur man tycker/upplever att det är idag.
Resultat blir dels en viktning som ger en indikation på vad brukaren/personalen
tycker är viktigt och dels en betygsättning utifrån upplevelsen av hur det fungerar
idag. Det ger verksamheten en signal om vad man behöver jobba vidare på och vad



31

man ska fokusera på. Det är ju inte mödan värt att lägga ner arbete på något som
brukaren/personalen inte värderar så högt men som kanske får ett bra betyg.

Någon förundersökning i bemärkelsen av fokusgrupper har inte gjorts inför
förvaltningens enkät utan de påståenden som har använts i förvaltningens personal-
och brukarenkät har sin grund i socialnämndens inriktningsmål.

Totalt hade 211 brukare besvarat enkäten och brukardeltagandet var fördelat med:

- omsorg 75 brukare (26 brukare boende LSS, 16 brukare boende SoL, 33 brukare
personlig assistans/ledsagare).

- UoA 80 brukare.
- IFA 56 brukare.

Omsorgen valde att göra en i det närmaste totalundersökning, man skickade ut
enkäter via brev med svarskuvert och/eller delade ut enkäterna på boendena. UoA
och IFA valde att under en fjortondagarsperiod dela ut enkäter till de brukare som
besökte kontoret eller som handläggaren besökte i hemmet, familjehemmet eller på
institution och/eller till brukare som deltog i någon verksamhet/insats under den
perioden. Det fanns även möjlighet för brukaren att besvara enkäten via webben,
problemet för verksamheterna var att ha datorer tillgängliga i den omfattningen som
hade behövts så den möjligheten fungerade inte på ett bra sätt.

En brist i enkätstudien var att inte något bortfall hade räknats ut eftersom det var
svårt att kontrollera och få in uppgifter på hur många enkäter verksamheterna delade
ut. I en enkätstudie är det oftast ett visst antal personer som inte vill, kan eller får
möjlighet att svara på enkätens frågor. Om denna bortfallsgrupp skiljer sig
systematiskt från svarsgruppen kan resultatet från studien vara missvisande. Det
kanske bara är de motiverade nöjda brukarna som svarat vilket ger ett missvisande
resultat.

4.4 Personalperspektivet

Personalperspektivet har framtagits genom fokusgrupper, personalenkät och en
gruppintervju. Tre fokusgrupper startades upp och genomfördes med personal från
respektive avdelning under hösten 2005 och våren 2006. Under 2005 genomfördes
även en enkätundersökning om hur man upplevde sin arbetssituation i arbetet mot
nämndens målformuleringar. En gruppintervju genomfördes under våren 2006 med
personal vid Utvecklingscenter.

Fokusgrupper

Fokusgrupperna bestod av personal från olika verksamhetsfält, men med sin
anställning vid de tre olika avdelningarna, Omsorg, UoA och IFA. Personal som
deltog hade inte arbetsledande ställning och gruppstorleken var 6-8 deltagare.
Information om fokusgrupperna skedde genom kommunens intranät, det interna
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informationssystem Rodret, och genom verksamhetscheferna. Alla fick information
om rätten att kunna delta och anmälan skedde till utredarna.

Grupperna arbetade runt frågeområden om hur man upplevde förändringen och
vilka konsekvenser den fått för utformandet av vardagshjälp och vardagsarbete. I
fokusgrupperna gjordes även en reflektion av hur man skulle kunna arbeta framåt
och vad man hade för behov av fortbildning.

Fokusgrupperna träffades två till tre gånger under ungefär tre timmar med en av
utredarna, Åse-Britt Falch som samtalsledare/moderator. Den andra utredaren,
Kerstin Gustafsson, deltog inte då hon i sitt arbete är med i förvaltningens
ledningsgrupp. Fokusgrupperna samlades på arbetstid och man hade rätten att vara
anonym.

Grupperna samlades i en lokal som inte var kopplade till deras dagliga arbete.
Samtalsledaren började med att beskriva projektet i sin helhet för att sedan komma
in på vikten av att få fram ett personalperspektiv av den förändringsprocess som
pågick i kommunen. Frågeområdena i fokusgrupperna var:

- upplevelser av organisationsförändringen
- konsekvenser av förändringarna i vardagsarbetet
- önskemål om organisationens framtida utformning
- arbetstrivsel
- upplevd delaktighet
- tydlighet från ledning
- behov av kompetensutveckling

Gruppdeltagarna kom från olika verksamheter inom avdelningarna så arbetet
startade upp med en presentationsrunda. För att lätta upp stämningen och ta fram
känslan av gemenskap gjordes en lättare kontaktövning för att sedan gå över till en
diskussion runt etik i gruppen. Den etiska diskussionen handlade om att man inte
skulle diskutera gruppens arbete utanför rummet.

Fokusgruppens diskussioner spelades in på band som sedan sammanfattades av
samtalsledaren. Sammanfattningen delgavs sedan skriftligen till medlemmarna som
sedan fick göra förändringar eller stryka delar som man inte ville skulle publiceras.

Gruppintervju

I februari 2006 genomfördes en gruppintervju med 9 coacher och samordnare vid
Utvecklingscenter av utredaren Åse-Britt Falch. Gruppintervjun formades runt ett
antal samtalsområden som rörde deras nulägesuppfattning om vad arbetet som
coach innebar (befattningsbeskrivning) och hur man arbetade (arbetsmetoder).
Intervjun spelades in på band och sammanfattades av utredaren.
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Personalenkät

Personalenkäten genomfördes med samma metod som brukarenkäten.
Personalenkäterna skulle vara en inventering och ett mått på ”hur personalen tycker
att det fungerar idag” dels på den egna arbetsplatsen och dels i arbetet med
brukarna. Med personalens deltagande skulle verksamheterna få signaler om vad
som behövdes förbättras, utvecklas och/eller bibehållas.

Totalt hade 186 personal besvarat enkäten och personaldeltagandet var fördelat:
Omsorgsavdelningen svarade 116 av 143 personal, svarsfrekvens 81 %.
Avdelning UoA svarade 41 av 51 personal, svarsfrekvens 80 %.
Avdelning IFA svarade 29 av 29 personal, svarsfrekvens 100 %.

Omsorgen valde att gå ut med en pappersenkät och delade ut dessa vid
verksamheternas arbetsplatsträffar. UoA och IFA:s personal svarade via datorn på en
webbaserad enkät och/eller via pappersenkät för den personal som inte hade tillgång
till egen dator. Personalen ansvarade själva för att införskaffa pappersenkät om man
inte hade möjlighet att besvara enkäten via dator. Webbenkäten fanns tillgänglig
under en tidsperiod på två till tre veckor. Personal som var sjuk/sjukskriven och/eller
hade semester under denna period besvarade inte enkäten i efterhand.
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RESULTAT

I resultatdelen redovisas de konsekvenser vi har uppmärksammat under projektet
gång. Projektets fokus har legat på sådana processer som inte ”naturligt”
uppmärksammats under organisationsförändringen. Redovisningen följer tre
perspektiv; processperspektivet, personalperspektivet och brukarperspektivet;

Vi har även valt att presentera i vår resultatdel framväxten av Utvecklingscenter, en
utförardel inom avdelning UoA. Utvecklingscenter startades i samband med att
beställarutförarmodellens olika konsekvenser började ge effekter i organisationen.

5. Processperspektivet

Resultatdelens processperspektiv har delats in avdelningsvis. Efter varje redovisad
avdelning har vi gjort en analys av respektive process och avslutningsvis finns en
sammanfattande reflektion av processperspektivet.

För att se hur respektive ledningsfunktion upplevde konsekvenserna av
organisationsförändringen gjordes intervjuer som sammanställdes avdelningsvis i s.k.
SWOT-analyser (se metoddel) och återapporterades sedan till varje lednings-
funktion, både den egna och en sammanfattning från de övriga ledningsgrupperna.
Aktuell forskning runt beställare - utförarorganisation i offentlig regi (se teoridel
organisation) presenterades vid samma tillfälle. Detta material bearbetades sedan
genom en diskussion i varje grupp som sammanfattades genom den s.k. PMI-
metoden (se metoddel). Varje ledningsgruppgrupp tog fram förbättringsområden att
arbeta vidare med i den fortsatta processen av utvecklandet av en beställare-
utförarorganisation.

Under höst 2005 och vår 2006 genomfördes ytterligare en samling av
ledningsgrupperna för att reflektera över hur man upplevde processerna efter ett år.
Grupperna framställde en ny SWOT-analys och/eller PMI-sammanställning som
speglade nuläget och tog fram aktuella förbättringsområden att arbeta med
framtidsvis.
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5.1 Avdelning Individ och Familj (beställarverksamhet)

Process 1.

SWOT-analys som en sammanställning av individuella intervjuer med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd under 2004.

STYRKOR
Modellen ger en tydlighet till brukaren vart
besluten fattas. Ger en röd tråd; den som
utreder, fattar beslut och har ansvar för
uppföljning. Ger en tydligare bild och
möjlighet att tänka igenom och tänka till
bl.a. kring begreppen normalisering och
integrering. Utformandet av hjälp sker
tillsammans med brukaren. Frisktänkande,
integration och självständighet präglar
utredningsarbetet. Känner större
ekonomiskt ansvar, kan arbeta mer effektivt
och konsekvent. De som beslutar gör bättre
utredningar och fattar bättre beslut. Det är
självstyrande grupper med erfarna
välmeriterade socialarbetare med egna
arenor. Ligger rätt idag mest samarbete med
socialsekreterare, familjerätt, LSS samma
chef och gemensamma ATP-möten. Ser
utförardelarna med andra ögon som ger ett
firmatänkande, vi är i samma firma och
måste lyfta blicken och se varandra.
Förändringen upplevs som intressant och
rolig, arbetar på ett inspirerande sätt för att
möta det nya trots att man haft
tveksamheter i start. Förändringen upplevs
positivt.

SVAGHETER
Personalen var inte delaktig i
planeringsfasen av
organisationsförändringen - vi var inte
med. Oklart kring uppföljningsansvaret,
hur och när det ska ske. Organisationen
är inte renodlad, finns beställar-
funktioner inom utförarverksamheter.
Brist på kunskap om varandras arbeten
kan leda till missuppfattningar, koppling
bl.a. till och förståelse för varandras
roller. Ifrågasättande av handläggarnas
arbete från utförarsidan – ser
spardirektiv som man tror styr
utredningen när det är andra saker som
styr. Vi kommer ifrån och ser inte
helheten i arbetet med brukaren, det blir
inte lika nära. Tappar kontakt personal
emellan beställare – utförare.
Pengapåsen bör ligga helt på
beställarsidan som skickar med medel i
samband med beställning.
Organisationsförändringen har medfört
byten av chefer.

HINDER
Det är för många ärenden per
handläggare. Det är svårt att växa in i
de nya rollerna bl.a. för dem som fått
arbetsledarroll och att bli sedd som
ledare. Mer direktkontakt med utförar-
organisationen tidigare eftersom man
höll i ärendet hela vägen. Annan
relationen till brukarna nu då ärendet
läggs över till utförarsidan.  Finns
risker när man ”inte bor ihop” att man
glider ifrån varandra och den ena
handen vet inte vad den andra gör.
Informationsflödet fungerar inte –
känns som utföraravdelningen har mer
information än vi. Upplever att man
kommer längre bort från chefen.

MÖJLIGHETER
Inom avdelningen kan handläggarna se
styrkor hos varandras verksamhetsfält och
hitta metoder från varandra.
Modellen ger ekonomiska möjligheter att se
och få kontroll över penningflödet. Ger mer
ordning och mindre kaos i ekonomiska
frågor.
Ett bättre grepp om utredningsarbetet leder
till ett ”beställar-utförartänkande”. Man ser
att ett ärende har två delar. Detta leder till
en matchning av den effektivaste insatsen.
Modellen gör att alla drar åt samma håll
som ger trygghet åt brukarna.
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Övriga synpunkter som framkom under intervjuerna som inte är redovisade i
SWOT-analysen:

Under intervjuerna framkom en osäkerhet runt de verksamheter som fanns på den
myndighetsutövande avdelningen som var renodlade utförardelar bl.a.
hemterapeuter, familjerådgivningen och familjecentralen. Man hade även
funderingar kring var det förebyggande arbetet skulle ligga, speciellt det
förebyggande arbetet med ungdomar i riskzon. En annan fråga som lyftes upp var
oklarheter kring delegationfrågor bl.a. samrådsbeslut och vilken form skulle den
fortsatta handledningen ha? Vid intervjutillfället hade man processhandledning.

Ändringen vid ANL-enheten när man tog bort ”Öppet Hus- tanken”, dvs. att
brukaren kunde kontakta/gå direkt till ANL-enheten utan något formellt beslut,
hade resulterat i att frustrerade brukare sökte upp socialkontoret oftare än tidigare.
Detta skapade ett arbetsmiljöproblem bl.a. i socialkontorets reception och en ökad
belastning hos vuxenhandläggarna. Man upplevde en oro för att brukarna
uppfattade att man inte var tillgänglig i och med den strikta uppdelningen,
beställare-utförare.

I intervjun betonade man vikten av att stärka utredningsarbetet för att göra rätt sak
vid rätt tillfälle. Man lyfte även fram att man var i början av en resa och att man
måste vara strategisk och skapa mötesplatser för att lösa gemensamma problem, så
det inte blir vattentäta skott mellan beställare-utförare. Ett sätt kan vara att ha
gemensamma brukaruppföljningar med utförarna. Lösningsfokuserat arbete lyftes
fram som en bra metod i vardagsarbetet för att förhindra problemtänkandet. Man
betonade även vikten av psykosocialt förändringsarbete istället för
behandlingsarbete.
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Process 2.

PMI-sammanställningen av gruppdiskussioner med avdelningens ledningsfunktion,
genomförd 2005.

PLUS

MINUS INTRESSANT

Övriga synpunkter som framkom under gruppdiskussionen som inte är redovisade i
PMI-sammanställningen;

- delaktighet – referensgrupp - utförandedelen.
- förhoppning att samordnarrollen blir klarare.
- upplevde att det var ett känsligt läge i omorganisationen.
- förvaltningens ledningsgrupp upplevdes ha svårt att komma till konsensus. Detta

märktes i handläggardelen/den operativa delen. Oenighet i toppen slår neråt.
- när det gjordes en förändring skedde ingen ”remissgång”, det bestämdes

omedelbart. Verksamheten skulle ha ”tjäna på en runda” och en annan vinst skulle
bli att det var lättare att ta till sig om det fanns delaktighet. Det finns idéer,
möjligheter och lösningar i alla led. Förvaltningens ledningsgrupp borde ha hitta
koden ”Bottom-Up”. En upplevelse av påverkan ger arbetstillfredsställelse.

Modellen ger bättre kontroll på ekonomin och en tydligare organisationskultur. Uppdel-
ingen beställare-utförare leder till en rättsäkrare handläggning. Möjliggör självständighet
och man får chansen att använda sin erfarenhet. Modellen ger en hjälp att få en helhet -
du har din uppgift som du är duktig på – vi är i samma firma och hjälper varandra. Man
kan koncentrera sig på sin del och ge en matchning till den insats som är effektivast.

Finns risk när man inte ”bor ihop” att man
glider ifrån varandra. Tidigare funktions-
indelad organisation gav ett
helhetsperspektiv på brukaren. Brukarna
anser att vi inte är tillgängliga. Fungerar
modellen som det är tänkt? Osäkerhet på
detaljnivå -ramlar in på gamla hjulspår
vilket leder till oklarhet och
missuppfattningar mellan beställare och
utförare. Utförardelen verkställer inte
beställ-ning. Informationsflödet fungerar
inte (inget koncerntänkande).
Organisationen är trög. Personal längst ned
i organisationen har inte deltagit i
planeringen för omorganisationen. Luddig
samordnarroll. jämför med tidigare)

Modellen ger ett ekonomiskt konsek-
venstänkande långt ned i organisa-
tionen. Omvärldsanalys och behovs-
inventering för 2006 ska ligga till grund
för budgetarbetet, beställarorganisa-
tionen får medel för beställn-ing som
sedan går med utförandet av insatsen.
Detta ger ett större ansvar för ekono-
min. Samordn-arna får mer ansvar för
verksamhet och ekonomi. Utökad
bemanning p.g.a. hård ärende-
belastning. Hur mycket kan vi få vara
med och påverka – är beslut redan tagna
”skendemokrati”? Organisationen har
inte hamnat i hjärtat ännu; tänker i
gamla banor, inte helt framme än.
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Förbättringsområden som redovisas av verksamhetschefen, 2005   :

Verksamhet:

Nya kanaler för informationsflöde/kommunikation/samarbete mellan avdelningarna
behöver skapas. (När organisationen inte är organiserad efter funktion är det viktigt
att kommunikationen mellan avdelningarna fungerar.)

Personal:

För att personalen skall orka är det viktigt att tjänster är besatta vid
sjukskrivning/tjänsteledighet. Budget för personal skall beräknas utifrån de procent
tjänsten i grunden har. Detta för att förhindra att man inte har pengar i budget för
personal som ”de facto” finns. Det skapar oro hos personalgruppen.
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Process 3.

SWOT-analys, en sammanställning av gruppdiskussion med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd 2006.

Övriga synpunkter som framkom under gruppdiskussionen;

- Den nya organisationen möjliggjorde ett aktivt arbete utan att ha ”brukaren i knäet”
- Förbättringsåtgärder som krävs var att det tillförs mer personal.

STYRKOR
Det är bra koll på ekonomin och
en större ekonomisk medvetenhet.
Det är självgående grupper med en
tydlig ansvarsfördelning.
Behovsinventeringen fungerar.
Är igång med beställning av
insatser.

SVAGHETER
Bristande tillgänglighet för brukarna.
Detaljstyrning genom för detaljerade
beställningar. Mer administration.
Mer grupperingar än tidigare inom
IFA. Datasystemet har tagit lång tid, ej
färdigbyggt. Oklart vem i
organisationen som äger/ansvarar för
en viss fråga. Brukare blir hänvisade hit
och dit inom IFA. Vi möter utförare
som har olika/bristande
kompetensbakgrunder. Det finns risk
för ”fingrarna i den andres degbunke”.
Inte alla myndighetsutövare sitter i
huset (t.ex. handläggning av
försörjningsstöd för unga vuxna).

MÖJLIGHETER
Att alla skulle kunna mötas på
möten, receptionen måste vara
öppen. Förhoppning att VIVA
(datasystemet) blir bra. Bra med
behovsinventering för att matcha
brukarna till rätt insats – blir en ”röd
tråd” Skapar nya insatser. Nyss börjat
med beställningar ser en
utvecklingspotential – brukarna
hamnar rätt. Sitter nära – vuxen o
ekonomigrupp ger möjlighet till
dialog. Öppnat upp samarbete
mellan utförare, ex ekonomi o vuxen
träffar ANL en gång/vecka.

HINDER
Kravet om tillgänglighet gör att det är
svårt att genomföra gemensamma
kurser och möten.
Tröghet från beslut till insatsen
kommer igång. Slimmad organisation
ger svårigheter när arbetstoppar
inträffar, bättre framförhållning
behövs, vilket kräver strategi från
arbetsledning.
Låg personaltätthet/slimmad
organisation, relativt hög
personalomsättning
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Förbättringsområden som redovisas av verksamhetschefen, 2006:

Gruppledarna ersätts av två enhetschefer underställda verksamhetschefen. Syftet är
förstärkt ledningsstruktur, tydligare arbetsgivarroll, närmare stöd till arbetsgrupperna
och enskilda medarbetare. Använda våra egna utförare mer effektivt än vad som
görs. Vi har kommit långt när det gäller beställningar från ekonomihandläggarna
mot Utvecklingscenter när det gäller sysselsättning, arbetsträning och praktik. Vi ska
ha inriktningen och på ett tydligare sätt använda/beställa tidiga insatser från
nybildade föräldrastödsgruppen gällande barn och ungdomar. Vi ska på samma sätt
förtydliga inhämtandet av referens från resursgruppen på ANL före beställning av
öppenresurs ANL, när det gäller vuxna med beroendeproblematik.
Förbättra utredningar genom införandet av BBIC (utredningsmetod; Barnens Bästa i
Centrum) gällande barn/ungdomar och ASI (Addiction Severity Index) gällande
vuxna drogproblematiker.

Vår analys av process IFA

Vad man kunde se över tid var att det ekonomiska tänkandet och kontroll över
penningflödet kvarstod och lyfts fram som en styrka. Behovsinventeringen
framskrider och man kände att arbetet fungerar bättre runt dessa frågor. Processen
speglade även en upplevelse av tröghet i organisationen, ett avstånd till utförarna, att
organisationen gav ökad administration och att helhetsperspektivet på brukaren var
borta. Det fanns ett ifrågasättande av organisationsmodellen, om den fungerade som
det var tänkt. Processen speglade svårigheter av att ”släppa taget”, lätt att hamna i
gamla banor, känslan av att inte vara delaktig kvarstod.
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5.2 Avdelning Utveckling och Arbete (utförarverksamhet)

Process 1.

SWOT-analys som en sammanställning av individuella intervjuer med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd under 2004.

STYRKOR
Tydlighet i organisationen som gör att man ser
penningflödet och det blir solklart vem som gör vad.
Myndighetsutövningen skiljs från utförardelarna vilket
medför bl.a. att tvångsingripande och maktperspektiv
hålls isär och blandas inte ihop. Rollerna tydliggörs och
blir klarare vilket gör att brukarna vet vart man ska gå.
Detta resulterar i tydliga beställningslappar som följs upp
av handläggarna. Att arbeta med beställningslappar
förhindrar att en insats rullar och går år ut och år in, man
ser en början och ett slut. Det blir en bättre struktur.
Lärorikt att arbeta i en ny organisation som ger nya
utmaningar.

SVAGHETER
Osäkerhet hur vi
hanterar uppföljning
och resultatet av det
utförda arbetet. Hur
har vi kontroll på att
arbetet blir utfört
enligt beställnings-
lappen. Beställar-
utförarmodellen är
inte införd inom alla
delar av
organisationen.

HINDER
Konsekvenser för
helheten om man
sparar på delar vilken
gör att man ser enbart
sin del. Blir fokus på
pengar istället för att
man gör rätt saker när
man utvecklar
insatsen. Modellen
ger mer pappersarbete
som gör att man inte
hinner med så mycket
uppsökande
verksamhet ute i
organisationen.
Cheferna sitter
centralt och
försvinner från
utförardelarna. Inte
bra med blandformer
mellan beställare och
utförare som kan
medför att utförare
skapar sina egna
beställningar.

MÖJLIGHETER
Finns utvecklingsmöjligheter och ett nytänkande som ger
fria händer att hitta nya former. Besparingarna och den
nya organisationen skapar nya grepp och kreativitet.
Beställningen blir kopplingen mellan myndighetsdel och
utförardel vilket skapar förtroende för varandra och ser de
ekonomiska konsekvenserna. Detta medför att vi måste
bli efterfrågade och det kommer att bli stimulerande att
hålla kvalitén och visa att man gör ett bra jobb. Bra
samarbete med  arbetsförmedlingen. Det går inte att få
bidrag utan att få sysselsättning. Modellen ger möjlighet
till bra behandlingsalternativ på hemmaplan och
införandet av nya arbetsmetoder ex kognitivt arbetssätt.
Arbeta för att hitta former för beställningar som gör att
man kan presentera tillsammans med beställaren ett paket
för brukaren. Personal kopplas in tidigt i utredningsfasen,
myndighetsdelen ansvarar för samråd med utförardelen
som har stor  personkännedom i brukargruppen.
Möjlighet att hålla etiken levande, vi är socialarbetare och
ska organisera oss så att vi klarar besparingar utan att
brukaren drabbas, rätt insats för rätt pengar. Brukaren ska
känna att den är med i planeringen. Det finns en klar
tanke att göra ett bättre jobb i den nya organisationen
med en tydlig ledningsfunktion och en tydlig
utförarorganisation. Man måste dock komma ihåg att
blandformer kan ha fördelar.
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Övriga synpunkter som framkom under intervjuerna som inte är redovisade i
SWOT-analysen:

Under intervjuerna framkom att man tidigare haft diskussioner och viss utbildning i
lösningsfokuserat arbete. Man visade på vikten av att detta arbete återupptogs för att
förhindra problemfokusering i den nya organisationen. En fråga som även lyftes
fram var att man bör göra brukarundersökningar för att se effekterna av den nya
organisationen.  Intervjuerna visade även att man trodde att det var än mer viktigt i
framtiden att man samarbetade med andra organisationer (frivilliga) och
myndigheter i det sociala arbetet. Man lyfte även fram vikten av ett gemensamt
budgetarbete mellan avdelningarna för att se konsekvenserna emellan avdelningarna.

Process 2.

PMI-sammanställningen av gruppdiskussioner med avdelningens ledningsfunktion,
genomförd 2005.

PLUS           MINUS

INTRESSANT

Förbättringsområden som redovisas av verksamhetschefen, 2005:

- fortsatt renodling av verksamheten utifrån beställare- och
utförarverksamheten/utredning insats

- en del av utförarverksamheterna överlappar varandra vilket skapar otydlighet
beträffande ansvar och befogenheter och bristande överblick

- förmågan att hålla isär vad som är utredning – insats/beställar och utföraruppgifter
behöver förbättras hos handläggarna

- tydligare beställningar från beställaravdelningen till utföraravdelningen

Tydlig, behovsstyrd organisation som
ger renodlade roller och möjliggör
metodutveckling i utförardelen.
Modellen ger en tydlighet inför
brukaren om vem som gör vad.
Brukaren går mot egen försörjning.
Genomförd SWOT-analys har gett en
ökad medvetenhet som leder till
förbättring.

Modellen kan ge en stelbenthet och
många samverkansträffar. Vissa
utförardelar överlappar varandra och
blandformer ger en otydlighet.
Utförarna kan bli beställarna.
Har givit en viss misstro mellan enheter
på myndighets- och utförardelar. Finns
risker att man glömmer människan i ett
prestationstänkande.

Finns en stor människokännedom i organisationen. Att få möjlighet att ta tillvara idéer,
projekt och fortsatta processer. Finns framtidstro på modellen som ger  utvecklings-
möjligheter och nytänkande. De ekonomiska konsekvenserna. Finns det ett koncern-
tänkande? Måste finnas ett mer långsiktigt tänkande när vi beslutar om insats.
Utvärdering av viss insats för brukaren. Vem har mandatet att styra val av insats? Vad
kommer brukaren att tycka om den nya organisationen?
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- information mellan avdelningarna behöver förbättras
- utökad tid för samordningsträffar för verksamhetschefer och förvaltningschef. Det

är viktigt att verksamhetsansvariga med ledningsansvar är i fas med varandra.

Process 3.

SWOT-analys, en sammanställning av gruppdiskussion med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd 2006.

Övriga synpunkter som framkom under gruppdiskussionen.

Hitta arbetsformer för utvärdering och uppföljning. I nuläget kan man klarare se
kostnaderna och vad man gjort, men inte dess effekt. Det har framkommit
kulturkrockar mellan handläggare och coacher som är viktigt att hålla i fokus då det
gällde samarbetet och tilliten mellan beställare och utförare.

STYRKOR
Vidareutvecklat modellen och tillvarataget
utföraravdelningens kompetens och erfarenhet
genom Utvecklingscenter.
Utvecklingscenter ger snabbare matchning av
brukaren med en kompletterande och
fördjupad kartläggning där resurserna vid
utförardelen finns. Renodlat modellen vilket
gör att myndighetsutövarna släpper taget
tidigare. Uppföljning sker genom tre-
fyrpartssamtal som ger större arbetsutrymme
för utförarna och beställarna kan släppa.

SVAGHETER
Förändrade/snävare
arbetsområden för beställarna.
Samarbete och tillit mellan
beställare och utförare är nyckeln
annars faller modellen.

MÖJLIGHETER
Överföring av kompetens (personal) från
beställare till utförardelen. Fortsatt förbättring
med uppföljning så att man kan mäta
resultat. Utökad tid för beställarna; vilket ger
tidsutrymme. Tätare samarbete mellan
beställare och utförare. En möjlighet är
referensgruppens (samarbetsgrp mellan
beställare/utförare) bildande och arbete runt
samarbetsformer.

HINDER
Risk att brukaren söker bistånd hos
utförarsidan. Dyrare, kan påverka
ekonomin om behoven framträder
tydligare. Det är risk för  status-
skillnader mellan
Beställare/Myndighetsutövare och
Utförare/Behandlare. Modellen ger för
lite administrativt stöd och mycket
pappersarbete. Hinner inte med
uppsökande verksamhet ute i
organisationen. Cheferna försvinner
från verksamheten när de sitter
centralt.
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Förbättringsområden som redovisas av verksamhetschefen, 2006:

- kunna se effekter av insatsen. Hitta modeller/system för utvärdering för att kunna
se vad som är verksamt

- få fram mer administrativt stöd
- prognosmodeller; tid för planering och långsiktiga mål
- förbättrade behovsanalyser genom att hitta modeller som kan vara ett stöd
- demografiska frågor; instrument, tid och kunskap om modeller för analys för att se

struktur och behov på gruppnivå.

Vår analys av process UoA

Avdelningen såg möjligheter med organisationsformen, modellen gav möjlighet att
arbeta kreativt och skapande med att matcha brukaren mot rätt insats. Avdelningen
såg också att organisationsformen skapade en ekonomisk medvetenhet hos all
personal. Processen har lett fram till en efterfrågan på uppföljning och att hitta
modeller för att följa upp vilka effekter insatserna har gett. Man lyfter även fram att
arbetssättet har förändrats mellan beställare och utförare jämfört med tidigare och
man betonar att tillit och samarbete måste fungera dem emellan.
Organisationsformen har ökat behovet av samverkansträffar och gett en ökad
administration, vilket har upplevts som ett hinder.
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5.3 Avdelning Omsorg (utförarverksamhet)

Process 1.

SWOT-analys som en sammanställning av individuella intervjuer med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd under 2004.

SVAGHETER
Oklarheter när ny ansökan ska göras
eller inte vid nya omständigheter runt
brukaren i utförarverksamheten. När ska
beställningen gå till enhetschef eller
LSS-handläggare för ny beställning? Vet
inte vad som händer om man inte kan
verkställa en beställning; vilket i och för
sig aldrig har hänt hittills. Ser inte
beställarlappen  (ursprungs-direktivet)
som utförare, får istället
genomförandedirektiv. Avdelningen har
varit i omställningsprocess under lång
tid. Tror inte att brukarna uppfattar att
det har skett en omorganisation till
beställare-utförare.

STYRKOR
Modellen ger klara beslutsvägar och utökade
beslutsområden, man ser vem som gör vad.
Handläggarna tar beslut men verkställigheten
är avskild vilket ger en klar uppdelning, tydliga
roller och klarare befogenheter. Det blir en
enkel och naturlig fördelning mellan beställare
och utförare. I avdelningen fanns redan
”tänket” beställare-utförare men man fick nu
namnet på det. Pengarna finns på utförarsidan.
Beslut hos  handläggare grundar sig på lagar
och behov inte vilken ekonomi vi har,
kommunen måste följa lagen, LSS. Modellen
har gett ekonomisk medvetenhet på alla nivåer.
Beställningen har med ekonomin att göra,
förhindrar godtycklighet vid insatserna.
Verksamhetschefen har det övergripande
ansvaret och finns med ute. Det känns som en
garant och någon man kan vända sig till.
Engagemang i ledarskapet, man står inte ensam
som ledare.  Självplanerande grupper ej
självstyrande grupper. Upplever att man är i en
”öppen organisation” som genomför sparplan
på ett humant och bra sätt. Professionaliteten
har höjts och man ställer relevanta krav på
brukarna som möts med respekt och får göra
vad de kan. Jobbar lösningsfokuserat i
organisationen, en metod som borde satsas på
ännu mer. Man arbetar tillsammans, diskuterar
med varandra även med andra avdelningar
vilket ger en teamkänsla. All personal fick
information under resans gång. Mer
information utåt.
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MÖJLIGHETER
Modellen ger ett koncerntänkande och man
jobbar mot ett gemensamt mål. Man får klara
direktiv från ledning och ser sin egen roll.
Finns ett kvalitetstänkande med bl.a. rutiner
för klagomålshantering. Den nya
organisationen gör att man ser konsekvenser
av besluten direkt. Beslutet går över till
verkställighet och realiseras mot brukarna t.ex.
att skaffa fram ett boende. Tanken bakom
normalisering och integrering blir
konkretiserad. Ser brukaren i centrum från
start till mål och man tror att brukaren får
lättare att påverka och en större rättssäkerhet.
Man ser tydligt vad som är vårt uppdrag enl.
lagstiftningen och att hjälp ges till dem med
störst behov .
Modellen gör att man får mer kontakt med
handläggarna och man ser tydligt vem som
ansvarar för vad och man samarbetar. Man
finns med hos handläggaren/beställaren för
att informera, är med ifrån början och får då
information vad brukaren har för några
önskemål. Utförardelen börjar hitta nya
arbetsformer vilket gör att insatserna utförs på
bästa sätt.
Känner kostnadsansvar som ger en
medvetenhet om hur medel används och till
vad. Detta leder till förändrade rutiner och
mer kontroll över ekonomin. Det blir mindre
personcentrerat, ser att det finns en begränsad
pott. Ser helheten i kommunen, ser inte bara
sin del.
Lösningsfokuserat arbete ger möjligheter,
viktigt med utbildning och handledning.

HINDER
Svårt med ytterligare besparingskrav för
att kunna hålla kvalitet. Avdelningen
märkt av besparingar, svårt med
sparplaner, pengar som inte finns.
Besparingar är alltid något negativt.
Avdelningen har varit utsatt för ständiga
omvälvningar. Förändrade arbetsformer,
förändrade yrkesroller och nya
brukargrupper leder till
utbildningsbehov. Normalisering ger
oro då brukarna har speciella behov
p.g.a. sitt funktionshinder.
Handläggarna (beställarna) kommer
ifrån en annan kultur. Oklart när de nya
beställningarna görs om, när situationen
förändras, sköts inom verksamheten,
modellen ger då att pengarna finns på
utförardelen och inte på beställardelen
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Övriga synpunkter som framkom under intervjuerna som inte är redovisade i
SWOT-analysen:

Behov av fortsatt samarbete med Landstinget i Värmland och dess Barn- och
Vuxenhabilitering för bl.a. handledning och Råd och Stöd. En fortsatt strävan med
att genomföra lösningsfokuserat arbete på alla nivåer. Samordnarnas framtida roll,
fungerade vid intervjutillfället till viss del som föreståndare ute i vissa verksamheter.
En oro fanns hur man skulle kunna skydda sin kärnverksamhet trots sänkt
personaltäthet. Man gav uttryck för behov av att hitta utvecklande arbetsformer med
ärendediskussioner vid APT-möten där både beställare och utförare närvarade.  Ett
utvecklingsområde var att kunna hitta former för att kunna ge ”rätt hjälp vid rätt
ställe”.

Process 2.

PMI-sammanställning av gruppdiskussioner med avdelningens ledningsfunktion,
genomförd 2005.

PLUS MINUS

INTRESSANT

Modellen ger en tydligare
ansvarsfördelning och en bättre
teamkänsla vid omsorgsavdelningen.  Den
ger en ekonomisk medvetenhet hos
personalen och ett koncerntänkande. Man
arbetar ”effektivare/smartare”.
Leder till en ökad professionalitet hos
personalen. Det ger klara beslutsvägar,
klar uppdelning/ansvarsfördelning och
klarare roller vilket ger en tydligare
organisation. Brukaren är i centrum som
ger en adekvat kravbild och inte en statisk
livsplanering.  Modellen ger mer insyn
och mer information ut i organisationen.
Självplanerande grupper, inte
självstyrande. Orädda ledare som visar sig
ute i organisationen. Finns diskussion,
som leder till samarbete med andra
avdelningar.

Finns beslut som grundar sig i lagar - går
ej styra med bara ekonomi. Ser för mycket
på pengarna - bedömer behov efter medel.
Dialog mellan verkställare och
handläggare måste fungera. Oklart mellan
handläggare- utförare-körschema saknas.
Diskussioner runt uppföljningsansvar hos
handläggarna saknas? Man ifrågasätter
inte beslut även om man har kunskap
(sväljer) . Upplever avgränsade beslut hos
handläggarna där man inte ser ”röda
tråden”, sammanhanget
(arbetsmiljölagen). Risk att handläggare
inte ser helheten ur personalhänseende
(Arbetsmiljölagen. Arbetstidslagen m.m.).
Trötthet inför besparingar och
förändringar.

Känner brukarna av förändringen? Brukarna möts med respekt, får göra det de kan;
normalisering, integrering. Beslut bygger på den enskildes resurser. Diskussioner runt
normalisering ger oro för brukaren när det ställs andra krav. Vi ska arbeta smartare för att
brukarna inte ska drabbas. Hitta metoder – Att det finns en sådan beredskap.
Uppföljningsansvaret vart ska det ligga?
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Övriga synpunkter som framkom under gruppdiskussionen som inte är redovisade i
PMI-sammanställningen.

- funderingar kring ett eventuellt införande av ett ekonomiskt prestationsbaserat
system

- förståelsen för att Omsorgen är så stor (170 anställda)
- vikten av att organisationen genomsyras av en gemensam människosyn –

värdegrund.

Förbättringsområden som redovisas av verksamhetschefen, 2005

- Dialogen mellan handläggare och utförare kan förbättras ytterligare
- En tydligare individuell plan/arbetsplan för varje brukare, bättre kontinuitet i -

utvärderingen av insatsen
- Förbättra, förenkla administrativa rutiner, underlättar dokumentationen.

Process 3.

SWOT-analys, en sammanställning av gruppdiskussion med avdelningens
ledningsfunktion, genomförd 2006.

STYRKOR
Klara beslutsvägar. Handläggarna tar beslut – verkställarna
verkställer. Beslut grundar sig på lagstiftning och individuella
behov. Förbättrade uppföljningsrutiner för beslut och utförd
insats. Handläggarna och utförare har gemensam planering
vid verkställighet. Sparbeting genomfört på ett humant sätt
och ekonomisk medvetenhet på alla nivåer. All personal varit
delaktig. Tydligare roller/klarare befogenheter mellan
avdelningarna. Professionaliteten har stärkts. Brukarna möts
med respekt – vi ställer relevanta krav. Engagemang i
ledarskapet – man står inte ensam som chef/arbetsledare. Vi
arbetar lösningsfokuserat och kreativt. Det är en positiv anda
inom förvaltningen. Bra samarbete med facket/kommunal
trots olika roller och uppdrag. Bättre fokus på
handikappgrupperna inom förvaltningen. Fokus på
socialpsykiatrin/satsning på kompetensutveckling, Förstärkt
yrkesroll och status för personliga assistenterna.

SVAGHETER
Ibland otydlig
beställning från
handläggaren.
Uppföljning av
insats på vuxensidan
(socialpsykiatrin)
brister  bland.
Ibland oklart för
brukare med vår
uppdelning mellan
beställare – utförare.
Datastödet är
fortfarande
bristfälligt.

MÖJLIGHETER
Koncerntänkande inom förvaltningen. Kvalitetstänkande
inom alla led inom organisationen. Ännu bättre planering för
kompetensutveckling/utbildning. Kostnadsansvar i alla led
inom förvaltningen. Förbättrat samarbete med andra huvud-
män – landstinget och omvårdnadsförvaltningen. Arbetsro –
få möjlighet att förvalta de framsteg vi gjort i  organisations-
förändringen. Att få möjlighet att arbeta med kvalité.

HINDER
Handläggarna annan
”kultur”, ingen tradition
med att tänka
ekonomiskt. Nya
brukargrupper med
komplexa behov. Nya
yrkesroller med nya
utbildningsbehov.
Normalisering för
brukarna – konflikt med
personalansvar.
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Förbättringsområden som redovisades av verksamhetschefen, 2006:

- dialogen mellan handläggare och utförare kan förbättras ytterligare
- en tydligare individuell plan – arbetsplan för varje brukare, bättre kontinuitet i

utvärderingen av insatsen
- förbättra, förenkla administrativa rutiner, därmed underlättas dokumentationen.
- att ta fram en kompetensanalys och en kompetensplan för att möta nya

brukargruppers allt mer komplexa behov.

Vår analys av process Omsorg

Inom Omsorgen fanns från landstingstiden erfarenheter av att arbeta med liknande
arbetsformer som en beställare-utförarmodell. Upplevelsen av ny organisationsform
var inte så omvälvande för deras del och de upplevde att de funnit sig väl tillrätta i
det nya. Man upplevde sig dock ha varit i en omställningsprocess sedan lång tid
tillbaka och lyfte fram en trötthet över detta. Processen speglade ett behov av att få
tid att förädla och finslipa den organisation man nu har.

5.4 Reflektion av utredarna

Vad vi har sett under arbetet med processperspektivet var att modellen gav
möjlighet till ekonomisk styrning och insyn i penningflödet. Samtidigt poängterades
i intervjuer och diskussioner att fokus kunde bli för starkt på ekonomi istället för att
höja kvalitén och utbudet på insatserna. Det framkom även synpunkter på att
modellen kunde göra att man enbart såg sin egen del (budget) och tappade ett
helhetsperspektiv.

Modellen leder till tydlighet i roller och gav en förhoppning om en ökad
professionalisering av arbetet och skapade nya arbetsformer/grepp runt brukaren.
Samtidigt betonades vikten av uppföljning och mötesarenor mellan beställare och
utförare för att kunna ge ett sammanhang och helhetsperspektiv för brukaren.

Vad som framkom av materialet var att förtroendekedjor måste finnas mellan
beställare och utförare i de olika delarna. Samarbete, kommunikation, information
och tillit till varandras yrkesfunktioner i samband med beställning, genomförande
och uppföljning var grundförutsättningar för att man skulle kunna uppleva att
modellen fungerade. Under den tid vi följde processen fanns det frågetecken runt de
här områdena. Osäkerhet har börjat framkomma runt varandras yrkesbakgrund,
erfarenhet och kompetens för att kunna möjliggöra en gemensam och enhetlig syn
på insatsernas utformande.

I beställare-utförardelarna har vi fått en uppfattning av att det har funnits en
gradskillnad av nöjdhet runt modellen. Beställarsidan, IFA, har upplevt oklarheter
runt ledarskap, delaktighet och information. Frågetecknen har funnits runt risk för
utarmning av yrkesfunktionen och mindre brukarkontakt, för att kunna känna att
man gör ett fullgott arbete.
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Utförarsidan, UoA, har gett oss en känsla av utveckling och att man har fått
möjlighet att växa. Det man på utförarsidan har gjort har varit en förändring av
arbetsformer som man upplevt varit mer anpassade till de behov man har i
socialtjänsten idag. Man var medveten om att detta har kunnat ske då man har
övertagit arbetsuppgifter som tidigare funnits på beställarsidan. Det har gjort att
arbetet fått en klarare innebörd och har berikats. Det negativa som man lyfte fram
var en upplevelse av ökad administration och att nya samarbetsformer måste skapas
med beställarsidan.

Den avdelning som känt sig mest ”hemma” i den nya organisationen var
omsorgsavdelningen där man uttryckte att man indirekt arbetat i samma
arbetsstruktur redan tidigare. Vad som klart framkom i processen var en växande
förändringströtthet då man upplevde sig ha varit i ”ständig förändringsprocess”
under lång tid och kände ett behov av ro för att kunna möjliggöra utveckling och
kvalitetshöjande arbete.

I arbetet med processperspektivet kunde vi se att beställardelen hade genomgått den
starkaste strukturella förändringen i arbetets utformning. Man var tvungen att tänka
om och släppa delar av arbetsprocessen som man tidigare haft och hitta nya
strukturer och synsätt för sitt vardagsarbete. Detta kan vara en förklaring till att man
här har uttryckt en starkare osäkerhet runt ledarskap, delaktighet och
informationsflöde. Avslutningsvis har vi fått insikt genom processperspektivet om
vikten av uppföljningsansvaret. Vart ska det ligga, hos beställarna eller utförarna eller
båda? Det saknas även en klar struktur och rutin runt uppföljningsansvaret. Vad
som framkommit är en önskan om möjlighet av vidareutveckling inom områdena
utredningsarbete, målgruppskunskap och lösningsfokuserat arbete. Vad som
ytterligare poängteras är att det administrativa arbetet ökat och därmed vikten av ett
fungerande IT-stöd.
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6. Brukarperspektivet

I uppdraget för en konsekvensbeskrivning av organisationsförändringen fanns även
att vi skulle redovisa brukarperspektivet, där vi skulle undersöka hur brukarna
upplevde förändringarna. IFO: s verksamhet berör kontinuerligt en stor mängd
människor i kommunen. Deras behov spänner över ett brett fält, från information
och rådgivning till hjälp i boende och det dagliga livets aktiviteter. Hjälpbehovet
varierar från kortvariga engångsinsatser, till omfattande och kontinuerligt stöd livet
ut.

Brukarperspektivet redovisar vi genom intervjuer, fokusgrupper och en brukarenkät.
Varje del sammanfattas för att sedan efterföljas av en reflektion. I den inledande
fasen har brukare från olika verksamheter inom den myndighetsutövande
avdelningen IFA intervjuats. Sedan genomförde vi fokusgrupper med brukare från
utföraravdelningen, UoA. Det genomfördes även brukarenkäter vid hela
förvaltningen.

6.1 Brukarintervjuer

Under våren 2004 genomfördes 12 brukarintervjuer och målet med intervjuarbetet
har inte varit att få fram en generell kunskap, då materialet var för litet för att man
skulle kunna dra några allmängiltiga slutsatser. Vad vi önskade göra var mer att
”känna på pulsen” och se hur realiteten kunde upplevas ur ett brukarperspektiv i
mötet med de sociala myndigheterna. Telefonintervjuerna var kvalitativa utifrån
frågeområden runt:

- effektivitet: Väntetider, nöjdhetsgrad
- kvalitet: Bemötande, delaktighet, hjälp till självhjälp, struktur och tydlighet, -

möjlighet till påverkan.
- myndighetsutövning: Tydlighet, ”vem gör vad”, information om vad mina

rättigheter och skyldigheter är, kompetent personal (Råd och stöd), uppföljning
- insatsen: Effektivitet och Kvalitet

Resultatet har vi sammanfattat i två områden utifrån den lagstiftning, LSS och SoL,
som brukarna sökt och fått bistånd.

LSS-området

Av materialet framkom tydligt att de intervjuade upplevde att LSS-ärendena hade en
klar struktur, de såg klart att det fanns en beställning med uppföljningsansvar, som
sedan verkställdes av olika utförare. I intervjuerna framkom att man var medveten
om att man arbetade på ett nytt sätt, men man visste inte när man börjat arbeta
annorlunda. Skillnaden man upplevde var att man skulle vända sig till olika
personer när man hade frågor om beslut och om själva vardagen där man fick den
beslutade hjälpen.
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Brukarna var nöjda och tyckte sig ha fått bra hjälp. Man upplevde inga väntetider,
ansåg sig väl bemött av kunnig och kompetent personal. I intervjuerna framkom att
man vet vem som gör vad och var man vänder sig om man har frågor.

Både myndighetsutövning och den erhållna insatsen upplevdes ha samma goda
kvalitet och man kände en trygghet i mötet med både handläggning och utförande.
Man hade fått klara besked om hur man överklagade, om man inte hade fått den
hjälp man ansåg sig behöva. Uppföljning skedde kontinuerligt av handläggare och
man hade en fortlöpande kommunikation med utförarna.

I intervjuerna framkom även att LSS-handläggarna hade en Råd och Stödfunktion
och även följde upp om man hade fått hjälp med kontakter utanför kommunens
LSS-enhet. I vardagen kunde man alltid ringa till en samordnare för den dagliga
planeringen och man visste var man skulle ringa om det inte fungerade eller man
hade praktiska frågor.

SoL-området

I intervjuerna var det en varierande nöjdhetsgrad, men övervägande delen var nöjda
med den hjälp man hade fått. Det fanns uttalanden som visade att brukarna upplevt
att det fanns ett brett utbud av insatser, som man inte varit medveten om tidigare.
Frågor fanns dock på alternativ inom missbruksvården, som man upplevde hade
smalnats av och att det saknades arenor att träffas under nyktra former. Här
framkom i intervjuerna att det fanns önskemål om både uppföljning och eftervård
som man inte upplevde tillräckligt idag.

Brukarna som intervjuades upplevde att de fått hjälp när de behövde det och att det
inte varit några längre väntetider. De intervjuade hade inte märkt att det hade varit
en omorganisation. Det man hade sett var att biståndet blivit annorlunda utformat
mot tidigare om man blev anvisad stöd utanför själva socialkontoret. De intervjuade
brukarna kopplade inte den förändringen till att det hade skett en omorganisation
till en beställare- utförarorganisation. Här nämndes bl.a. projekt inom avdelning
Utveckling och Arbete, Hemterapeutverksamheten och en annorlunda utformning
av ANL-enheten.

Brukarna uppgav att de inte var klara över att myndighetsutövningen skedde i en
funktion och utförandet inom en annan del av organisationen. Det framkom dock
under intervjuernas gång att man upplevde att mötet med socialkontoret hade två
olika steg och att man styrdes av beslut som togs av handläggarna, som sedan
verkställdes av någon annan. Det framkom att man var oklar med var man skulle
vända sig om man hade frågor runt sin situation efter handläggning och man var
inte medveten om det fanns olika ansvarområden inom handläggning och
utförande.

I intervjumaterialet framkom att man till övervägande delen blivit gott och
professionellt bemött. Svaren blev osäkrare under intervjun när man talade om
delaktighet. Man upplevde att man hade blivit informerad om den hjälp som fanns
att erbjuda, men man upplevde inte att man skulle ha kunnat påverka hjälpens
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utformande i någon större utsträckning. Man såg att man var tvungen att medverka
för att få viss hjälp eller för att förhindra ett ingripande (ex ekonomiskt bistånd,
omhändertagande) och med en återblick upplevdes det till viss del som att det hade
varit hjälp till självhjälp.

De intervjuade brukarna upplevde att de inte alltid blivit informerade om möjlighet
till att överklaga beslut eller del av beslut. De var osäkra om när man skulle ha
kunnat ha överklagat och hur det då skulle göras. Det framkom att man ofta
jämförde sina beslut med andra brukares beslut och att de då var annorlunda vilket
upplevdes som orättvist. Det fanns uttryck i intervjuerna som påvisade att man hade
känslan av att myndigheten hade mandatet och att man som brukare inte hade
möjlighet att påverka utformningen av hjälpen, utan att myndigheten hade
kunskapen om vad som var den ”rätta” hjälpen.

Brukarna uttryckte att de hade fått klara besked och att det fanns en struktur i mötet
när de gjorde sin ansökan. På utförarsidan fanns utsagor både om struktur och om
brist på struktur. I vissa projekt var ledarna osäkra på arbetets utformning och det
hade resulterat i att brukarna hade haft svårigheter att komma igång i arbetet.

Det framkom tydligt i intervjuerna att brukarna var osäkra på vem som gjorde vad
och vem som hade uppföljningsansvar i organisationen. Uppföljningen upplevdes
av brukarna som osäker och man efterfrågade mer aktivt uppföljningsansvar från
både handläggare och utförare. Brukarna uppgav att brist på uppföljning gav
otrygghet och man blev osäker i sin planering, när man inte visste vad skulle hända
framåt.

Avslutningsvis uppgavs i intervjuerna att man upplevt kontakten med
myndigheterna övervägande positivt och man skulle inte känna någon tvekan att
kontakta myndigheten, om man fick nya behov.

6.2 Reflektion av utredarna

Vi kunde se att brukarna inom LSS-området såg den struktur som en beställar-
utförarorganisation har, vilket inte var fallet inom SoL-området. Nöjdhetsgraden var
hög inom LSS-området för både myndighetsutövning och utförda insatser. Bilden
inom SoL-området var annorlunda, det som framträdde klarast i materialet var
osäkerhet om vem som gör vad och runt uppföljning. En annan del som framkom
av intervjuerna inom SoL-området var besvärshänvisningsförfarandet och möjlighet
till delaktighet i utformandet av stödet.

Skillnaderna i LSS och SoL kan eventuellt finnas i att LSS-lagen är en rättighetslag
med starka direktiv medan SoL har mer form av en ramlag och att kommunala
riktlinjer kan bli framträdande på ett annat sätt. Det här kan ge en osäkerhet hos
brukarna i upplevelsen i mötet med de sociala myndigheterna.
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6.3 Fokusgrupper med brukare

Under hösten 2005 genomfördes fyra fokusgrupper med brukare. Brukarna var från:

- Jobbcenter - Barn/ungdomar, unga vuxna under 25 år
- Flyktingmottagningen - Flyktingar/invandrare
- Plattformen - Personer med psykosociala/medicinska handikapp över 25 år

(personer med långvarigt försörjningsstöd)
- Juhlinska Huset - Sysselsättning/arbete och insatser för funktionshindrade

Arbetet i fokusgrupperna hade följande frågeområden som bas i diskussionerna:

- Väntetider
- Bemötande
- Delaktighet
- Möjlighet till påverkan av utformandet av stödet
- Tydlighet, se vem som gör vad
- Rättigheter och skyldigheter
- Överklagan
- Råd och stöd
- Kompetent och empatisk personal
- Hur har stödet/hjälpen fungerat
- Uppföljning
- Upplevelse av två instanser, beställare/utförare

Fokusgruppernas arbete presenteras målgruppsvis.

Jobbcenter

Jobbcenter är en samlad beteckning för en kommunal verksamhet för arbetslösa. De
ungdomar som deltog i intervjun var i åldern mellan 21 – 24 år. De har en
varierande utbildningsbakgrund från gymnasieskolans program som hotell och
restaurang, fordonsmekanisk, handel och administration. Övervägande delen av
gruppen har inte haft någon längre anställning eller gått fortbildningar efter
avslutade gymnasiestudier.

Samtliga uppgav att efter avslutade gymnasiestudier hade de tagit kontakt med
Arbetsförmedlingen (AF). Tidigare hade en förberedelse skett från skolan med
studiebesök på AF, det upplevdes som bra, men ungdomarna önskade ändå att det
hade varit mer information från skolan om vad som väntade dem efter
skolavslutning. Den uppmaning de fick var att efter skolavslutningen komma till AF
så snart som möjligt för inskrivning. Upplevelsen av själva inskrivningstillfället var
att det var massor med folk, ingen visste vad som skulle göras och man fick vänta i
en lång tid. Någon berättade att denne hade fyllt i blanketten fel och fick gå tillbaka
och börja om.

Fokusgruppen tycker att det hade varit önskvärt med ett bättre bemötande och en
bättre stöttning från AF, känslan var att ingen egentligen brydde sig om dem. Det
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hade känts bättre om man hade haft någon, en och samma person, som fanns
”bakom en”, någon man kunde ringa till om man ville fråga något. Efter
inskrivningen fick man gå en två veckors kurs i att skriva CV, söka jobb m.m., det
upplevde man i gruppen som en bra aktivitet. Efter 100 dagar på AF slussades man
vidare till Jobbcenter om man inte hade fått något arbete.

Ungdomarna beskrev Jobbcenter som en arena där olika myndigheter, AF och
kommunen, fanns i gemensamma lokaler. De kände en osäkerhet och upplevde en
otydlighet om vem som ansvarade för vad av de åtgärder som fanns inom
verksamheten. Inom Jobbcenter fanns bl.a. praktiksamordnare,
ungdomshandläggare för ekonomiskt bistånd, Communicare och kommunala
arbetsinriktade aktivteter etc. Någon i gruppen beskrev att upplevelsen av
delaktighet kändes större när man kom till Jobbcenter från AF. Andra uppgav att de
inte kände samma möjlighet till delaktighet. Någon beskrev att man bara fick
beskedet att man skulle vara på en speciell aktivitet som kallades för Allservice utan
att ha medverkat i någon planering. Ungdomarna uppgav att de hade önskat att de
skulle ha känt sig mer delaktiga i planeringen av utformandet av stödet.

Fokusgruppen hade en gemensam upplevelse av att inte blivit bemött på ett
respektfullt sätt. Alla beskrev en känsla av att känna skam och skuld för att man var
arbetslös. Man upplevde även att man var värdelös då man inte lyckats få ett arbete.
Gruppen saknade i bemötandet att man inte fick uppmuntran och stöd i den svåra
situation man upplevde sig vara i som ung och arbetslös.

Ungdomarna uppgav att vart man än var (oavsett AF/kommunen) var kravet att vara
aktivt arbetssökande och söka jobb. Budskapet från handläggare var ensidigt att man
skulle söka jobb oavsett om några jobb fanns eller inte, ”inga pengar om man inte
går, ska söka jobb även om det är orealistiskt” osv. Ett exempel som gavs var att söka
läkarjobb om det var det enda som fanns att söka. Denna inställning hade flera i
gruppen mött och upplevde som en stark kränkning då man t.ex. gått
fordonsteknisk linje. En inställning som handläggarna hade var ”det är bara att ringa
och söka jobb”, men ungdomarna beskrev att detta upplevde många som svårt. Man
hade önskat att få mer råd och stöd i sitt praktiska jobbsökande. Det skulle även vara
bra att praktiskt få träna, få hjälp med att förbereda sig t.ex. inför en
anställningsintervju (rollspel) och få diskutera hur man ska vara klädd, piercing m.m.
Man upplevde att man blev för mycket hänvisad att göra allt själv, man uttryckte att
ibland kan det vara bra att få hjälp.

De ungdomar som varit på Allservice (kommunal arbetsinriktad verksamhet för
arbetslösa) upplevde det som en behövligt ”andningshål” i söka-jobb-karusellen. Det
kändes meningsfullt att vara där och att man arbetade, mer meningsfullt än att söka
jobb som inte fanns. Många upplevde det som meningslöst att bara sitta och söka
efter jobb på en dator dag ut och dag in.

Avslutningsvis gjorde fokusgruppen tillsammans med samtalsledarna en skiss på hur
man skulle vilja att hjälpen utformades om man var arbetslös ungdom:

- Uppstarten är inskrivning på AF och att man får en tid hos en personlig
handläggare/ungdomskonsulent.
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- Andra besöket ska ha karaktären av coachning och att man får vara delaktig i
”smörgåsbordet” /vad som finns och vad man bäst behöver, samtalet ska präglas
av stöttning, gott bemötande och att det är någon som bryr sig. Att man blir sedd.

- Det är sedan viktigt att genomgå kurs i att skriva CV, att få träna praktiskt, hur
man söker jobb och hur man ringer/kontaktar en arbetsgivare och träna
anställningsintervju.

- Det är viktigt att få en praktikplats tidigt.
- Det är även viktigt att möjligheten finns att få vara på insats som Allservice som

upplevs som meningsfull och blir ett tillfälligt men välbehövligt andningshål i
”söka-jobb-karusellen”.

- Handläggarna ska vara uppmärksamma på att man behöver olika insatser och stöd
beroende på ålder och bakgrund.

Utredarnas kommentarer

Sammanfattningsvis ger gruppen ett uttryck för utsatthet att man har och har haft
svårigheter med att etablera sig på arbetsmarkanden och inte fått tillräckligt stöd från
arbetsförmedlingen och kommunen. Känsla av otillräcklighet och att man blivit
sedd som inte tillräckligt aktiv, trots att man upplevt att det inte finns jobb att söka.
Personer som har haft som arbete att hjälpa, handleda för att man ska få jobb eller
praktik inte gett en förståelse för den svåra situation man är i som ungdom utan
arbete och sysselsättning.

Upplevelsen och känslan man kan få som arbetslös ungdom är en känsla av skuld
och underlägsenhet, då man inte hittar de jobb som inte finns, men som utrycks att
de finns. Aktiviteter har erbjudits med CV-skrivande och Internetsökande, men man
har inte upplevt att man fått rätt stöd till att finna praktikplatser, utbildningar och
adekvata jobb. Man känner att man har fått ett stort egenansvar för sin situation
som man haft svårt att klara då man fortfarande inte ännu varit inne och arbetat
någon längre tid efter att man avslutat gymnasieutbildningen.

Plattformen

Plattformen är en kommunal lågtröskelverksamhet för bl.a. drogproblematiker.
Samtliga som deltog i fokusgruppen hade i snitt 5 års erfarenhet från de sociala
myndigheterna. Övervägande kontakter som de hade med myndigheterna var för
stöd för sitt missbruk och för försörjningsstöd. Deltagarna var åldersmässigt från 37
till 60 år gamla.

Drogkontroll/stickprov tyckte man var bra för det måste finnas drogfria arenor. Man
var där för att man vill vara drogfri, då kan inte någon annan av deltagarna vara där
och vara påverkad. Samtliga tyckte att det var tråkigt att verksamheten hade ett
oförtjänt dåligt rykte ”på stan”, där kompisarna brukade kalla Plattformen för
”klippa-leka-lära”. Gruppen ansåg att det är viktigt att verksamheten jobbar på att
förbättra ryktet. En annan orsak till att man inte ville delta var regeln att man fick
avdrag på försörjningsstödet om man hade frånvaro som bedömdes som otillåten.
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Därför resonerade många i missbrukarkretsar att, ”då kan jag lika gärna dra på stan” i
stället för att vara på Plattformen, ”då riskerar jag inte avdrag på försörjningsstödet
vid t.ex. endagsfrånvaro”.

Samtliga i fokusgruppen upplevde att Plattformen som insats var en resurs och
upplevdes som bra. Ingen i gruppen kände sig tvingad att vara där utan beskrev
Plattformen som en möjlighet till återhämtning. Man såg verksamheten som en
rehabilitering och möjlighet att komma igång, något att se fram emot efter t.ex. ett
återfall eller sluten behandling. Det gruppen också tyckte var bra är att den egna
rastlösheten blir bättre av att gå dit, det är ett andningshål, ett tillfälligt stopp och
man kan se framåt. Här på Plattformen borde man ta in fler brukare, fler sådana här
ställen behövs, alla behöver något att göra och få struktur på sin dag. Gruppen
uttryckte vikten av social samvaro och måltidernas, ”fikats” betydelse.

Ingen i gruppen upplevde att de hade någon särskild kontakt med ”soc” när man var
på Plattformen, någon uttryckte det som att ”dom är väl glada över att man är
borta”. När man var inne i verksamheten fanns det enligt gruppen ingen uppföljning
från de sociala myndigheterna. Ingen frågade dem direkt om hur det fungerade, hur
det gick för dem. En personal kom däremot från ANL (Öppenvårdsresurs för
drogmissbruk) en dag i veckan och då kunde man få råd och stöd och det upplevdes
positivt av gruppen.

Fokusgruppen upplevde den tid man var på Plattformens som positiv, personalen
var lättillgänglig och lätt att tala med. Samtliga ansåg att man vet vem man ska
vända sig till om man har någon fråga, ibland upplevde man dock att det var dålig
kommunikation mellan personalen på Plattformen och handläggarna på ”soc”.
Upplevelsen var också att man hade möjlighet att påverka vad man gör på
Plattformen. Många beskrev delaktighet som att ”jag ska själv hålla i rodret men
behöver stödben”.

Det gruppen tyckte var ett problem var  ”vägen hit” (beslut om insatsen) till
Plattformen och försörjningsstödet. Samtliga var överens om att det ska finnas krav
men det är viktigt hur man ställer kraven, ingen menar att stödet från ”soc” ska vara
kravlöst. Även om gruppen tyckte att det var okej med drogkontroll så vittnade alla
om hur förnedrande det kändes att lämna ett ”pissprov”. Gruppen ansåg att det ska
vara både ”morot” och ”piska”, inte som nu enbart ”piska”. Det som många
upplevde som orättvist var att flitpengen tagits bort, den upplevdes som en ”morot”.
När det gäller rättigheter och skyldigheter så upplevdes det väldigt otydligt, ”Jag vet
inte vad som kan hända? Vad är otillåten frånvaro? Är jag sjuk kräver soc läkarintyg
från första dagen. Varför behandlas vi annorlunda än andra? Vilka regler gäller?”.
Gruppen upplevde även godtycke från ”soc”, det är olika regler beroende på vilken
handläggare man har.

Majoriteten av gruppen beskrev ett slarvigt, nonchalant och respektlöst bemötande
från handläggaren på ”soc”, försörjningsstödet betalades inte ut i tid, hyran betalades
in för sent och man glömde att betala in räkningar vilket gruppen påpekade kunde
få stora konsekvenser för den enskilde. Upplevelsen var att handläggaren inte brydde
sig, man fick inte svar på ansökningarna utan bemötes med att ”det ska tas upp på
möte”. Gruppen tyckte att kontakten kändes som omständig. ”Man måste nästan
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ljuga för att få en chans, det går inte att vara ärlig.” Gruppen beskrev det som att
man försökte undvika kontakt och måste man ändå ha en kontakt så upplevdes den
som fylld av repressalier.

Om man är i behov av en kontakt så är det oftast 2-3 veckors väntetid, om det finns
någon jour att tillgå visste man inte. Har man bett att handläggaren ska ringa upp så
gör handläggaren inte det, på direkt fråga varför man inte hört av sig får man till svar
”jag har inte fått någon lapp”. Har man tid inbokad och handläggaren är borta får
man inget besked och man får inte träffa någon annan istället, detta är mer regel än
undantag. En deltagare ville framföra att han har fått och upplevt positivt
bemötande på ”soc” och den hjälp han fick var bra. En annan deltagare säger att
hjälpen var bra men bemötandet kunde ha varit bättre. När det gäller
försörjningsstödet upplevde gruppen att reglerna kunde vara svåra och upplevdes
många gånger idiotiska och att det inte fanns någon individuell hänsyn. Samtliga var
överens om att när det kommer sommarvikarier så fungerar det bättre, det blir inte
lika krångligt och försörjningsstödet kommer oftast i tid.

Gruppen gav uttryck för att de har en upplevelse av att handläggarna var
”omänskliga” och att man som brukare blev bestraffad istället för hjälpt när man var
i behov av stöd. Men trots detta gav samtliga uttryck för en förståelse att det måste
finnas ett regelsystem i hanteringen av bistånd, men det är hur man förmedlar
reglerna som man upplevde som kränkande och förnedrande. En del av detta kan
vara att regelsystemet är oklart och ibland svårtolkat. Gruppens resonemang och
upplevelse var att ”handläggarna är emot oss, inte med oss”. En diskussion i
fokusgruppen var varför relationen mellan handläggare och brukare upplevdes så
negativ. Handläggarna utbildar sig väl inte för att ”djävlas med folk”, en fråga som
ställdes var varför det blev så här? Man kom fram till att det var något som hände på
vägen, det som de lärde sig i skolan, i teorin, blir ett annat regelsystem i
verkligheten, då lär de om.  Gruppen frågade sig, Blir man berusad av makt? Får de
order om att hålla igen med pengarna? Det är något som är fel i systemet!

På direkt fråga från samtalsledarna att försöka beskriva vad ett bra bemötande var,
diskuterade och beskrev gruppen först vad de upplevde att ett dåligt bemötande var.
Det var svårt för gruppen att sätta ord på känslan men man enades om att
handläggarna förmedlade en maktkänsla, ”jag är här nere – och du där uppe”. Ett
bra bemötande var enligt gruppen att ”vara som vanligt”, att möta någon som en
vanlig människa och att samtalet innebar ömsesidig respekt. En annan viktig faktor
var att det fanns tid för mötet, att handläggaren tog sig tid så det inte blir ett stressigt
möte. Andra faktorer var att handläggaren ska hålla överenskomna tider och lämna
besked om ev. ändringar av t.ex. inbokade tider.

Gruppen fick i uppgift att föreslå förbättringsområden eller önska sig hur man skulle
vilja att mötet med socialkontoret borde vara. Gruppen ansåg att vad som måste till
är planering och framförhållning. Anställ mer folk tillfälligt så handläggarna får
möjlighet att komma ikapp. ”Ge det administrativa arbetet till andra och låt
handläggarna göra det de är bra på”. Det gruppen även önskade sig var ett
individuellt bemötande, att få vara delaktiga i biståndets utformning, att möta en
handläggare som var förberedd och som tog sig tid och som hade en handlingsplan
klar när man kom på besöket. Ett sådant upplägg borde enligt gruppen spara tid.
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Övriga förslag på förändringar från gruppen var bl.a. en längre telefontid då det
upplevs som besvärligt om man har telefonkort/mobiltelefon och hamnar i kö. Man
har oftast refill-kort till mobilen vilket medför att det kostar pengar som man oftast
inte har. Dessutom upplevdes det som svårt att komma i kontakt med sin
handläggare då telefontiderna var för korta och man hann aldrig fram. Ett förslag
som gruppen hade var att genom en receptionist kunna lämna sitt nummer och bli
uppringd. Fokusgruppen hade även ett förslag att utbetalningarna av
försörjningsstödet ska ske vid bestämda datum för att underlätta den egna
ekonomiska planeringen. Upplevelsen idag var att det fanns tider för utbetalning
som inte hölls p.g.a. handläggarnas arbetsbelastning. Det finns ingen som skulle
accepterar att lönen betalades ut en eller flera dagar senare än vad som är sagt.

Ett brev inkom från en av fokusgruppens deltagare som här nedan återges i sin
helhet:
”För min egen del har jag inget att anmärka på min socialassistent, hon sköter sitt jobb på ett
bra sätt. Däremot tycker jag att i och med det att Plattformen är ett steg i rätt riktning för
missbrukare och att vi som går här har som mål att förändra våra liv – men? i
drogfriprocessen ingår ju återfall med otillåten frånvaro som följd, det måste ju vara med i
beräkningen för alla parter både för personalen på Plattformen och handläggarna på
socialkontoret.
I och med det tycker jag att det är fel och orimligt att ha rätten att dra in hela beloppet på
socialbidraget som ju är ”existensnorm”, dom dagar man återfallit utan att det automatiskt
ska dras ner till matnormspengar det måste väl vara nog straff förutom den skam och ångest
man redan åsamkat sig själv.
Sen för egen del tycker jag att det är bedrövligt att ha gått in i plattformsprojektet med moroten
att få ha flitpeng som för mig betydde oerhört mycket i form av motivation och glädje
(hockeyresa till Karlstad, stereo, ny fiskrulle o.s.v.) som jag lyckades lägga undan pengar till
och sedan bli berövad denna morot kändes förnedrande och uppväckte både håglöshet och ilska
– vilken annan målgrupp skulle acceptera att få en fjärdedel av lönen sänkt utan vidare, det är
som att sparka på dom som redan ligger men jag antar att den politiska majoritet som styr
kommunen har detta som måttstock och filosofi.
Vad jag förstått tyckte socialtjänsten att beslutet i kommunalnämnden att ta bort flitpengen
var rätt och det anser jag vara ett stort svek och har sänkt förtroendet för socialen riktigt rejält.
Vilken sida står dom tjänstemän i kommunen som ska hjälpa dom ”svagare” det undrar jag
verkligen?”

Utredarnas kommentarer

Det som framträdde klarast i denna grupp var relationen mellan krav och hjälp. Hur
stora krav ska man kunna ställa för att få en bra verksamhet även för de personer
som är på det första trappsteget innan man kan ta den definitiva vändningen till ett
liv utan droger. Ytterligare tankar var den upplevelse som gruppen hade i mötet med
handläggare vid socialförvaltningen. Hur kan det goda mötet utformas utan att man
förmedlar ett maktövertag, då den ene har ett regelsystem att följa och den andre har
ett behov av hjälp. Förutsättningarna kanske inte finns för att kunna förmedla
empati om den hjälpsökande känner sig i underläge och har svårt att se den
professionelle som en hjälpare.
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Frågan vi ställde oss och diskuterade med varandra var vad samhället ska erbjuda av
stöd när den som missbrukar har gjort ett val (eller har man gjort ett val?) att
fortsätta sitt liv med droger. Lågtröskelverksamhet skulle kunna ge dessa människor
ett andningshål och en viss mening i sitt vardagsliv som också kan vara en
utgångspunkt för att välja bort droger helt eller delvis.

Juhlinska Huset

Juhlinska Huset är en samlingspunkt för människor med psykiskt funktionshinder
som idag drivs i kommunal regi. Tidigare bedrevs verksamheten av en
kamratförening från psykiatriska kliniken Marieberg. Juhlinska Huset har ett
innehåll som ett allaktivitetshus och en tidigare benämning av verksamheten var
”Öppna-Huset”. Deltagarna i fokusgruppen var åldersmässigt mellan 28 och 55 år.
Fokusgruppen uppgav att Juhlinska Huset var ett allaktivitets hus och det var ca 80
personer som besökte verksamheten kontinuerligt. Antalet besökande per dag var ca
20-25 personer.
På förmiddagarna var det ”Öppet-Hus” och då fanns det fika till självkostnadspris
och möjlighet att äta frukost, umgås m.m., på eftermiddagen var det kurser och olika
former av aktiviteter. Pedagogiska inslag, t.ex. samarbete med folkhögskolan om
datakurser, var viktiga i verksamheten enligt gruppen och personalen bör ha med det
i sin planering.

Det var ”kravlös” verksamhet tisdagar och fredagar. Gruppen tyckte att det var bra
att det fanns möjlighet att bara gå dit utan några krav på deltagande. ”Att bara få
vara” var också viktigt, om verksamheten blev för styrd av för många aktiviteter
trodde gruppen att många skulle skrämmas bort. Ibland hade man mer ångest än
andra dagar och då hade man svårt att vara aktiv. Men även om man mådde lite
sämre upplevde gruppen att det kändes skönt att ha någonstans att gå, att bara ha ett
”allmänt caféliv”, bara för att koppla av och sitta och prata eller vara tyst. Lördagar
hade brukarna själva hand om verksamheten och ansvarade för öppethållandet och
stängning. Vem som tar på sig det ansvaret görs upp med personalen inför varje
helg. Det har blivit allt populärare att komma även på lördagar, många kände sig
ensamma just på helger, det är då man enligt fokusgruppen kan börja må dåligt och
då var det skönt att kunna gå till Juhlinska. Gruppen upplevde det som positivt att
få ta eget ansvar under helgen.

Fokusgruppen berättade att när det var bokad verksamhet på eftermiddagarna fick
man inte vara kvar om man inte deltog i verksamheten. Det kunde enligt brukarna
vara bra för det var många som inte tog sig för om man inte fick en ”puff”, men
verksamheten fick inte enligt fokusgruppen vara för organiserad och kravfylld för då
var det många som inte skulle komma alls. Social samvaro, en möjlighet att få träffa
folk eller som en i gruppen uttryckte ”att få skratta sig frisk” hade ett värde i sig.

Juhlinska Huset beskrevs av gruppen som ”vårat hus” och oftast hade man kommit
dit via en kompis eller via den tidigare kamratföreningen. Ingen av de vi intervjuade
hade blivit informerade om Juhlinska av socialtjänsten. Man tyckte att det var viktigt
att man kunde välja själv om man ville gå dit eller inte och det var bra att det var
öppet på helgerna, speciellt på storhelger för då var det många som kom.
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Juhlinska kallades även för ett ”Öppet-Hus” men gruppen uttryckte att det kanske
inte skulle vara ”öppet” för vem som helst. Man hade blandade känslor inför att alla
slags människor skulle kunna gå dit och kände bl.a. en oro för att det skulle kunna
bli en plats dit missbrukare skulle kunna söka sig. Man ansåg att man nog skulle ha
samma erfarenhet av psykiatrisk sjukdom, det kan bli konflikter om man blandar
folk för mycket. Men däremot hade gruppen inget emot blandade åldrar, idag var
det övervägande medelålders som kom och man skulle gärna se att även yngre sökte
sig till verksamheten. Gruppen diskuterar hur man skulle kunna få yngre besökare
och ett förslag var att sprida information om att Juhlinska fanns t.ex. med
informationsfolder på psykiatriska mottagningen.

Fokusgruppen uppgav att det var bra när det var många som kom till Juhlinska
Huset, det blev roligare att jobba och att vara tillsammans. Det var alltid fler som
kom på hösten/vintern än på våren/sommaren. Någon i gruppen önskade mer
aktiviteter för ”karlar” t.ex. biljard, någonting med trä (träslöjd), spel typ monopol
eller kortspel. Andra önskemål var en vävstol och mer regelrätt fritidsverksamhet
som t.ex. promenader om det inte var för kallt. Matlagning var en populär aktivitet
som gärna kunde utökas. Resor av olika slag var också roligt som t.ex. resan man
hade till Karlstad för att julhandla. Det fanns tillgång till dator på Juhlinska, men
fokusgruppen tyckte att ”sitta vid en dator” var passiviserande, det blir ingen
gemenskap. Om det skulle komma yngre till Juhlinska kanske det skulle bli tvunget
att ha mer dataspel.

Juhlinska stängde kl.15.00 och gruppen uppgav att det vore önskvärt om det var
öppet längre. Många kom igång sent pga. att man äter starka mediciner.
Fokusgruppen ansåg att det var okej att ta sin medicin på Juhlinska, bara det inte
blev för mycket då det kan få karaktären av vårdavdelning istället för ett
allaktivitetshus. Samtliga i gruppen uppgav att det var ett avspänt klimat på
Juhlinska, som man uttryckte det; ”det är sällan som någon är jättearg eller jättesnäll,
utan man var som man var”.

När det gällde tankar kring personal ansåg gruppen att det var viktigt att personalen
hade förståelse och kunskap om psykisk sjukdom och att personalen kompletterade
varandra. Man upplevde att man blev gott bemött av personalen. Även om det var
ett ”Öppet-Hus” var det viktigt att det fanns personal. Hade man synpunkter på
personalen kunde man vända sig till enhetschefen på socialkontoret. Gruppen
uttryckte att man kunde prata med varandra, men säger samtidigt att man ska nog
inte prata för mycket med varandra om sina problem. Det var viktigare att man
talade med varandra mer om vad som har hänt, i stan eller i världen, att man talade
om det som var ”friskt” och inte bara det som kändes tungt i stunden. Personalen
upplevdes som en garant för att det fanns en sund avvägning mellan ”sjukt” och
”friskt”.

Fokusgruppen uppgav att man hade andra utanför huset när det gällde den psykiska
hälsan, men personalen på Juhlinska skulle vara ett bollplank om man mådde lite
dåligt. Det som man i gruppen upplevdes som jobbigt var att det inte fanns
professionella att ringa kvällar och helger om det krisade. Fokusgruppen upplevde
att det var då man kände sig utlämnad och ensam, när det inte fanns någon att
vända sig till. Dagtid fungerade allt bättre och då fanns även Juhlinska Huset.
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Gruppen uppgav att om man hade synpunkter på verksamheten, var missnöjd eller
hade förslag på aktiviteter så fanns det en förslagslåda uppsatt och det tyckte man
var bra. Gruppen ansåg att det skulle vara önskvärt med fler och mer varierade
aktiviteter, gärna med inslag av studiebesök på liknande verksamheter för att få idéer
och uppslag, men också för att träffa andra. Det skulle även vara trevligt om andra
föreningar ibland kom på besök. ”Husmöte” förekom 1 gång/månad och dessa var
även protokollförda, gruppen ansåg att det skulle vara önskvärt att fler deltagare var
med och att ”husmöten” var lite oftare.

Utredarnas kommentarer

Vår reflektion i samtalet med denna fokusgrupp var vilken viktig funktion ett
allaktivitetshus har för personer med funktionshinder. Detta att kunna få mötas och
få känna delaktighet i ett socialt sammanhang har livskvalitetshöjande effekter när
man annars ofta är lämnad i en isolerad ensamhet. Personalen har en naturlig del i
besökarnas vardag vid allaktivitetshuset och mycket klaras av i mötet under naturliga
förhållanden utan en behandlande karaktär. En stark upplevelse vi hade var vikten
av att ha sysselsättning även om det inte hade karaktären av ett lönearbete.

I den öppna psykiatrin, som vi har skapat under de senaste årtiondena, med
nedläggningar av institutioner som kan ge ett tomrum runt den funktionshindrade.
Isolering, ensamhet och brist på sysselsättning har blivit för många ett större
problem, än de restriktioner som institutionen skapade. För att få ett gott liv, även
om man har ett funktionshinder, måste enligt oss samhället skapa arenor (ex.
allaktivitetshus) där man kan få ta del av social gemenskap och sysselsättning. I en
förlängning tror vi att detta kommer att ge ett mindre behov av sjukhusvistelser och
tung medicinering, vilket ger en samhällsekonomisk vinst och framförallt livskvalité
för de psykiskt sjuka.

Flyktingmottagningen

Kristinehamns kommun har sedan flera år tillbaka tagit emot flyktingar. Den
nuvarande överenskommelsen med Integrationsverket har gällt sedan 1999.
Överenskommelsen innebar ett årligt mottagande av upp till 40 flyktingar.
Kristinehamns kommun har haft en utlokaliserad flyktingmottagning som idag är
integrerad i Utvecklingscenter och tillhör utförarverksamheten. Det treåriga
introduktionsbidraget handläggs av två flyktingsamordnare som även har det sociala
stödet med integrationsfrågor kring de nyanlända. Efter tre år ska flyktingen gå över
till socialkontoret, beställarverksamheten, som handlägger försörjningsstödet och
kartlägger det eventuella fortsatta stödet.

Deltagarna i fokusgruppen var åldersmässigt mellan 26 och 55 år och hade haft
kontakt med flyktingmottagningen mellan 6 månader och 6 år. Det sociala stödet
har erhållits från flyktingsamordnarna men försörjningsstödet har lagts över till
beställarverksamheten efter avslutandet av introduktionsbidraget. Det här är frågor
som har fokuserats efter bildandet av Utvecklingscenter då flyktingsamordnarna
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ingår i staben av coacher. Diskussioner har funnits sedan tidigare om hur länge en
flykting ska vara aktuell på flyktingmottagningen, numer Utvecklingscenter. Då
samtalen med fokusgrupp genomfördes hade inte Utvecklingscenter ännu bildats.

Fokusgruppen berättade att valet att bosätta sig i Kristinehamn inte var något som
alla i gruppen hade bestämt själva. Några hade fått ett brev från Integrationsverket
om kommunplacering och någon hade med anledning av kontakter med sjukhuset i
Kristinehamn valt efter det. En annan hade fått förslag på några orter, däribland
Kristinehamn, och valde då utifrån sin önskan att bo vid vatten eftersom det
påminde om den egna hemorten.

Samtliga i gruppen vittnade om ett personligt och nära möte med handläggarna när
man kom till Kristinehamn. Alla hade avtalad tid med handläggarna som mötte upp
när man anlände och visade dem tillrätta. Det var klart med lägenhet som man blev
anvisad till och handläggarna hade sett till att det fanns lite mat hemma och de
presenterade även staden och visade runt. Det var även ett personligt
uppföljningsmöte dagen efter.

Fokusgruppen ansåg att man fick hjälp med det man behövde och man visste vem
man skulle kontakta och det tyckte gruppen kändes bra. Flyktingsamordnarna
upplevdes som alltid tillgängliga vid behov. Det var även tillåtet att ringa när man
ville, om något var akut och det upplevde gruppen som tryggt då man inte hade
något eget nätverk. Fokusgruppen uttryckte klart att man hade ett behov av att ha
personlig kontakt för att kunna få vägledning vad saker och ting betydde i det nya
samhället.

Gruppen upplevde att handläggarna tog sig tid, gav information och förklarade hur
man ska gå tillväga i situationer som upplevdes som svårbegripliga utifrån deras
personliga erfarenheter från sina tidigare kulturer. Detta gällde inte bara kontakter
med myndigheter utan även hur man ska hantera sitt vardagsliv i mötet med
”svensken”. Något som alla upplevt var det olika systemet i könsroller som de mött i
den nya kulturen, då segregeringen mellan män och kvinnor var tydligare i det
gamla hemlandet och man upplevde som viktigt att man tidigt fick information om
hur det fungerade i Sverige.

Fokusgruppen beskrev tillgängligheten till flyktingsamordnarna som mycket positiv.
Hade handläggarna inte möjlighet att ta emot direkt om man hade problem, så fick
man omgående besked om en besökstid vilket gjorde att man kände sig trygg även
om den uppkomna situationen upplevdes som akut. Man tyckte inte att det var lång
väntetid till handläggarna utan gruppen upplevde även att handläggarna hjälpte
varandra. Fanns inte den ena på plats så kunde man fråga den andra. Det fanns
alltid någon på plats som man kunde fråga eller att man kunde nå någon av dem via
mobiltelefon. Om man däremot behövde tolk kunde det ta längre tid.
Fokusgruppen upplevde att handläggarna hade en förståelse för behov och vikten av
tolk när man t.ex. hade familjesamtal och hade brister i sin kunskap i det svenska
språket.

Fokusgruppen hade klara åsikter om vikten av att ha en personlig handläggare; ”Det
är viktigt att det fanns en person, en central figur, som hade min ursprungshistoria
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och hjälpte mig”. Ofta hade man haft svåra upplevelser med sig i samband med
flykten från hemlandet och det kändes svårt att berätta på nytt och på nytt om sin
personliga historia för personer som kändes som främlingar. I det nya landet var
man utlämnad och det fanns inget socialt nätverk, som man var van vid från
hemlandet och därför fick handläggarna en viktig roll som nätverksuppbyggare och
guider in i det nya samhället. Gruppen beskrev att det var svårt att komma in i det
svenska systemet, som hade många regler som inte var givna när man kom från en
annan kultur. Det var viktigt att få reda på de kulturella nycklarna, hur man t.ex.
skulle bete sig, då varje kultur hade sina regler och det var viktigt att få dessa nycklar.
Det fokusgruppen lyfte fram som absolut det viktigaste var att man fick ett korrekt
bemötande från myndigheten och att man skulle känna delaktighet i handläggning.
Deras åsikt var att handläggarna måste ha en personlig lämplighet och en bred
kunskap om kulturer och att de var lättkontaktbara. Med lättkontaktbara menade
gruppen att de både var lätta att tala med och var tillgängliga. Det var viktigt enligt
gruppen att kunna nå handläggarna om man fick akuta problem.

I gruppen fanns en gemensam upplevelse av att man bar på en rädsla och osäkerhet
för byte av handläggare. Det var lätt gjort, om man tvingades byta handläggare, att
man fick en känsla av osäkerhet och att man fick en sämre självkänsla om man inte
blev bemött på ett tryggt sätt. Fokusgruppen uttryckte en osäkerhet när brytpunkten
kom, när introduktionsersättning gick över till försörjningsstöd och vilka
annorlunda regler som då fanns. Man behövde en personlig handledning om hela
ersättningssystemet runt försörjningsstödet. Man uppfattade regelverket som
krångligt att förstå, det gjorde att man kände sig extra utsatt för att byta handläggare
i den situationen. En sak som skulle kunna underlätta övergången var att man kunde
reglerna bättre. Då trodde man att man skulle känna sig säkrare och uppleva att man
hade mer kontroll över sin egen situation.

I fokusgruppen hade man en diskussion vad som skulle underlätta integreringen i
det nya samhället. Man upplevde att nyckeln till att komma in i systemet var att
man fick ett jobb. Därför ansåg gruppen att det var viktigt att man fick handledning
i hur man sökte arbete och vilka regler som fanns för anställning. Gruppen tyckte att
det var bra med praktikplatser som man såg som en öppning till arbete, och därmed
fick man insikt i svensk ”jobbkultur” och förståelse för hur det fungerade på svenska
arbetsplatser. Gruppen upplevde att man genom sin praktikplats fick ett
inifrånperspektiv om hur samhället i stort fungerade när man mötte vanliga
människor, inte bara myndighetspersoner. Under sin praktikplacering var det viktigt
att man fick möjlighet till kontinuerlig handledning och hjälp från handläggare, för
att kunna diskutera och få vägledning hur den svenska arbetskulturen fungerar.

Kunskap om nystart av eget företagande och entreprenörskap var en information
som skulle kunna vara nyttig för många nyanlända. Fokusgruppen ansåg att man då
fick möjlighet att få idéer när man själv hade erfarenheter från sitt gamla system.
Gruppen diskuterade även om man skulle kunna skapa ett forum, kanske ett
kulturcafé där både svenskar och invandrare kunde umgås och träffas. Där man
kunde läsa tidningar från olika länder, ha tillgång till Internet, genomföra olika
kulturarrangemang och spela schack. Det som var viktigt var att det skulle vara en
samlingsplats, mötespunkt, för både invandrare och svenskar så att man fick ett
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utbyte. Man upplevde det som viktigt i gruppen att ha någonstans att gå om man
var ledig eller arbetslös. Ett sådant café skulle kunna drivas som en praktikplats.

En ytterligare idé som diskuterades i gruppen var ”faddersystem”. Man visste att det
fanns ett ”faddersystem” där svenskar ställde upp som värdfamiljer, vilket man
upplevde som positivt. Gruppen diskuterade även att man skulle kunna ha ett
faddersystem från familjer och/eller personer som hade anlänt tidigare och kom från
samma kultur. Då skulle de värdfamiljerna veta vilka kulturkrockar som fanns och
kunde underlätta integreringen.

Utredarnas kommentarer

I mötet med denna fokusgrupp blev vi uppmärksammade på hur mycket erfarenhet,
kunskap och kraft det fanns i gruppen. Det vi upplevde som påfallande sorgligt var
hur liten del samhället tog till vara dessa erfarenheter och hur svårt det upplevdes att
få plats i det nya systemet både privat och i arbete.

Gruppen uttryckte och vad även vi tror, att arbete är ”portnyckeln” till att känna att
man fått en inträdesbiljett in i det svenska samhället. Här om någonstans är det av
största vikt att man får praktikplatser för att bryta en destruktiv isolering. Vi fick en
ökad förståelse av frustrationen att ha en säkrad position, en roll i den gamla
kulturen och plötsligt få börja om helt från början när man kom till ett nytt land.
Rollförlusten, från att veta vem är, till att plötsligt börja om från början och då
redan vara i mogen ålder. Språket upplevde vi som viktigt, men det kanske inte alltid
enbart ska vara Svenska för Invandrare (SFI) vid skolbänken, utan likväl i personliga
möten på arbetsplatser eller träffpunkter med dagligt ”prat”.

Gruppen uttryckte en osäkerhet och ett starkt trygghetsbehov i mötet med
myndigheter, arbete, skola och nya situationer. Då man i de flesta fall saknade ett
personligt nätverk blev en känsla av utsatthet starkare om man kom i nya
situationer, man hade ingen egen erfarenhetsbaserad kunskap att gå tillbaks till.
Denna funktion upplevde vi att flyktingsamordnarna uppfyllde och vi tror att det
framtidsvis är viktigt att man har insikt och empati för betydelsen av det kurativa
stödet som gruppen upplevde sig vara i behov av. Trots integrationsarbete under tre
års tid tror vi att ett fortsatt personligt stöd är viktigt och säkerligen besparande både
för samhället och för den enskilde. Vad som kan vara en risk är att man får en för
stark bindning mellan flyktingsamordnare och brukare som gör att hjälpen kan
upplevas som personrelaterad istället för professionell. Detta skulle kunna motverkas
genom introduktion och ett bra överlämnande till ordinarie hjälputbud efter tiden
med introduktionsbidrag.
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6.4 Reflektion av utredarna om arbetet i fokusgrupperna med brukare

Stämningen i grupperna var till en början trevande och osäker men under
fokusgruppens gång blev man mer öppen och säker. Man var avvaktande mot övriga
deltagare i gruppen, men efterhand växte det till ett intresse att ta del av andras
erfarenheter, synpunkter och önskningar. Upplevelsen av att man delade samma
verklighet gav en känsla av att det fanns ”Jag-stärkande” inslag i att få träffas i grupp.

Något som vi också upplevde var en uppsluppen och humoristisk stämning i
grupperna som gav många skratt när man insåg att man delat samma verklighet.
Samtidigt fanns en känsla av lättnad att man inte var ensam i att ha upplevt samma
utsatthet i mötet med myndigheter och verksamheter. Något som framkom med en
klar tydlighet var att man kunde hjälpa varandra genom råd och stöd, då man
upplevt samma situationer tidigare som någon upplevde som problematisk i nuet.

I det sociala arbetet talar man mycket om nya begrepp som brukar benämnas
”advocasy ”och ”empowerment” (Payne, 2002). Med detta betonas en stark
brukarmedverkan där inte professionella tar över utan stärker upp utsatta grupper. I
advocay-begreppet ingår att man får kunskap om aktuell lagstiftning och sociala
rättigheter för att kunna kräva det som man har laglig rätt till. I empowerment-
begreppet ingår att man som utsatt tar ansvar och får kraft att agera på egen hand. I
arbetet med fokusgrupperna fick vi en föraning hur dessa begrepp fick ett konkret
innehåll i och med brukarnas agerande i grupperna. Vi fick också roller som var
direkt rådgivande utifrån den kunskap vi hade som socialarbetare/utredare om
lagstiftning och sociala rättigheter utan att ta över processen.

Något som framträdde i våra fokusgrupper var den utsatthet och maktlöshet man
upplevde när man var i behov av samhällets stöd. Mellan makt och hjälp (Skau,
2006) finns en avgrund om man känner sig mindervärdig i mötet med den
professionella socialarbetaren. Då kan vägen vara lång till det vi vill kallar för sociala
rättigheter.

En viktig del av att vara professionell socialarbetare är att man behåller och drivs av
sin empatiska förmåga (Holm, 1996). Under vardagsarbetet är det lätt att man
urholkas i denna känsla och glömmer den utsatthet man har som brukare. Vad vi
upplevde i de nära mötena utan inslag av myndighetsutövning eller behandling var
att vår förståelse djupnade för den svåra situation man lever i om man t.ex. är ung
och arbetslös, flykting i ett främmande land, missbrukare och psykiskt
funktionshindrad. Detta gav oss nya perspektiv som vi tror är viktiga för alla som
arbetar i denna sektor för att ge ett humant möte till hjälpsökande.

Brukarnas kunskaper och erfarenheter, ”att vara expert på sitt eget liv”, borde tas
tillvara mer kontinuerligt och strukturerat vid t.ex. organisationsförändringar
och/eller när nya insatser/verksamheter ska starta upp. Det skulle ge innehåll i det
som många förvaltningar och verksamheter säger idag att man har ”brukaren i
fokus” och det skulle även öppna upp för brukardelaktighet.
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6.5 Brukarenkäten

Under 2005 genomfördes en brukarundersökning inom förvaltningens samtliga
avdelningar. Undersökningen baserades på en enkät som delades ut på
avdelningarna till brukarna. Som ett komplement till de genomförda
fokusgrupperna med brukare har vi valt att redovisa de brukarenkäter som
förvaltningen gjorde inom samtliga avdelningar under våren och hösten 2005.
Enkäterna utformades och sammanställdes av den ena utredaren i sin roll som
verksamhetsutredare.

Bakgrund till brukarenkäten

Brukarenkäterna genomfördes med anledning av det målarbete som hade påbörjats
på avdelningarna under 2005 och syftet med enkäterna var att få ett underlag till
målarbetet. Enkätundersökningen är planerad att upprepas med återkommande
intervaller för att kunna få ett utslag av det genomförda målarbetet.

Brukarenkäterna skulle vara en inventering och ett mått på ”hur tycker brukaren att
det fungerar idag?”. Med brukarnas deltagande skulle verksamheterna få signaler om
vad som behövdes förbättras, utvecklas och/eller bibehållas. Den drivande tanken
med brukarmedverkan på det här sättet var att vid nästa enkätperiod skulle
verksamheterna kunna se om de förbättringsinsatser som man gjort medfört ändrat
resultat och att det blev ett nytt tillfälle att få signaler om förbättringsområden och
därmed kunna skapa nya mål.

Totalt hade 211 brukare besvarat enkäten och brukardeltagandet var fördelat med:

- Omsorg 75 brukare (26 brukare boende LSS, 16 brukare boende SoL, 33 brukare
personlig assistans/ledsagare)

- UoA 80 brukare
- IFA 56 brukare.

Brukarna fick i enkäten ett antal påståenden, av dessa skulle man välja ut ett antal
påståenden vad de tyckte var viktigast för att kunna känna att det var en hög kvalité
i kontakten med handläggaren alternativt i de insatser som beviljats (se metoddel).
Brukarna inom avdelningarna UoA/IFA hade till uppgift att välja de fem viktigaste
påståendena och Omsorgen de fyra viktigaste påståendena. Efter att man valt ut sina
påståenden skulle man betygsätta, från 1 – 5, samtliga påståenden utifrån
upplevelsen av hur man tyckte att det var idag. I tabellen nedan (inom parantes)
redovisas de påståenden som de flesta valde ut och får således det högsta
procenttalet.

I enkätens andra del hade brukarna betygsatt samtliga påståenden utifrån hur man
upplevde att det var idag och resultatet var att brukarna till övervägande delen hade
ett högt betyg. Genomsnittsbetyget har räknats fram för respektive påstående och
redovisas i tabellen med en asterix*.
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Det är viktigt att:

Tabell 4: Vad var viktigast för att kunna känna att det var en hög kvalité i kontakten med handläggaren
alternativt i de insatser som beviljats. Redovisas avdelningsvis.
 * Genomsnittsbetyg.

6.6 Reflektion av utredarna

Något som är intressant att notera är den höga värderingen från brukarna inom IFA
och UoA att personal/handläggare har rätt kompetens för sin uppgift. Omsorgen
lyfte fram som viktigast insatsens individuella utformande och vår tolkning är att
man som brukare vill träffa professionella med ett brett kunskapsfält för att kunna få
rätt stöd. Rätt kompetens för sin uppgift visar enligt oss värdet av att anställa
personal med, för uppgiften, rätt kompetens/utbildning. Det är värdefullt ur ett
arbetsgivarperspektiv att ha en kontinuerlig kompetensutveckling med individuella
utbildningsplaner för personalen. Utbildning och kompetens ger trygghet och
tydlighet hos den anställde som inte är att underskatta i mötet eller i arbetet med
brukaren. I Socialtjänstlagen (1980) 1. kap, 3 § uttrycks kompetenskravet enligt
följande:

”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalité. För utförandet av socialnämndens
uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”.

En individuellt anpassad insats värderas också högt av brukaren, att inte generalisera
utan kunna se den enskildes behov. Detta kan man även hitta som en av de sju
vägledande principerna i Socialtjänstlagen (1980); flexibilitet:

IFA UoA Omsorg
handläggaren har rätt
kompetens för sin uppgift
(66 %) 3,86*

personalen har rätt
kompetens för sin uppgift
(56 %) 4,25*

de insatser jag beviljas är
utformad efter mina
behov
(55 %) 3,49*

jag känner respekt och
e n g a g e m a n g  f r å n
handläggaren
(49 %) 3,48*

jag är delaktig i vilken
insats som passar mig och
mina behov
 (56 %) 4,16*

jag blir bemött med
respekt
(55 %) 4,13*

handläggaren är lyhörd
och tar tillvara mina
synpunkter
(49 %) 3,60*

jag känner respekt och
e n g a g e m a n g  f r å n
personalen
(52 %) 4,49*

de insatsen jag beviljas gör
så jag kan leva och bo
som alla andra
(53 %) 4,15*

jag får information om
mina rättigheter
(47 %) 3,11*

det är ett bra samarbete
mellan personalen
(44 %) 4,40*

personalen lyssnar på mig
(51 %) 4,12*

jag känner delaktighet i
den planering som görs
med handläggaren
(45 %) 3,55*

den insats jag deltar i leder
till att jag kan klara ut min
situation själv, ”hjälp till
självhjälp”
(39 %) 4,00*
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”Insatserna får aldrig utformas efter färdiggjorda mallar. Varje insats ska vara individuellt
anpassad efter den enskildes önskemål och behov med beaktande av helhetssynen” .
(Bergstrand, 2004 sid. 7)

Respekt och engagemang, delaktighet och ett bra bemötande framträder tydligt i
enkätsvaren som viktiga komponenter i ett professionellt möte i handläggning och
utförande av insats. Detta kan sammanfattas i begreppet empati som enligt praxis
och forskning är en av hörnstenarna i bemötandet av människor i behov av stöd
(Holm 1996).

I betygsättningsdelen i brukarenkäten fick brukarna gradera upplevelsen av hur man
tyckte att det var idag. Generellt sett får samtliga påståenden ett bra betyg, UoA och
Omsorgen ligger över betyg 4 på samtliga påståenden och IFA ligger över betyg 3.
Brukarna har dock betygsatt IFA lägre än övriga avdelningar vilket kan betyda att
man bör uppmärksamma denna avdelning och undersöka vad som ligger bakom
denna lägre betygsättning.
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7. Personalperspektiv

För att få fram ett personalperspektiv i vår konsekvensbeskrivning av
organisationsförändringen startade vi upp tre fokusgrupper med personal från
respektive avdelning under hösten 2005 och våren 2006. Under 2005 genomfördes
även en enkätundersökning om hur man upplevde sin arbetssituation i arbetet mot
nämndens målformuleringar.

I uppdraget för en konsekvensbeskrivning av organisationsförändringen fanns även
att vi skulle ta fram personalperspektivet. I personalperspektivet skulle framgå hur
man upplevde sin arbetssituation i den nya organisationen, arbetstrivsel, delaktighet
i förändringsprocessen, tydlighet från ledning och politik och behov av
kompetensutveckling.

Fokusgrupperna bestod av personal från Omsorgsavdelningen, Utveckling och
arbete och Avdelningen Individ och Familj. Grupperna arbetade runt följande
frågeområden:

- upplevelser av organisationsförändringen
- konsekvenser av förändringarna i vardagsarbetet
- önskemål om organisationens framtida utformning
- arbetstrivsel
- upplevd delaktighet
- tydlighet från ledning
- behov av kompetensutveckling

Fokusgruppernas arbete presenteras avdelningsvis.

7.1 Avdelning Individ och Familj (Beställarverksamhet)

Personal som var med i fokusgruppen kom från olika funktioner med både ren
myndighetsutövning och med vissa inslag av service och utförareuppgifter. Det
fanns en bred erfarenhet av socialt arbete och man hade i genomsnitt arbetat i 10 år
inom den sociala sektorn.

Det fanns personer i gruppen som varit med i uppstarten av diskussionen om att
man skulle gå över till en beställare - utförareorganisation. Det hade varit en
studieresa till Södertälje kommun som arbetade efter denna organisationsmodell. De
som var med vid studiebesöket kom ihåg att man var missnöjd med vad man såg
och man upplevde att det var ”rörigt” i kommunen. Efter det här var det ingen som
frågade efter hur man hade upplevt studiebesöket och man var inte med i några
diskussioner om en eventuell organisationsförändring, utan hade en känsla av att det
redan var beslutat innan besöket. I samband med att en ny förvaltningschef
anställdes blev man informerad om att modellen skulle införas.

I fokusgruppen upplevde man förändringen som onödig, då man redan hade en
organisation som man var nöjd med, fanns redan inslag av uppdelning av
arbetsuppgifter, men inte med en lika strikt uppdelning mellan myndighetsutövning
och utförardelar som i den nya organisationsmodellen. Man hade redan lyckats på
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ett bra sätt att genomföra besparingar och man hade en öppenhet i organisationen,
mellan dem som höll på med myndighetsutövning och med dem som var utförare.
Kändes som det hade varit en negativ förändring, den förändring som skedde gav
slutnare vägar mellan beställare och utförare, gav mer tidskrävande möten och en
oklarare ledningsfunktion.

En upplevelse man hade i fokusgruppen var att förändringar bara ”dimper ner”, men
inga anvisningar hur det ska klaras av, vilket gör att man upplever en förvirring som
handläggare. Det borde vara mer konkreta planeringsmöten inför förändringar, för
nu upplevs det ofta som rörigt. Det är mycket ”pengasnack” och lite prat om
brukaren. Brukare är också ett ord som fler i gruppen känner sig osäker med, men
uppger att det är också ett ord som kommit uppifrån, att det ska vara ett enhetligt
begrepp. Man har ingen upplevelse av delaktighet i planeringsprocessen utan det
”gäller att gilla läget”, som ett exempel nämns starten av Utvecklingscenter. Här
hade man inte blivit tillfrågad om det fanns ett behov av en sådan funktion utan
blev bara informerad när allt var klart hur det skulle fungera. Man är kritisk till det
dokument som framtogs genom ett projekt som var bakgrunden till utformandet av
Utvecklingscenter, vilket man inte heller upplevde sig vara delaktig i.

I den nya organisationen har man en upplevelse av att allt mer tid läggs på
administration och möten, tid som man tidigare kunde lägga på utredningsarbete
och möte med brukare. Det har blivit en massa småmöten av vad man tidigare
klarade av vid stormöten. En annan frustration som upplevdes i fokusgruppen var
den ständiga diskussionen om budgetfrågor och att man ska spara. Man uttrycker i
fokusgruppen att man skulle vara ekonom istället för socialarbetare, de ekonomiska
frågorna får en tyngd som upplevs frustrerande då fokus inte finns på brukarna.

Gruppen har en känsla av att den nya organisationen leder till kontroll, man kan se
hur mycket pengar som betalas ut till vad och till vem, vilket inte alltid känns bra,
blir lite av ”Big Brother is Watching You” och det leder till fyrkantighet. Förr gjorde
man en handlingsplan, nu är det styrkort där det ska skrivas exakt vad som ska göras.
Det blir beställarna som kommer att bestämma hur mycket tid som utförarna ska
lägga ned på varje brukare, men det finns en osäkerhet hur överföring av
information och uppföljning kommer att ske.

I omorganisationen har man känt en osäkerhet över ledarstrukturen, har fått
samordnare som nära chefer som man upplevt har en omöjlig arbetsuppgift.
Samordnarna ska hinna med både arbetet med brukare och sin nya funktion.
Gruppen var osäker på hur mycket arbetsledning det fanns i samordnarfunktionen
eller om det enbart var ett led i delegationen. Omorganisationen har gått så snabbt
så ingen vet vem som beslutar vad. Fokusgruppen har en känsla av att det är kaos i
ledningsfunktionen och man inte vet hur det ska planeras. Man hade trott i gruppen
att alla avdelningar skulle ha samma ledningsfunktioner men så är det inte. Andra
avdelningar har chefer under verksamhetschef och förvaltningschef. Blir nu att
gruppledare/samordnare får mer funktioner än vad det var tänkt och då blir det svårt
då det ska kombineras med socialsekreteraruppgifterna, de får alldeles för mycket att
göra. Gruppen tycker att det behövs ett mellanled som har en klarare chefsroll,
upplevelsen idag är att det fattas, då verksamhetschefen inte längre är nära i det
dagliga arbetet.
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Fokusgruppen upplevde att man blivit vilseledd om delaktighet, det som har
beslutats kommer uppifrån och ingen har frågat efter deras åsikter. Uppmaningar har
funnits som: ”Antingen är man med på tåget eller så hoppar man av”. Sådana
uttalanden ger signaler om individernas värde i en organisation. Under en inte så
lång tid har man varit med om fyra omorganisationer och att allt går fram och
tillbaka. Man har en upplevelse av att allt sker hastigt och lustigt, men man tar inte
reda på vad som varit tidigare med att utvärdera det som varit. Ibland ska man jobba
med allting och ibland ska man specialisera sig, men man ska alltid spara pengar.

Finns inte en känsla av att det är bättre för brukaren idag, rollerna fortfarande oklara
och går in i varandra. Blir kanske klarare senare för brukarna när det inte finns
gråzoner som idag. En sådan gråzon är t.ex. uppföljningsansvaret som ska ligga hos
beställarna, men samtidigt så är det inte de som möter brukarna i vardagen.

I gruppen kände man en oklarhet över hur den nya organisationen fungerade i de
olika leden och man upplevde att man inte heller fick konkreta svar från ledningen i
detaljfrågor. Man har blivit jämförd med Omsorgsavdelningen, som blivit framförd
som det goda exemplet. Det känns orättvist då de har en helt annorlunda målgrupp.
De brukare som man handlägger på Avdelningen för Individ och familj är mer
utsatta och har ett annorlunda och mer varierat hjälpbehov. Fokusgruppen får
ibland en känsla av att man skulle dra ned på handläggare, trots att man har en hög
arbetsbelastning, vilket man tror beror på att man gör jämförelser med Omsorgen.

Runt en diskussion om brukarnas hjälpbehov upplevde man att det inte vara så
annorlunda idag än tidigare. Sexuella övergrepp och barnmisshandel ser likadant ut,
men idag ska man klara allt med mindre pengar. Samtidigt upplever man att
människor är mer trasiga, finns mer missbruk och psykisk ohälsa hos brukarna och
man har en slimmad organisation som gör att hjälputbudet känns begränsat. Allt ska
ske i öppenvård samtidigt som gruppen får allt mindre tid till konkret socialt arbete.
Förr hann man se mer till brukarnas egna resurser och man kunde arbeta mer
nätverksinriktat, idag arbetar man hela tiden under tidspress och hinner inte göra de
utredningar som man skulle behöva göra för att få en bra planering runt brukaren.

Rollfördelningen har klarnat; speciellt i ekonomigruppen, man utreder, man
beställer men gör sedan inget mer. Uppföljningen ska ligga på beställarna, men här
känns det som att det inte finns tillräckliga rutiner ännu. Det är beställarna som har
huvudansvaret, men visst tas det beslut av utförarna under vägen, tillfälliga lösningar
som kanske måste till för att få en smidighet i organisationen. Det är ju också ett sätt
att ha brukaren i centrum om en förändring är bäst för brukaren i nuet. Det fanns
en osäkerhet i fokusgruppen om hela ledningen var medveten om att det fungerade
så. Deras chef visste, men osäkert om de andra cheferna i utförarledet visste om det,
var svårt då man hade olika chefer i de olika leden.

Förr fick man protokoll från ledningsgruppen men det får man inte längre, då det
inte ska skrivas protokoll från dessa möten. Förvaltningschefen har beslutat att den
information man behöver ska man få genom sin verksamhetschef. Det känns som
man inte får den information man behöver och att den information man vill ge inte
alltid kommer upp till ledningsgruppen. En annan sak är att informationen kommer
vid olika tillfällen till olika avdelningar. Det beror på att man har olika tider för
arbetsplatsträffar och då får ibland en avdelning information tidigare än övriga
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avdelningar och det skapar oro. Man behöver inte all information, men den
information man ska ha ska vara lika och inte vinklad genom olika syn på
informationen.

Fokusgruppen uttryckte att man inte kände att man hade en enig ledning. Det är
svårt, då man i den nya organisationen blir beroende av både sin egen chef och
cheferna i de olika utförarleden. Det blir även informationsmissar som gör att det
blir svårt att ha ett enhetligt handlande. Man hade en upplevelse i fokusgruppen av
att det fanns en obalans i ledningsgruppen och att cheferna hade gett uttryck för att
det varit svårt att få gehör för sina synpunkter. Man var även osäker på hur stor
kunskapen var om brukarbehov och det direkta sociala arbetet, då det ekonomiska
perspektivet kändes som det mest framträdande och allt starkare i ledningsgruppen.

Sammanfattningsvis uttryckte fokusgruppen en känsla av frustration, bristande
delaktighet och att det var oklara ledningsstrukturer. Man upplevde att det var ett
starkt ekonomisk perspektiv och att man önskade att få en möjlighet till att arbeta
med ett klarare brukarperspektiv och få mer stöd och handledning i det dagliga
arbetet. Vad man ytterligare önskade var att få en möjlighet att vara mer tillgängliga
för brukarna, mer tid till direkt socialt arbete istället för att sitta på möten. Man
betonade vikten av att cheferna arbetade enhetligt mot samma mål och hade en god
kunskap om att jobba med utsatta människor. Viktigt med uppföljning, öppenhet
och att man har en dialog och kommunikation i förändringsarbetet så att det inte
blir en tyst organisation.

Fokusgruppen gjorde ett förslag till vad man menade skulle vara en väl fungerande
organisering av deras avdelning. I förslaget önskade man att målgruppsindela så att
samma målgrupp bland brukarna hade samma chef som kan följa besluten i alla led.
Det övergripande ansvaret skulle vara som i nuläget med en förvaltningschef och
sedan skulle det vara 2 avdelningar:

Avdelning 1; Barn och ungdom och LSS
Avdelning 2; Vuxna, missbruk, ekonomi och psykiatri

Avdelning 1, ca 19 personal
Enhetschef
6 handläggare beställare Sol, LVU
2 handläggare beställare LSS

Utförare
Fält, Vågen, Hemterapeut, Familjehem, Familjeterapeut, Familjerättssekreterare

Avdelning 2, ca 20 personal
Enhetschef
9 handläggare (60 ärenden per handläggare)
4 administratörer för service
Förmedlingshandläggare
Dödsbohandläggare
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Utförare
Missbruksvård (ANL)

Den här organisationsmodellen ansåg fokusgruppen skulle leda till kortare
beslutsvägar och en närhet till chef och mellan beställare och utförare som skulle ge
en enklare dialog och samarbete. Man ansåg att det skulle innebära tidsvinster,
mindre sönderhackade dagar, kortare handläggningstider och mer tid för brukarna.

Fokusgruppen lyfte fram följande områden för kompetensutveckling:

- Ökad målgruppskunskap; neuropsykiatri, dubbeldiagnoser missbruk- psykiatri. Ett
utbildningspaket.

- Fördjupad kunskap i utredningsmetodik
- Droger och drogpåverkan, agerande under rus, kunna se ”läsa” om personer som

använder andra droger än alkohol är påverkade.
- Bemötande och då speciellt mot personer med olika funktionshinder.
- Psykiskt sjuka
- Utvecklingsstörning
- Dyslexi m.m.
- Få göra besök, erfarenhetsutbyte med andra kommuner som genomfört liknande

organisationsförändring mot beställare-utförare

Avslutningsvis gjorde fokusgruppen en SWOT-analys hur man upplevde sin
arbetssituation idag.

STYRKA
- Mycket kompetens
- Personal
- Tydlighet
- Ekonomisk

medvetenhet
- Klara roller

SVAGHETER
- Dålig kommunikation
- Dålig information
- Avsaknad struktur!
- Ledarskapet
- Brist på respekt (Inom ledarskapet

sinsemellan)
- Fokus hamnar på ekonomi istället

för på brukaren
- Tungrott
- För fyrkantigt

MÖJLIGHETER
- Framtiden
- Större tydlighet
- Tydligare roller

HOT
- Utbrändhet
- Folk flyttar på sig, säger upp sig
- Personalomsättning
- Tappar personal/kompetens/resurser
- Snabba kast skapar oro inför

framtiden
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Utredarnas kommentarer

Vad vi kunde se i denna fokusgrupp var att man inte kände delaktighet i
förändringsprocessen. Deltagarna uttryckte att de var dåligt motiverade till
förändringen i och med att de ansåg att organisationen fungerade tillfredställande
innan. I gruppen fanns en frustration över att arbetsvillkoren hade försämrats med
bl.a. en ökad tid som användes till administration och möten. Upplevelsen fanns i
gruppen att man förlorat fokus på brukaren och enbart talade ekonomi. Det fanns
en saknad och en osäkerhet runt ledningsstrukturerna vilket vi tror har bidragit till
den negativa attityden gentemot omorganisationen. Vad vi kan se i efterhand,
utifrån den information vi fått genom fokusgruppen, har varit att man misslyckats
med ett ”nerifrån-perspektiv” och inte fått en förståelse för nyttan av en
organisationsförändring i denna grupp. Gruppen ger uttryck för att blivit påtvingade
något som man inte förstår nyttan av och känt en rädsla för att det kommer att bli
ett tapp av kompetens inom professionen och att det kunde bli sämre ur ett
brukarperspektiv.

7.2 Avdelning Utveckling och Arbete (Utförarverksamhet)

De medverkande i fokusgruppen hade varierande arbetsområden, men tillhörde
enligt nuvarande organisation utförardelen.  Deltagarna arbetade inom olika fält, allt
från förebyggande arbete för ungdomar, till aktivt stöd i vardagen med brukare som
hade funktionshinder, missbruksproblem eller brukare som skulle hitta sin väg in i
det svenska samhället. Man upplevde att man var i utförardelen och att i arbetet
ingick både behandling, råd och stöd, uppsökande verksamheter, vardagshjälp och
även vissa utredningsinslag.

Fokusgruppen uttryckte att man upplevt omorganisationen på varierande sätt. De
flesta hade inte upplevt någon större förändring utan arbetet gick vidare som
tidigare. Alla i fokusgruppen upplevde inte att det var beställarsidan på
socialförvaltningen som enbart var uppdragsgivare utan det kunde vara andra
myndigheter, organisationer eller brukarna själva. Vad man hade gemensamt i
fokusgruppen var att man hade samma chefer.

En konsekvens som man nu såg i vardagsarbetet var att man hade börjat strukturera
upp uppföljningar med hjälp av det nya datasystemet och styrkort. Styrkorten
upplevdes olika i gruppen, det fanns både positiva och negativa reaktioner. En effekt
som man upplevde var att arbetsgivaren fick en totalkontroll, samtidigt som man
inte alltid dokumenterade det verkliga arbetet då det var för grovkornigt. Det var
svårbedömt när beställningarna inte kom från den egna myndigheten utan utifrån.
Det positiva som man upplevde med styrkorten var att de ledde till regelbundna
uppföljningar, egenkontroll och att man visade konkret för arbetsgivaren det jobb
man utfört.

I fokusgruppen fanns en enighet om värdet av att vara frikopplade från
socialkontoret, som både de och enligt dem brukarna ofta kopplade samman med
ekonomiskt bistånd, restriktivt myndighetsutövande och en värdegrund som
försvårade det sociala arbetet.
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En omstrukturering som var på gång vid avdelningen var att det skulle bildas en ny
verksamhet med en stark arbetslinje som skulle kallas Utvecklingscenter. Vissa inom
fokusgruppen kommer att tillhöra denna nya enhet. Där kommer man arbeta på ett
nytt sätt, man kommer att kallas för coacher, brukarna ska heta deltagare och man
talar om stegförflyttning med ”små eller stora hopp” ut ur socialtjänstens ”klor”.

Detta ledde till en diskussion i fokusgruppen runt vad begreppet socialtjänst är och
vad socialt arbete står för. Byte av ord för det man gör och vad man kallar de man
jobbar för inom socialtjänsten uppgav man sig vara vana vid i fokusgruppen och nu
hade ledningen beslutat om en ny inriktning. Sociala socionomer; socialsekreterare
är inte vad som behövdes utan det var arbetslinjen som gällde i mötet med
brukarna. Högste chefen vid IFO-förvaltningen hade jobbat som chef för
beredskapskontoret och hade en god insikt hur man jobbade i många andra
kommuner med en aktivare arbetslinje och regeringen hade sagt att man skulle
halvera antalet arbetslösa. Arbetsmetoderna kommer framåt att bli att beställardelen
kommer att göra en beställning om en utredning runt individen där målet är att den
blir självförsörjande, det uppdraget är helt klart. I framtiden kommer man att jobba
med en klar arbetslinje inom alla sektorer; även inom fälten för LSS, psykiatri,
missbruk och flyktingar.

En ytterligare aspekt som man upplevde i fokusgruppen var att man i den nya
organisationen var inne i en ekonomisk organisation och att man i den skulle följa
varenda krona. Man skulle ha ett nytt tänkande i arbetet och innehållet i det sociala
arbetet som tidigare fanns som fokus, skulle stå tillbaka för det ekonomiska.
Förväntningarna kändes som stora på det nya Utvecklingscenter och det fanns en
undran över hur många ärenden som kom att aktualiseras för att avlasta
handläggarna/socialsekreterarna på ekonomigruppen och LSS.

Svårigheter man började uppleva var att vissa utförardelar fått olika direktiv från
ledningen, från beställardelen och utförardelen. Gruppen upplevde att cheferna inte
hade klart för sig om sina ansvarområden, vilket gjorde att man som utförare kände
en osäkerhet i sitt arbete. Det kändes inte bra när cheferna hade konflikter, för det
strömmar ner i organisationen. I och med att ledningen inte var överens så ges olika
direktiv runt samma brukare till handläggarna, beroende på vilken enhet man
tillhörde.  I fokusgruppen upplevde man att det fanns en viss obalans då man i
arbetet runt brukaren hade olika chefsstrukturer beroende på var i organisationen
som brukaren just då var aktuell. Det här gav även svårigheter i uppföljningsarbetet
runt brukarna då det inte alltid i den nya organisationen var klart var det skulle
ligga.

Fokusgruppen diskuterade vidare om man kände sig rätt placerad i utförardelen.
Upplevelsen var olika beroende på vilken målgrupp man arbetar emot. Ingen kände
att man ville bli placerad på socialkontoret, men att hemvisten inte var given då
man hade så olika funktioner. Man jobbade med allt från förebyggande
ungdomsarbete, missbruksvård, råd och stöd mot flyktingar och funktionshindrade.

I alla delar kunde gruppen inte se klara beställningslappar, detta gällde bl.a.
utredningsfrågor. Man var osäker på hur mycket utrednings och behandlingsarbete
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som skulle finnas framåt i de nya rollerna som utförare. Gruppen hade en
medvetenhet att inte alla brukare skulle eller kunde ha målet om ett arbete på öppna
marknaden och vad skulle då målet vara för dessa brukare? F.d. Jobbcenter var ju en
enhet som skulle ha en klar arbetsinriktning då de som kom dit skulle vara klara för
arbetsmarknaden, men kan man jobba likadant mot alla som uppenbarligen är i
behov av andra stödåtgärder än att söka jobb. Även svårt då ekonomin blev så
styrande att frågor om livskvalitet, integration och normalisering fått stå tillbaka.
Ibland måste dyrare åtgärder enligt fokusgruppen sättas in för att man skulle kunna
uppnå sådana mål som livskvalité, integration och normalisering, innan man var
klar för ett vanligt arbete. En fråga som lyftes var vad man skulle kunna göra åt de
brukare som hade fått definitionen som ”långbänkar”, men hade fått ett värdigare liv
genom t.ex. Plattformen eller Daglig verksamhet.

Delaktighet i genomförandet av den nya organisationen var nästa fråga som
diskuterades i fokusgruppen. Man uppgav att man inte kände någon större
delaktighet utan att det gått signaler från ledningen att man skulle vara ”med på
tåget eller hoppa av.”  Gruppen uttryckte svårigheter med att man inte alltid fått
information från dem ”längre fram på tåget” utan bara upplevt att det skulle vara på
ett visst sätt och sedan var det bara ”att gilla läget”, vilket gjort att man kände
delaktigheten som påtvingad.

I det dagliga vardagsarbetet upplevde man större frihet och kände en god
arbetstrivsel. Man trivdes med att arbeta nära brukarna och den informella miljö
som fanns då man inte hade en struktur av ett socialkontor. Fanns dock en viss oro
att beställningslapparna skulle formas för strikt, bli för styrande, vilket inte gav en
möjlighet till ett eget utformande av de aktuella behov som kom fram i
vardagsarbetet runt brukaren. Här fanns också fortfarande en osäkerhet om hur det
fortlöpande uppföljningsarbetet skulle formas.

Avslutningsvis fanns en diskussion om det framtida utformandet av arbetet. Man
tryckte på att framtidens chefer bör vara humanister, ha kunskapen om socialt arbete
och funktionshindrade. Det fanns i fokusgruppen idag en upplevelse av att man inte
tar vara på den kunskap som finns i organisationen, den specialkompetens som man
upparbetat genom utbildning och praktik. I gruppen hade man även olika meningar
om organisationen, fanns de som förespråkade en omorganisation till det gamla
med en funktionsindelning och att handläggare och behandlare av samma individ
skulle vara i samma avdelning. Man efterfrågade också en mer individuell planering
runt var och en som arbetade i organisationen med bl.a. en kartläggning av var och
ens behov av fortbildning och kompetenshöjning.

Fokusgruppen lyfte fram följande områden för kompetensutveckling:

- Mer kunskap om funktionshindrade
- Bemötande av nya grupper inom socialtjänsten
- Organisationsteori. Rollfördelning, tjänstemän/politiker, inom en politikerstyrd

organisation
- Team-work utbildning. Ex.: Vuxenhandläggare och utförare.
- Härskartekniker. Genusforskning.
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Till sist gjorde fokusgruppen en PMI-sammanställning om hur man upplever sin
arbetssituation idag.

PLUS MINUS

INTRESSANT

Utredarnas kommentarer

Fokusgruppen gav uttryck för att de under denna period inte upplevde att
omorganisation gett så stora förändringar i det dagliga arbetet. I gruppen fanns en
medvetenhet om att förändringen skulle slå igenom i samband med att
Utvecklingscenter skulle startas upp. Man hade en känsla av att arbetslinjen skulle
vara stark i omstruktureringen. Intrycket var att i denna förändring skulle det
traditionella sociala arbetet som till stor del bedrivits av socionomer istället utföras
av nya yrkesfunktioner. Vad vi upplevde av fokusgruppen var att man kände en
frihet att vara frikopplad från socialkontoret men att man hade en viss osäkerhet
inför de nya arbetsformerna bl.a. hur mycket utredningsarbete som skulle gå in i
utförardelen. Gruppen såg en möjlighet i det nya arbetssättet att kunna arbeta med
en nära relation till brukarna och i en informell miljö för att möjliggöra bl.a. att
personer fortare skulle komma i egen försörjning och inte stanna som ”långbänkar”.
En kvarstående känsla från denna fokusgrupp var att man både såg fram emot och
till viss del bävade för de nya arbetsformerna då man var rädd att tappa
helhetsperspektiv och kompetens inom det sociala arbetet.

7.3 Avdelning Omsorg (Utförarverksamhet)

Fokusgruppen från avdelningen omsorg som bildades bestod av personal från olika
boenden som hade lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgssektorn med

Vissa delar av LSS utvecklas
Wahlundsboden (försäljning av produkter
som brukare tillverkade)
Arbetskamraterna
Brukarna
Känner att vi behövs, gör ett bra jobb,
från brukare och arbetskamrater och
närmaste chef
Trivsel, kul på jobbet
Självständighet
Kontroll på arbetsuppgifterna
Stadig lön, kontinuerlig lön,
anställningstrygghet

För låg lön
Fysiska arbetsmiljön (ANL)
Dåligt ledarskap
Ledarna har alltför dålig
målgruppskunskap
Luddig roll (arbetsterapeut)
Lågt i tak, ingen kreativ organisation
Tillåts ej oliktänkande
Organisationen
Oklara direktiv; i förändringsarbetet

Hur länge det håller?
Hur länge vissa personer får hålla på?
Resursgrupp för avancerade
Kartläggningar inom missbruk, inget
utredningsarbete skulle göras av utförandegruppen.
Börjat tänka om, luckra upp
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utvecklingsstörda och psykisk funktionshindrade. Man upplevde att man varit i en
ständig förändringsprocess med ett flertal omorganisationer under de sista 13 åren,
eftersom man kommit in i en kommunal verksamhet efter att ha varit
landstingskommunala tidigare. Gruppen hade en upplevelse av att förändring var en
del av det dagliga omsorgsarbetet. Samhället och brukarna var annorlunda nu, än då
många började sitt arbete, fler i gruppen hade arbetat då brukarna fortfarande fanns
kvar på de stora institutionerna. Från att man hade varit centralstyrda gjorde
kommunaliseringen att man fick mer ansvar över sitt arbete i utformandet av
vardagen runt den utvecklingsstörde. Normalisering och integrering var en del av
diskussionerna i det dagliga arbetet. Man upplevde att det var en positiv period då
man kände att man som personal var med i en process då det blev allt bättre
levnadsvillkor för brukarna. Arbetet har under senare år ständigt förändrats, samma
antal personal ska idag klara av arbetet utan att man fått mer resurser. Förr var det
t.ex. 5 brukare, nu kan det vara upp till 9 brukare på samma enhet.

I den organisation som fanns tidigare var det utrymme för en nära kommunikation
med arbetsledare/föreståndare, något som man upplevts till en viss del hade
försämrats idag. Förr upplevde man ledningen närmare och mer delaktiga i det
dagliga arbetet medan de nu sitter centralt och kan ibland upplevas som svåra att nå.
Man uttryckte dock att vardagsarbetet runt brukarna för det mesta ”flyter på” på ett
bra sätt, då man hade en bred erfarenhet i arbetsgrupperna och en kunskap om
funktionshindrade med utvecklingsstörning och psykiska problem. Man hade dock
märkt att de yngre omsorgsarbetarna inte hade denna specifika kunskap om
målgruppen med sig när de kom ut i arbetslivet och en viss oro fanns runt detta.
Samtidigt säger man att man idag även mötte en annan typ av brukare som kan ha
dubbeldiagnoser och med missbruk som man inte mött tidigare.

Det fanns en känsla av avstånd och att man inte kunde vara delaktig i planeringen
som tidigare. Det som saknades idag var tid för visioner och övergripande planering,
utan allt på arbetsplatsträffar handlade om dagligt arbete. Det gjorde att man
förlorade en del av känslan av delaktighet som man upplevt tidigare och att det
fanns en chef som var nära men gav frihet och var delaktig i att ”sy ihop påsen” runt
brukaren.

En diskussion i gruppen var om det var en möjlighet att få en ökad kommunikation
mellan de som sitter centralt och de som var på de olika enheterna via det interna
nätet (Rodret) och E-post. Många som arbetade i direkt omsorgsarbete var ovana att
kommunicera via dator, vilket kunde göra att man upplevde ledningen längre bort.
Genom datorn skulle man kunna få en del snabba svar ex ”din semester är beviljat”,
”du kan gå på det mötet” etc. I nuläget gick de flesta inte in och läste E-post eller
sökte information via datorn.

Gruppen upplevde ingen större förändring när man började införa en beställare-
utförarorganisation. Man fick information av förvaltningschef och verksamhetschef
men kände fortfarande en osäkerhet om vad det innebär för vardagsarbetet.

Fokusgruppen var oklar över hur handläggarna på LSS-avdelningen arbetade och
deras funktion i organisationen. Man upplevde att LSS-handläggarna inte hade eller
tog reda på den information som fanns hos dem som jobbar nära, utan enbart fick
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information via samordnaren, som också satt centralt. Ibland fattades det beslut om
åtgärder som gav en överaktivering av brukaren och att det inte alltid fanns ett reellt
behov hos den boende, utan kanske ett behov som de anhöriga eller gode männen
trodde att den boende hade. När beslut om placering av nya boende hade tagits,
upplevdes ibland ett glapp mellan beställare och utförare. Personalen upplevde att
man inte alltid fick en allsidig information om den nye brukaren, kändes ibland
nästan som det ”mörkades” om någon brukare hade vissa större svårigheter. LSS-
handläggarna skyllde på sekretess, men man upplevde att man måste ha adekvat
information eftersom man skulle forma verksamheten efter den boendes behov. Det
måste till en bra förhandsinformation till gruppboendena för att man skulle kunna
utforma verksamheterna på ett bra sätt. Det kändes ibland som om det fanns en
brist på kunskap hos LSS-handläggarna om målgruppen. Det är viktigt med den
sociala utredningen för att se de reella behoven, man vill som utförarpersonal bli
indragen tidigare i processen när någon boende var på väg in. Det behövs en ärligare
och tydligare kommunikation emellan beställarna (LSS-handläggarna), arbetsledare
och omsorgsutförare.

Gruppen tyckte att det även var viktigt att man från beställarsidan följde upp bättre,
utvärderade insatserna och gjorde det fortlöpande för att kunna ändra
beställningslappen. Fokusgruppen betonade vikten av att man fick en helhetsbild
runt den enskilde brukaren när man gjorde individuella planer; från både
kontaktpersonen på boendet, brukaren och den gode mannen. Kändes idag som om
man inte tog informationen från dem som var involverade i det dagliga
omsorgsarbetet, som hade kunskap om brukarens utveckling i nuläget.

Gruppen kände osäkerhet idag vem som sammanställde/dokumenterade det som
hände mellan de individuella planerna; idag för man information runt brukaren i en
”boendepärm” på boendet. För att i framtiden få ett bra beslutsunderlag måste man
framåt ha en dokumentation och gruppen kände en viss oro hur man skulle få tid
att klara av det på boendena. Samtidigt uttryckte man vikten av att informationen
skulle ligga nära de som var delaktiga i vardagsarbetet för att kunna konkret se om
t.ex. en beställningslapp ändrades.

Idag hände det att det kommer nya brukare till boendet, placeringen hade skett
genom samordnaren, och det hade hänt att personalen på boendet inte fått
information om brukaren innan. Det kändes inte alltid som beställningslappen såg
rätt ut. Personalen på boendet upplevde att det inte hade vägts in om den boende
passade in i en speciell grupp utan bara att det råkade finnas en plats ledig och då
fick den sökande brukaren denna plats. Det fanns en upplevelse i gruppen av att det
ofta var ett större tillsynsbehov än vad som fanns beskrivet när den boende kom.
Man upplevde att det behövdes en bättre personutredning runt den boende, för att
kunna se graden av tillsynsbehov och för att se om det passade in i
boendestrukturen. Idag kändes det som det enbart var ekonomin; att det fanns en
plats ledig som gjorde att en placering skedde.

I fokusgruppen uttryckte man att man trivdes på jobbet, att det var ett fritt arbete
som gav mycket tillbaka. Det var omväxlande och på vissa ställen var det mycket
utejobb som gav en frihetskänsla. För att kunna jobba inom ”omsorgen” krävs en
viss personlighet som gjorde att man stannade kvar om man kände att man hamnat
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rätt. Att så många stannat så länge beror på att man känt att det varit utvecklande,
att man varit med i en process för att förbättra levnadsvillkoren för omsorgstagarna.
Man kände en viss oro idag för att det fanns en tendens att samma personal ska
klara av allt fler brukare och att man inte känner samma frihet i arbetet som man
gjorde tidigare. Framtidstron kändes inte lika stark utan man hade ibland en känsla
av att utvecklingen går tillbaka och att ekonomiska frågor får en allt mer
framträdande och avgränsande roll.

Fokusgruppen lyfte fram följande områden för kompetensutveckling:

- Datautbildning så att alla kommer upp på en nivå att man kan ta emot och ge
information via nätet och att kunna dokumentera runt de boende bättre.

- Målgruppskunskap om personer med dubbeldiagnoser
- Målgruppskunskap om personer med utvecklingsstörning och psykiska

funktionshinder för nyanställda som inte arbetat med detta tidigare
- Kunskap om droger och missbruk

Till sist gjorde fokusgruppen en PMI-sammanställning om hur man upplever sin
arbetssituation idag.

PLUS      MINUS

INTRESSANT

Utredarnas kommentarer

Fokusgruppen gav uttryck för en förändringströtthet efter ett flertal
omorganisationer. Vad man såg som en förändring mot tidigare då
förändringsarbetet gav en alltmer förbättrad livssituation för brukarna var att nu
hade det ekonomiska perspektivet en större genomslagskraft. Detta i sin förlängning
trodde gruppen kunde ge sämre livsvillkor för brukarna på boendena. Vad man även
upplevde var en känsla av avstånd och att man inte var delaktig i samma uträckning
i planeringen som tidigare. Fokusgruppen hade en oro över att nya omsorgsarbetare
inte hade relevant målgruppskunskap och vikten av att dessa fick fortbildning inom
dessa områden. Vad vi kunde se i denna grupp var att man upplevde en trivsel i
jobbet som man uppfattade som ett fritt arbete som gav mycket tillbaka. Oro fanns i

Rätt boende på rätt plats; försöket
börjar ta form.
Klarare ansvarsområden
Mer självständiga idag
Frihet; självständigt arbete

Inget gehör, behövs mer tid för visioner. Allt
känns längre bort ex visionärt arbete; Idag
fick man bara enkäter att fylla i.
Kvalitetssänkning, fler boende, färre personal,
felplacerade brukare, hinner ej med visioner.
Arbetsledare tagit över funktioner vi hade
förut. Tydliga rutiner behövs t.ex. vid
vikarieanskaffning. Dålig uppföljning; ännu
sämre förr. Rollförvirring; t.ex. introduktion
av kontaktpersoner, uppföljning. Konflikter i
arbetsgrupper angående vad man ska göra;
kan ge en otrygghet. Kunskap och möjlighet
att påverka boendeplaceringar.

Delvis nya arbetsuppgifter.
Kan påverka om man vill,
finns möjligheter.
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fokusgruppen över att man inte hade samma påverkansmöjlighet mot beställningen
som man upplevt sig ha tidigare och att kravet på dokumentation ökade.

7.4 Reflektion av utredarna om arbetet i fokusgrupperna med personal

Stämningen i grupperna var öppen och träffarna genomfördes i en avslappnande
atmosfär. Gruppmedlemmarna hade både behov och nytta av att träffa varandra.
Ibland fick fokusgruppen en form av ”debriefing” av vad som har hänt och händer
när man arbetar i en organisation i ständig förändring. En stor kunskap och
erfarenhet fanns i grupperna om att arbeta i och för en organisation som förmedlar
stöd och hjälp till personer i utsatta grupper. Man förmedlade en solidaritet mot de
brukare som man träffar i sitt dagliga arbete och en stark önskan att göra ett bra
jobb.

Angelöw (2002) har i sin forskning presenterat framgångsrika strategier för att främja
hälsa, minskad sjukfrånvaro och negativ stress i en god arbetsmiljö. Han har betonat
visionen att ett förändringsarbete ska genomsyras av inflytande och delaktighet. Han
har uppgett att när anställda får vara med och formulera visioner, diskutera förslag
till förändringar och åtgärder samt att vara med och bestämma takten i förändringen
ökar motivationen. Enligt Angelöw är motivationen motorn i förändringsarbetet. I
fokusgrupperna har vi till viss del sett brister i hans så kallade framgångsfaktorer
vilket har fått konsekvenser i förändringsarbetet i Kristinehamn.

7.5 Bakgrund och start av Utvecklingscenter, Avdelning Utveckling och Arbete

Bakgrund

Kristinehamns kommun har haft kontinuerligt erfarenhetsutbyte med Karlstads
kommun runt organisationsformer och metodutveckling. Efter att Karlstads
kommun startade vad de kallade för Jobbcenter, beslutade förvaltningschef,
verksamhetschef och enhetschef för avdelningen UoA att starta upp en liknande
verksamhet i Kristinehamns kommun. Ett led i denna utveckling var att starta upp
ett projekt som skulle genomföra en förstudie.

Projektets bakgrund var att förvaltningen upplevde ett behov av en översyn för att
kunna effektivisera verksamheten efter införandet av en beställare-
utförarorganisation. Förstudien visade att det fanns bra verksamheter och projekt
men en brist på strategiskt tänkande och samarbete mellan de olika verksamheterna
och att det saknades tydliga mål och uppföljningar. I projektbakgrunden uppgavs
även att man inte hade upplevt ett tillräckligt starkt brukarperspektiv i den
nuvarande organisationen. En bidragande faktor var att kommunen förväntade sig
att regering och riksdag kommer att ge över mer ansvar för åtgärder mot arbetslöshet
till kommunerna.
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Projektet resulterade i ett förslag till en ny organisation som antogs av
socialnämnden hösten 2005. Den nya organisationen döptes till Utvecklingscenter
som vände sig till följande målgrupper:

- Försörjningsstödtagare 18-25 år
- Flyktingar/Invandrare med introduktionsersättning
- Försörjningsstödtagare över 25 år
- Personer som har insatser inom LSS
- Personer som har insatser inom socialpsykiatrin
- Anvisade från vuxenhandläggare (handlägger i huvudsak personer med
missbruksproblematik)
- Anvisade från Arbetsförmedlingen
- Anvisade från försäkringskassan

Grundstrukturen var att man skulle ha två steg vid ansökan av försörjningsstöd. Steg
ett var myndighetsutövning med bedömningen av rätten till bistånd och steg två var
anvisningen av insats/åtgärd till en utförardel. Planeringen var att man skulle
erbjuda ett komplement till försörjningsstödet med en kompetenshöjande
verksamhet för att möjliggöra arbete och/eller studier. Arbetsmodellen var att
personer som blev anvisade till Utvecklingscenter skulle följa en tidsaxel som skulle
resultera i vad man kallade ”en stegförflyttning”. I samband med att brukaren blev
anvisad en plats vid Utvecklingscenter tilldelades man en personlig coach som skulle
arbeta enligt följande modell:

Fas 1. Kartläggningsfas: Vecka 1 Intensiv coachning, Vecka 2 och 3
utbildningsveckor

Fas 2. Arbetsträning. Samtliga verksamheter inom kommunen, projekt,
praktikplatser, lönebidragsanställningar, O-anställningar

Fas 3. ”Next stop”, resursbank – validering
Fas 4. Arbete och utbildning.

Arbetsmetoderna inom Utvecklingscenter skulle vara individinriktade, lösnings-
fokuserade och med fokus på nuet och inte på de enskilda brukarnas historia.

Man beslutade att Utvecklingscenter skulle placeras utanför socialkontoret som en
fristående enhet (Whalundsgården). Målet för Utvecklingscenter skulle vara att
personer skulle gå från ett beroende av försörjningsstöd till att helt eller delvis kunna
försörja sig själva eller att man går in i någon form av utbildning.

Enhetschef vid UoA uppgav att mycket handlade om motivation och behov av
stöd, då de flesta brukare tror att de inte kan få något jobb. Bakgrunden till behovet
av försörjningsstöd varierar enligt enhetschefen, det kan handla om skilsmässor,
sjukdom, konkurser eller andra personliga tragedier och det kan handla om
missbruk. Det kan även finnas de som har inkomster som man inte uppgett till
kommunen. Om man tackar nej till att komma till Utvecklingscenter kan man bli
utan försörjningsstöd. Enligt verksamhetschefen har man stöd för en sådan
handläggning genom Socialtjänstlagen möjlighet till att anvisa personer i behov av
försörjningsstöd till kompetenshöjande verksamhet och praktik (Sol 4 kap, 4 §).



86

Inom Utvecklingscenter är det planerat att brukarna ska ta sig fram stegvis till en
egenförsörjning. Samarbete ska ske med bl.a. Försäkringskassan. För att arbeta med
brukarna vid Utvecklingscenter anställdes 9 stödpersoner som fick yrkestiteln coach.
Enhetchefen uppger att man är fullt medveten om att alla coacherna inte ska arbeta
med att alla ska ut i vanliga jobb, exempelvis personer med fysiska och psykiska
funktionshinder.

Målet med Utvecklingscenter är att brukarna ska få jobb inom främst det privata
näringslivet och man har inlett ett samarbete med bemanningsföretaget Proffice, dit
brukarna kan kvalificera sig. Wahlundsgården kommer att vara ett centrum för
verksamheten, men de flesta aktiviteterna kommer att finnas utanför byggnaden.
Enhetschefen ser Utvecklingscenter som en del i kommunens strävan att minska
utbetalningarna av försörjningsstöd. Han uppgav att man tidigare minskat
utbetalningarna av försörjningsstödet från 20 miljoner till 14 miljoner kronor. Idag
får cirka 300 personer försörjningstöd och man hoppas att man med
Utvecklingscenter kommer drygt hälften av dem vara aktuella under 2006. Målet är
att varje coach ska kunna stödja ungefär 40 brukare. Utvecklingscenter startade upp
januari 2006

Gruppintervju med anställda vid Utvecklingscenter

Gruppintervjun som genomfördes februari 2006 formades runt ett antal
samtalsområden som rörde deras nulägesuppfattning om vad arbetet som coach
innebar (befattningsbeskrivning) och hur man arbetade (arbetsmetoder). Intervjun
spelades in på band och sammanfattades av utredaren.

Coacherna består av sex män och tre kvinnor. Tre av dem har arbetat tidigare inom
kommunen med bl.a. flykting- och ungdomsfrågor. Samordnaren och coacherna har
en bred bakgrund med varierande erfarenheter inom bl.a. egen företagsamhet,
projektarbete, vårdarbete och administration. Medelåldern i gruppen är ungefär 45
år och många har haft egen erfarenhet av arbetslöshet. Övervägande delen har ingen
högskolebildning, men har arbetat med stödfunktioner för människor i tidigare
yrkesfunktioner.

Att vara coach innebar, svarade gruppen, att utveckla motparten, alltså den man
arbetar för. I gruppen hade man fattat ett beslut att kalla de brukare som fanns inom
verksamheten för deltagare. I utvecklingsarbetet med deltagarna uppgav coacherna
att man skulle motivera, stödja till bl.a. en ökad prestation. I motivationsarbetet
ingick att ta fram det bästa hos individen så att den hamnade på rätt ställe, ett annat
ord man används sig av var ”matchning”. Under introduktion till att arbeta som
coach har man lärt sig att arbeta lösningsfokuserat. När man coachar, tar man fram
individens egna resurser, man är en som går vid sidan om, inte som drar, inte som
”puttar” på. I coacharbetet är man en positiv ”puschare” fast man går vid sidan om
och ”peppar”. Viktiga funktioner hos en coach är även att man fungerar som ett
bollplank och är en god lyssnare. En del av coachens arbetsuppgifter har varit att få
deltagaren att se möjligheterna och att coachen tror på deltagarens egna lösningar.
Det gäller att hitta individens inneboende kraft att kunna hålla kursen på de mål
som deltagarna satt eller ta ut nya mål. I arbetet med deltagaren har det gällt att få
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individen att gå framåt från sitt eget läge, att härifrån göra en stegförflyttning och att
inte ge upp. I arbetet ingår även att man utreder, behandlar och utvecklar
deltagarna.

I coachens arbetsuppgifter ingår att man är både intresserad och frågvis, men också
att våga ta initiativ till eventuell avstängning av försörjningsstöd. Man uppgav att
det inte var coachen som beslutar om avstängning, då man inte hade någon
myndighetsutövning i sina tjänster utan man hade ett uppföljningsansvar, som gjort
att man förmedlat kunskap till de handläggarna som har tagit beslut om
försörjningsstöd. Man återremitterar ärenden om deltagaren inte kommit på besök
eller deltagit i coachingaktiviteter. Det har t.ex. kunnat vara en person med en större
missbruksproblematik än man trott, som behövt hjälp med sin
missbruksproblematik innan deltagaren kan komma tillbaks till Utvecklingscenter.

En fråga som ställdes till gruppen av utredaren var om det alltid fanns ett jobb för
dem som kom dit? Gruppen var enig att så var inte fallet i nuläget i Kristinehamn.
Även om arbete fanns på andra orter kunde inte alla flytta bl.a. p.g.a. ekonomiska
och sociala skäl. Men grundinställningen från coacherna till deltagarna när man
kom till Utvecklingscenter var att det fanns ett jobb för varje person. Om inte
lämpligt arbete fanns i nuläget ska deltagaren få utbildning och möjlighet att flytta
för att komma ifrån bidragsberoende. De deltagare som kom har ofta inte haft egna
möjligheter att ordna ett arbete bl.a. för att de har halkat runt i ett system och inte
haft direkta krav på sig att gå ut i arbete. Det har lett till ett bidragsberoende och
som resulterat i att deltagarna i en förlängning har tappat självförtroende och
initiativkraft. I coachgruppen fanns en övertygelse om att alla kan få en funktion i
den öppna arbetsmarkanden med rätt stöd och hjälp.

Andra ord som gruppen används sig av i rollen som coach var att man var
handledare, mentor och personutvecklare. Yrkesbenämningen coach upplevdes
olika i gruppen, man uttryckte att det är en benämning som kändes ovant och att
det var ett begrepp inom idrottsvärlden och inte i den kommunala världen. Ut mot
deltagarna har de upplevt att det kunde avdramatisera mötet och att deltagarna såg
coacherna mer som handledare än som myndighetspersoner.

Idag fördelar samordnaren de deltagare som aktualiseras på Utvecklingscenter till de
olika coacherna. Detta sker genom en dialog mellan samordnaren och den påtänkte
coachen. En diskussion som fanns var att man skulle ha en gemensam fördelning av
nya deltagare i arbetsgruppen. Uppföljningen har sett olika ut beroende av vilken
grupp av ärenden man handlett. En rekommendation som fanns var att ingen
deltagare skulle vara aktuell längre än tre månader på Utvecklingscenter innan man
återgick till de olika beställarfunktionerna med myndighetsutövning, som hade det
formella uppföljningsansvaret.

Inom coachgruppen uttryckte man att man hade ett gemensamt förhållningssätt och
att de skulle arbeta lösningsfokuserat. Gruppen hade under sin introduktion blivit
utbildad i metoden lösningsfokuserat arbete av sin enhetschef. Planeringen var att
man skulle få handledning och fortsatt utbildning. Handledning kommer att vara
processinriktad av en person som kommer utifrån.
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I sitt arbete som coach strävar man efter att individanpassa, ge olika målvägar
beroende på deltagarens behov. Man arbetar erfarenhetsbaserat i och med att man
tidigare har haft stor erfarenhet av att arbeta med människor. Gemensamt har varit
att man arbetat med ”här och nu” situationen och inte ”grävt i gammal skit”. I
samband med överföringen från beställningen/myndighetsutövningen finns en
bakgrund om deltagaren, men man önskade inte för mycket information utan vill
bilda sig en egen uppfattning av deltagaren.

I och med att man har arbetat så kort period har man svårt att se hur
genomströmningen av personer kommer att vara och hur mycket tid man kommer
att använda i de olika ärendena. Det fanns redan vid intervjutillfället runt 300
ärenden registrerade från olika verksamhetsområden, alla ärenden var inte i ett aktivt
skeende utan kanske på praktik eller utbildning. Man har ännu inte sett någon
brytpunkt hur många deltagare man klarar att coacha efter de mål man satt sig att
arbeta efter. En svårighet som man upplevt i nuläget har varit att hitta lämpliga
praktikplatser.

Många som var aktuella på Utvecklingscenter har också en handläggare på
Arbetsförmedlingen. En fråga som ställdes till gruppen av utredaren var om man
arbetade på samma eller liknande sätt som på Arbetsförmedlingen. Svaret var att
man som coach mest arbetar som en socialarbetare, men att det fanns inslag av
arbetsförmedlande åtgärder. Det berodde på vilket av verksamhetsfälten man
arbetade mot. Arbetet mot t.ex. ungdomar hade starka inslag av handledning mot
praktik och arbete. Om man jobbade med vuxna fanns en upplevelse att man ofta
möter bräckliga, sköra och utsatta människor som behövde stöd bl.a. för att ”prata
för sin sak” vilket krävde en ”fingertoppskänsla” och stöttning bl.a. i kontakten med
Arbetsförmedlingen. I coachningen har man ett brett kontaktnät med andra
myndigheter, man arbetar bl.a. mot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Landstinget, Frivården, Integrationsverket, skolan (speciellt med individuella
programmet på gymnasiet) och naturligtvis med kommunens olika verksamheter.

Gruppintervjun avslutades med att arbetsgruppen gjorde en PMI-sammanställning
om hur man upplevde sin arbetssituation idag.

PLUS
Olika kulturer
Träffa nya människor
Nya arbetskamrater
Nya erfarenheter
Kunskapsöverföring
Blandade kön
Olika åldrar
Roligare
Bättre samarbete
Mer öppen verksamhet
Positivt arbetsklimat
Flexibilitet
Frihet
Mätbarhet
Mätbarhet

MINUS
Lite tydligare från ledning
Mer administration – ger mindre deltagarkontakt
Krångligt datasystem
Sega chefer
Ny hierarki (ej platt organisation, vänta och se)
Trögt system
Arbetsro behövdes, lokalmässigt

INTRESSANT
Nytt lärande
Utbildningar
Resultat. Blir det som vi tror?
2006 – vad blir det?
Nya kontakter kan påverka arbetssättet
Nya uppgifter
Blandning av personal



89

Utredarnas kommentarer

Vad man kan se i mötet med denna grupp är den entusiasm som kan skapas i
arbetsgrupper som får en liknande introduktion och känsla av delaktighet i en
nystart. Man har en känsla i mötet med gruppen av konsensus och gemensam
ideologi baserad på att man fått samma utbildning i coaching och lösningsfokuserat
arbete. Angelöws (2002) framgångsfaktorer om en gemensam vision och tydliga
bilder av möjliga förändringar och en tro på förmågan att förändra ger arbetsglädje
och god arbetsmiljö.

Gruppen lade en stor vikt vid den erfarenhetsbaserade kunskapen och att mötet
mellan coach och deltagare skulle ha en prägel av ”peppande” och ”puschande” och
inte vara bakåtsträvande och letande i ”gammal skit”. En risk i detta resonemang kan
vara att utsatta människor med svår bakomliggande problematik blir allt mer utsatta
och inte får möjlighet att bearbeta sina problem för att sedan kunna göra en
stegförflyttning. För att kunna genomföra detta arbetssätt krävs en kunskapsbaserad
socialtjänst med anställda med en psykosocial teoretisk kunskap.

Det fanns en övertygelse i gruppen att det traditionella socialarbetet var mer av
ondo än godo för den enskilde brukaren. Detta kan i en förlängning ge
konsekvensen att arbetet mellan den myndighetsbaserade avdelningen och den
utförande avdelningen försvåras.

Gränsdragningen mellan arbetsförmedling och socialtjänst suddas ut och det är
viktigt att här framtidsvis klargöra riktlinjer, vad som är kommunens ansvar och vad
som är arbetsförmedlingens. Om man tar del av Moréns (1996) forskning och hans
resonemang om vad han har kallat åtgärdstänkande och terapimystik och
förespråkande av en livsomgestaltning kan Utvecklingscenter ses som ett försök att
arbeta i denna riktning.

7.6 Personalenkät

Under 2005 genomfördes även en personalundersökning inom förvaltningens tre
avdelningar. Undersökningen baserades på en enkät som delades ut, endera som
pappersenkät eller via datorn i form av en webbenkät, på avdelningarna till
personalen. Resultatet av enkätundersökningen har vi valt att redovisa som ett
komplement till de genomförda fokusgrupperna med personalgrupperna. Enkäterna
utformades och sammanställdes av en av utredarna i sin roll som
verksamhetsutredare.

Personalenkäterna genomfördes med anledning av det målarbete som hade påbörjats
på avdelningarna under 2005 och syftet med enkäterna var att få ett underlag till
målarbetet. Enkätundersökningen är planerad att upprepas med återkommande
intervall för att man ska kunna få ett mått på resultatet av det genomförda
målarbetet.

Personalenkäterna skulle vara en inventering och ett mått på ”hur personalen tycker
att det fungerar idag” dels på den egna arbetsplatsen och dels i arbetet med
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brukarna. Med personalens deltagande skulle verksamheterna få signaler om vad
som behövdes förbättras, utvecklas och/eller bibehållas. Den drivande tanken med
personalens medverkan på det här sättet var att vid nästa enkätperiod skulle
verksamheten kunna se effekterna av sina förbättringsinsatser. Det blev ett nytt
tillfälle att få signaler om nya förbättringsområden och därmed att kunna skapa nya
mål.

Totalt har 186 personal besvarat enkäten och personaldeltagandet var fördelat:
Omsorgsavdelningen svarade 116 av 143 personal, svarsfrekvens 81 %.
Avdelning UoA svarade 41 av 51 personal, svarsfrekvens 80 %.
Avdelning IFA svarade 29 av 29 personal, svarsfrekvens 100 %.

Personalen fick i enkäten ett antal påståenden, av dessa skulle man välja sex
påståenden som man ansåg viktiga för att kunna känna att man gjorde ett bra arbete
(se metoddel xx). Efter att man valt ut sina påståenden skulle man betygsätta, från 1
– 5, samtliga påståenden utifrån upplevelsen av hur man tyckte att man gjorde idag
och/eller hur det var idag på arbetsplatsen. I tabellen nedan (inom parantes)
redovisas de påståenden som de flesta valde ut och fick således det högsta
procenttalet.

I enkätens andra del framkom att personalen generellt sett gav sig ett högt betyg i
upplevelsen av att göra ett bra arbete. Ett genomsnittsbetyg har räknats fram för
respektive påstående och redovisas i tabellen nedan med en asterix*. De påståenden
som fick ett lägre betyg var upplevelsen av kompetensutveckling, bra arbetsmiljö,
arbetstrivsel och att känna arbetsglädje från avdelningen IFA. Omsorgsavdelningen
uppgav också ett lägre betyg för kompetensutveckling.

Det är viktigt att:

IFA UoA Omsorg
jag alltid bemöter
brukaren på ett
respektfullt sätt
 (66 %) 4,66*

jag alltid bemöter
brukaren på ett
respektfullt sätt
(72 %) 4,93*

att jag utgår från
brukarens egna resurser
och individuella
förutsättningar. (71 %)
4,42*

jag får
kompetensutveckling så
jag kan arbeta mot de mål
socialnämnden fastställer.
(62 %) 3,07*

jag utgår från brukarens
egna resurser och
individuella
förutsättningar. (65 %)
4,65*

att jag alltid bemöter
brukaren på ett
respektfullt sätt. (70 %)
4,77*

jag har en bra arbetsmiljö
(48 %) 2,86*

jag alltid har brukaren i
fokus i mitt arbete (51 %)
4,52*

att jag trivs på
arbetsplatsen (63 %) 4,17*

jag utgår från brukarens
egna resurser och
individuella
förutsättningar. (45 %)
3,83*

jag känner stor
arbetsglädje (49 %) 4,16*

att jag alltid har brukaren i
fokus i mitt arbete. (59 %)
4,41*

jag trivs på arbetsplatsen jag trivs på arbetsplatsen att jag alltid är lyhörd och
tar tillvara synpunkterna
från brukaren (48 %)
4,23*
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(45 %) 3,52* (49 %) 4,23* tar tillvara synpunkterna
från brukaren (48 %)
4,23*

det arbete jag utför är
beslutade utifrån
lagstiftning och politiska
beslut
(41 %) 4,34*

de insatser jag utför
stimulerar brukaren till att
ta eget ansvar (44 %) 4,40*

att jag får
kompetensutveckling så
jag kan arbeta mot de mål
SN fastställer. (47 %)
3.03*

jag känner stor
arbetsglädje (41 %) 3,03*

Tabell 5: Vad var viktigast för att känna att man gjorde ett bra arbete. Redovisas avdelningsvis.
* Genomsnittsbetyg.

7.7 Reflektion av utredarna

I enkäterna har det framkommit att ett respektfullt bemötande har fått högst
genomslagskraft i två avdelningar; IFA och UOA. Omsorgens personal har ansett att
brukarens resurser och individuella förutsättningar är det viktigaste i arbetet. Dessa
två aspekter; det respektfulla mötet och att kunna lyfta fram de individuella
förutsättningarna hos brukarna, kan man sammanfattningsvis säga att personalen
har sett som en huvuduppgift i sitt arbete. Vår reflektion av detta är personalens
goda vilja och strävan att söka det goda mötet med brukaren i centrum och att se
brukarens resurser. Detta att vara ”den gode hjälparen” (Skau, 2006) och inte i det ta
över och kränka är ett huvudmål i det dagliga sociala arbetet. När det gäller
betygsättningen har personalen på merparten av påståendena gett sig själva ett högt
betyg, vilket enligt vår mening speglar den ”goda viljan” att göra ett bra arbete.
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8. Teoretisk ram

Presentation av vår teoretiska ram

För att få en ökad insikt och förståelse över den omorganisation som skett i
Kristinehamn har vi sökt stöd i litteratur där vi mött liknande fenomen som vi
upplevt under vår projekttid. Vi har valt att sammanfatta det vi läst under olika
teman. De temaområden vi har haft är:

Beställare-utförarorganisation
Socialtjänstens utformning
Möte mellan brukare och socialtjänst
Arbetsmetoder
Arbetsmiljö

Efter presentationen av litteraturen från respektive temaområde har vi gjort en
sammanfattning som vi kallat; ”Från teori till tillämpning, våra kopplingar”, där vi
har gjort kopplingar till de konsekvenser vi upplevt av omorganisationen vid IFO i
Kristinehamns kommun.

8.1 Beställare-utförarorganisationer

Under temaområdet organisation väljer vi att presentera rapporter som konkret
handlar om införandet av en beställare-utförarorganisation.

BESTÄLLARE-UTFÖRARE       - ett alternativ till entreprenad i kommuner (1989:10)
Det här är en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Per
Andersson och Lennart Hansson. Rapporten beskriver hur man i tre kommuner valt
att bygga upp och arbeta med beställare-utförarkonceptet. De tre fallstudierna är
gjorda i Göteborg, Hudiksvall och Örebro och avsåg hantering av gator och park i
respektive kommun. Den främsta orsaken till omorganisation mot en beställare-
utförarorganisation var att man velat använda sig av ett nytt koncept för att hantera
en besvärlig ekonomi. Konsulter hade varit inkopplade och förordat denna modell
för att få en högre effektivitet genom bl.a. att man skulle producera ”rätt saker ”. Det
viktigaste var inte att förstärka beställarefunktionen utan man har velat renodla
utförarenhetens ansvar och marknadskoppla verksamheterna. Syftet var att sätta
kostnadspress på utförarorganisationen och ge en ökad tyngd åt ekonomiska
aspekter.

Genom intervjuer framkom att man angav i första hand att man uppnått en positiv
effekt på den inre effektiviteten, förhållandet mellan resultat och insats värderat i
kronor, genom ökad kostnadsmedvetenhet. Aktörerna inom organisationen,
framförallt tjänstemän inom utförarorganisationen (chefspersonal och arbetsledare)
och personalen inom beställareorganisationen fokuserade mer och betonade
ekonomiska aspekter som viktiga i arbetet. Undersökningen gav inte indikationer på
att personalen ute på fältet påverkats i samma utsträckning.
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Undersökningen kunde inte hitta klara samband mellan att den inre effektiviteten
skulle ha ökats och en lägre resursförbrukning per arbetsuppgift i och med
omorganisationen till beställare-utförarorganisation. Vad man kunde konstatera var
att den ökade kostnadsmedvetenheten lett till att även agerandet blivit mer
ekonomiskt. Beställareorganisationen fick en pressarroll mot utförardelarna då de
fortlöpande följde kostnadsutvecklingen hos externa leverantörer. Genom
offertförfarande fick beställardelarna ökad insyn i utförarens kostnadsstruktur.
Eventuella avvikelser från för- och efterkalkyl lyftes fram och måste förklaras.
Genom konceptet har utförarna blivit beroende av beställarna, då man inte hade
egna anslag. Beställarna använde sig i huvudsak av de interna producenterna, men
valde i vissa tillfällen externa leverantörer. Utförarna kunde inte vara säkra på att få
jobb, detta gör att utredarna trodde att man fick en högre inre effektivitet.

Utredarna fann att konceptet beställar-utförare inte enbart gav löpande
kostnadspress utan även underlättade genomförandet av strukturella förändringar.
Inom en av kommunerna hade man en minskad verksamhet och var i behov av
nedskärning av personalstyrkan. Enligt utredarna kunde man genomföra denna
nedskärning lättare i den nya organisationen.

Den yttre effektiviteten, graden av måluppfyllelse i förhållande till input, har inte
varit så framträdande som den inre effektiviteten. Behoven av förstärkningar av
beställareorganisationen i syfte att stärka förutsättningarna för yttre effektivitet hade
i undersökningen en underordnad betydelse. Utredarna gav den bedömningen att
detta var orsaken till att politikerna inte uppfattat att förändringen mot en
beställarutförarorganisation har haft någon större förändring på deras arbete.
Politikerna uppfattade övergången till beställare-utförarkonceptet som en förändring
i tjänstemannaorganisationen, som erbjöd en möjlighet att ”konkurrensutsätta”
verksamheten utan att behöva lägga ut verksamheten på entreprenad.
Utredarna betonar att om man önskar renodla utförarenhetens ansvar måste den
frikopplas från beslut om produktionsinriktning och volym. Vidare ställde en
marknadskoppling av utförarenheten krav på att det fanns en motpol till
producenten som kan spela ”rollen som kund”.

I undersökningen framkom att det utvecklades en starkare beställarfunktion när
rollerna renodlades och beställarfunktion och utförandeansvaret inte gick in i
varandra som tidigare. Den kritik som hade riktats mot konceptet att det är fel att
”skilja huvud från kropp” hade vänts till något positivt. Frikopplingen från att arbeta
med beställaruppgifterna och framför allt kontakterna med politiker och allmänhet
upplevdes som positivt av utförarna. Beställarna upplevde på motsvarande sätt
frikopplingen från de praktiska utförandeuppgifterna och alla personalfrågor som
sammanhängde med detta som positiv. Man ansåg att den nya ansvars- och
arbetsfördelningen gjorde att man kunde ägna hela sin uppmärksamhet och energi
åt en renodlad uppgift och att man fått en möjlighet att skapa en identitet runt
denna. Utredarna har även funnit att beställarenheterna blivit mer aktiva och utövat
ett aktivt inflytande på produktionsinriktningarna.

Utredarna påpekade att de har sett övervägande positiva effekter av
omorganisationen mot en beställarutförarorganisation. Det har medfört en ökad
kostnadsmedvetenhet och man upplevde att både den inre och yttre effektiviteten
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förstärktes. Man uppgav att vissa negativa indikationer hittades framför allt i termer
av ökad administration och förlängda beslutsvägar. Man påpekade dock att en ökad
administration inte enbart har negativa effekter utan gav ökad ordning och reda som
gav en förstärkt planering. Man har även funnit att en ökad precision i
kostnadsuppgifter ökade förvaltningens trovärdighet och gav även en styrka i
argumentering mot politiker.

De förlängda beslutsvägarna har sin grund i uppdelningen av arbetsuppgifterna.
Utföraren ska enligt konceptet arbeta på uppdrag av beställaren. Detta innebär
egentligen att utföraren ej får ta egna initiativ i sin arbetsinsats. Samtidigt är det
utföraren som lever närmast verksamheten och får en bild vad som behöver göras.
För att systemet ska fungera förutsätts alltså att utföraren kommunicerar med
beställaren. Till viss del kan detta åtgärdas genom delegering. Ytterligare en aspekt
på ansvarsuppdelningen är att man fann att beställaren kom långt från
kommuninvånarna. Konceptet är att det i första hand är beställaren som ska tolka
och ha kontakt med kommuninvånarna. Den dagliga kontakten och den kontakt
som kommuninvånarna ser har emellertid utförarna. Utförarna blir alltså någon typ
av filter mellan kommuninvånarna och beställarna. En lösning som prövades i en av
kommunerna var att man införde en rapportcentral där allmänheten kunde ringa
om klagomål. Efter att man åtgärdat klagomålet gavs en återrapport. Detta kunde ses
som en åtgärd från beställaren att fånga in kommuninvånarnas synpunkter trots att
man ej hade direktkontakt med fältet.

Avslutningsvis påpekar utredarna att det är av största vikt att man lyfter fram
betydelsen av att arbeta med attitydförändringar för att uppnå agerandeförändringar.
Man påvisade i studien balansgången i beställarutförarmodellen. De visade på det
rollspel som kunde skapa konfliktrisker. Beställarna fattar beslut som påverkar
utföraren, sitter på anslag etc. Utföraren har kunskap, information som beställaren är
beroende av. För att kunna utnyttja varandra måste parterna kunna samarbeta och
ha förtroende för varandra och acceptera den nya organiseringen av
arbetsuppgifterna.

Marknadsorientering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Om villkor,
processer och konsekvenser (1998)
Denna bok är en avhandling i socialt arbete av Björn Blom från Umeå universitet.
Syftet var att se hur nya styr- och driftsformer påverkade det sociala arbetet.
Forskaren har haft fokus på hur man har introducerat nya koncept för att möta
faktiska problem, det vill säga anpassa kommunernas arbetsformer till olika
föränderliga villkor som kommunerna har haft svårt att påverka. I den här
förändringen har kopplingen varit stark till att införa marknadsmekanismer inom
den offentliga sektorn. Förutom ekonomiska skäl har bakgrunden varit att det i det
nya kommunala förnyelsearbetet funnits idéer om fördjupad demokrati, ökad
service till medborgarna och bättre möjlighet till prioriteringar. Blom påpekar att
även den nya Kommunallagen möjliggjorde nya styrformer och marknadsinfluenser
till den kommunala offentliga sektorn. Blom ser sin avhandling som en
sammanfattning av den marknadsinfluerade omvandlingen som sker och har skett
inom kommunerna med nya organisationer och nya styr- och driftsformer med
begreppet marknadsorientering.
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Studien är gjord i Linköpings kommun, i delar av deras IFO-verksamhet. Linköping
har varit en föregångare i införandet av marknadsorienterade modeller inom den
kommunala verksamheten. Kommunen var en av de första i landet att införa
beställarutförarmodeller (BUM) i andra delar än tekniska sektorer. Övergången till
BUM i bl.a. den sociala sektorn skedde 1992. Studien startade upp i samband med
införandet och avslutades 1996. BUM i Linköpings kommun karaktäriseras av en
strikt funktionsuppdelning. Socialtjänsten hade dessutom olika typer av utförare
(kommunala och privata) vilket möjliggjorde jämförelser mellan alternativa
verksamheter.

Avhandlingens syfte var:

- att beskriva och analysera Individ- och familjeomsorgens strukturella villkor i en
marknadsorienterad socialtjänst

- att se hur socialarbetare bedriver individ och familjeinriktat socialt arbete i en
marknadsorienterad socialtjänst

- att se marknadsorienteringens konsekvenser för individ och familjeinriktat socialt
arbete

(a.a. sid. 14)

I resultatdelen redovisar Blom både positiva och negativa aspekter av den
marknadsorienterade socialtjänsten med BUM. Positiva effekter hade varit att
konkurrensen sporrade utförarna till nytänkande, tillgänglighet och responsivitet.
Responsiviteten och valmöjligheterna ökade för ”starka” klienter som klarade av att
själva kontakta beställarna vilket var bra i förebyggande syften och gav tidiga
insatser. Klienterna som själva kontaktade beställarna inom ramen för de generella
avtalen var ofta mycket motiverade. Negativt var att ”svaga” klienter p.g.a.
centralisering, funktionsuppdelning och frivillighetsprincip kom senare i kontakt
med socialtjänsten och det blev svårare att arbeta förebyggande med denna grupp.
Många ”svaga” klienter hade även svårt att göra individuella val och prioriteringar.

Övriga resultat var att det blev en ökad tydlighet organisatoriskt sett, klargörande av
vilken typ av kontakter som klienten hade med socialtjänsten och en ökad
rättsäkerhet för klienterna. Samtidigt upplevdes en minskad tydlighet i vissa
avseende med bl.a. fragmentarisering, motsättningar och oklarheter. Oklarheterna
gällde vem som var utförarnas uppdragsgivare; vilken socialarbetare som egentligen
skulle utreda, vem som hade ansvaret för den enskilde klienten och vem som höll i
samarbetsärendena. Samarbetet inom socialtjänsten fungerade ofta
otillfredsställande på grund av specialisering och konkurrens.

Studien visade även att utförande socialarbetare upplevde klientrelationerna bättre,
då arbetsformen upplevdes friare, mindre repressiv och mer trivsam. Gav en bra
grund för råd- stöd och behandlingsarbete. Många av socialarbetarna på den sociala
förvaltningen upplevde dock att klientrelationerna blev sämre och gav en dålig
grund för utredningsarbetet. Relationerna mellan socialarbetare och klienter
avspeglade mer organisationens behov än klienternas behov. I studien framkom
även att socialarbetarna specialiserade sig och fick en ökad kompetens inom mindre
områden, bra för klienter som enbart hade behov av tydligt avgränsade insatser.
Specialiseringen medförde att enskilda socialarbetare bara arbetade med en
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begränsad del av IFO:s arbetsuppgifter. Vilket kunde vara negativt för klienter med
komplexa livssituationer, som var i behov av olika och integrerade insatser.

Övergången till BUM gav ett ökat kostnads- och intäktsmedvetande bland
socialarbetare och enhetschefer. Detta sågs som positivt ur den egna enhetens
ekonomiska perspektiv. Samtidigt påpekade studien att ett ekonomiskt tänkande i
vissa fall kan vara negativt, om det blir mer framträdande i förhållande till tankar för
innehållet i klientarbetet, vilket kunde innebära sämre bistånd till klienterna.

I studiens avslutning har Blom en övervägande negativ kritik mot den
marknadsorienterade socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Han anser att
införandet av modeller som är marknadsorienterade inte ger de svaga klinterna den
hjälp som de är i behov av. Modellen gynnar de starka och inte de mest utsatta
klienterna som är i behov av samhällets skydd och stöd genom gällande
socialrättsliga lagar.

BESTÄLLARE/UTFÖRARE. Den svåra uppdelningen mellan politiker, tjänstemän
och leverantörer (1998)
En rapport skriven av Anders Jarefors och Bengt Jäderholm som är konsulter inom
Team Konsult och arbetar där med organisation och ekonomistyrning. Rapporten
ger en bild av hur beställar-utförarorganisationen har fungerat i den offentliga
sektorn med en tillbakablick på 10 år. Författarna hade fokus på det man kallar för
tvåpartsstyrning och hänvisar till att den mekanismen finns alltid kring köpare och
säljare. Svårigheter uppstår när köp och sälj mekanismen används inom den
offentliga sektorn där vi inte är vana att finna den.

I rapporten definierar författarna tvåpartsstyrning som en intern styrform och att
man gör en uppdelning av organisationen i två parter, som har två klart åtskilda
roller och ansvarsområden; en beställare som har rätt att välja verksamhet och
handla upp den, en utförare som har resursansvar, produktionsansvar och säljansvar.
Man uppgav även att båda parter, beställare och utförare, är jämställda (medparter i
stället för motparter). Båda parter har ett gemensamt ansvar för den totala
effektiviteten, ingen är överordand den andre, gemensamt ansvar för styrformen och
att man har ömsesidig respekt för varandra. Utgångspunkterna är en god ekonomi
dvs. de begränsade resurserna ska användas på bästa sätt och man har
marknadsekonomins beståndsdelar och mekanismer.

Rapporten sammanfattas i ett antal punkter där man bl.a. påvisar:

- ”Viktiga förutsättningar för att organisationsmodellen ska fungera är att de
reella/operativa beställarna och utförarna inte får ha samma chef på nivån närmast
ovanför.

- utförarenheten får inte vara ansvarig för en funktion inom den totala
organisationen.

- ansvariga måste ha reella befogenheter och alternativa sätt att agera måste finnas.
- det måste vara möjligt att produktifiera verksamheten.
- de två parterna måste ha en gemensam uppfattning om vad produkterna står för.
- produkterna måste vara möjliga att prissätta.
- cheferna måste veta vad tvåpartsstyrning innebär
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- ansvariga för utförandeenheterna måste kunna ”affärsekonomi” (intäkter och
kostnader).

- cheferna måste vara intresserade av sin roll och sitt ansvar.
- ansvariga måste ha en vilja att driva förändringen mot en fungerande

tvåpartsstyrning.
- organisationen måste tänka om, framför allt vad gäller begreppen, intäkt, budget

och pris”.
(a.a. sid 58)

Författarna konstaterar i sin studie att förändringarna i samhället tvingar fram nya
styrformer och att den offentliga organisationen har blivit mer komplex. De pekar
på att medborgarnas behov har blivit mer diversifierade och att det finns alternativa
sätt att tillgodose behoven. Förr var direktiven att man skulle fördela resurser på
bästa möjliga sätt och nu ska det vara medborgarnas behov som ska vara styrande.
Förvaltningen av krympande resurser, istället för fördelning av ökade resurser, ställer
enligt författarna nya krav på styrning. De konstaterade även att offentlig
verksamhet inte längre kan utgå från sin legitimitet utan att medborgarna vill se vad
som har åstadkommits. Dessutom konstaterar de att medborgarna ställer direkt eller
indirekt (som skattebetalare) krav på effektivitet. Man påpekade vikten av att
organisationens resursinnehav inte ska vara avgörande för vilken verksamhet som
ska utföras. Enligt författarna kan tvåpartsstyrning som styrform vara en bra lösning
för de nya förändringarna i samhället.

I rapporten framgår även vikten av att syftet med tvåpartsstyrning ska vara klart och
att man ska påvisa vilka effekter man vill uppnå. Författarna betonar vikten av att de
ansvariga är överens om syftena med och inriktningen av förändringsarbetet. I
genomförandet av förändringsarbetet ska man se förändringen som ett lärande.
Därför bör personalen engageras så mycket som möjligt. De betonade vikten av att
det är beteenden och ageranden som ska förändras och att rutiner och system är
underordnande.

Avslutningsvis påpekar författarna att tvåpartsstyrning är en utvecklingsprocess som
hela tiden ska korrigeras, reaktiveras och vidareutvecklas. Organisationens ledning
ska vara idébärare, driva utvecklingen och konsekvent tillämpa styrformen. I detta
ligger enligt författarna modet att besluta om effektiviseringar som styrformen
synliggör. Områden som de lyfter fram är bl.a. vidareutvecklingen av
produktifieringen, genom att produkterna bättre beskriver användarnas behov och
nytta. De påpekar även en vidareutveckling mot en ökad självständighet hos såväl
beställare som utförare. De uppgav även att konkurrensutsättning och bolagisering
kan vara en utveckling för utförandeenheterna.

Från teori till tillämpning, våra kopplingar

Andersson och Hansson (1989) har i sin undersökning upplevt att man har i
införandet av den nya modellen mot beställarutförarorganisationen fått en starkare
inre effektivitet än yttre. Tjänstemännens arbete förändrades på ett helt annat sätt än
politikernas som såg mer effekten av att man skulle kunna konkurrensutsätta
verksamheter. I Kristinehamns kommun har vi inte haft fokus på politikerrollen,
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men har heller inte sett att förändringen har påverkat det politiska arbetet nämnvärt.
Andersson och Hansson säger i sin undersökning att en konsekvens av införandet av
modellen var en ökad kostnadsmedvetenhet hos alla aktörer och framför allt i
beställardelarna. En konsekvens vi även sett i Kristinehamns kommun men där hela
organisationen/förvaltningen har genomsyrats av en ekonomisk diskussion och man
har uppnått en budget i balans.

Andersson och Hansson (a.a.) lyfter fram vikten av att man i en renodling av
modellen frikopplar utförarsidan från produktionsinriktning och volym. För att
detta ska fungera måste man ha bra uppföljningsrutiner från beställarsidan. Vad vi
upplevde i Kristinehamns kommun var att man under undersökningstiden inte
ännu hittat fram till fungerade uppföljningsrutiner för att kunna se hur den
bedömda insatsen har fallit ut. Det är enligt oss en viktig arbetsuppgift för att
modellen ska kunna fungera och där bl.a. det nya datasystemet har en viktig
funktion.

I rapporten (a.a.) har man sett att beställarsidan stärks upp när modellen väl är
genomförd. Vad vi upplevt i Kristinehamns kommun är att man istället har
försvagat denna sida och lyft in utredningsförfarandet till utförarenheter som man
då döpt om till t.ex. kartläggning. Detta kan göra, enligt oss, att beställarsidan kan
tappa kompetens och helhetsperspektiv om man i ett tidigt stadium av öppnandet
av ärendet har överfört utredningsförfarandet till utförarsidan.

Andersson och Hansson tog även upp att man hade använt sig av externa aktörer
och på så sätt konkurrensutsatt verksamheterna och därmed stärkt upp
beställarsidan. Detta har inte skett i Kristinehamns kommun utan där har man
hänvisat till de egna verksamheterna. En konsekvens av modellen skulle kunna vara
att man framtidsvis även skulle konkurrensutsätta de egna verksamheterna i
Kristinehamns kommun, men det skulle troligen innebära att man skulle få svårt att
planera de egna verksamheterna. I rapporten tog man upp att det skulle kunna leda
till en högre effektivitet på utförarsidan om man inte alltid var säker på att bli
tilldelad arbete.

Vad vi sett som en konsekvens i vårt projekt, som även tas upp hos Andersson och
Hansson är vikten av att arbeta med attitydförändringar för att uppnå
agerandeförändringar. I rapporten fann man att det var en balansgång mellan
beställar- och utförardelar där det måste finnas förtroende och accept för den nya
modellen för att man skulle kunna samarbeta och se fördelar med det nya
arbetssättet. Vad vi sett under projekttiden har varit att ledarskapet inom de olika
delarna inte alltid har gett ett uttryck av enighet och samordning vilket har påverkat
personalen negativt.

Blom (1998) är mer kritiskt inställd till beställar- och utförarorganisation, där han
drar slutsatsen att modellen har fungerat bra i ett ekonomiskt perspektiv, men sämre
ur ett klientperspektiv. Den klara marknadsorientering som Blom (a.a.) upplevde har
vi inte sett som en konsekvens i Kristinehamns kommun. Vad vi har sett är att
många inom organisationen upplevt att ekonomin har fått en allt mer framträdande
roll och att metod och behandlingsarbete har fått stått tillbaka i sin utveckling. Det
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finns även i förvaltningen vissa farhågor hos personal att svagare klientgrupper får
allt svårare att få hjälp och bli sedda.

Konsulterna Jarefors och Jäderholm (1998) tar upp att modellen har
marknadsekonomiska beståndsdelar och mekanismer som bl.a. resulterar i en klar
rollfördelning med tvåpartsstyrning. Denna indelning har vi sett som en konsekvens
även i vår studie och att många, som även konsulterna betonar, att en modern
välfärdsstat kräver nya arbetsmetoder där man har en förbättrad kontroll av
ekonomin. Ett sätt har varit att man infört ett prestationsersättningssystem, som
man troligen kommer att införa också i Kristinehamn, där man kan se nyttan av
insats hos brukaren och aktuell kostnad. Vad vi kan se som en fara här är det
ekonomiska perspektivet blir så starkt att man glömmer kvalitetsaspekten.

Konsulterna betonade att modellen kräver en fortlöpande utvecklingsprocess i
organisationen. I denna utvecklingsprocess skapas en organisation i ständig
förändring. Konsulterna tog fram vikten av att ledarskap och övrig personal var
delaktiga i den lärandeprocess som skapades i det ständiga förändringsarbetet. Man
lyfter även fram att ledarskapet ska ha en gemensam linje utåt. Vad vi upplevt under
projektet är att många inte känt sig delaktiga i förändringsarbetet och att man ur
personalperspektiv inte alltid upplevt att ledarna är överens.

En ytterligare tanke vi haft i detta sammanhang gäller hur mycket förändring en
organisation orkar med under en viss tidsintervall. Vi har upplevt att organisationen
aldrig kommer till vila och reflektion, det nya ”hinner inte sätta sig” innan man har
gått in i ytterligare något nytt. I och med det har man svårt att dra nytta och lärdom
av det tidigare arbetet vilket kan förhindra en kvalitetsfördjupning och växt. Det kan
även resultera i det, vi har påpekat tidigare, att personalen har svårt att känna
delaktighet utan kan uppleva sig bli slängd in i något man inte känt sig varit delaktig
i.

8.2 Socialtjänstens utformning

Under temaområdet ”Socialtjänstens utformning” har vi valt att presentera en
bakgrund till hur välfärsarbete har organiserats inom människovårdande
organisationer (Human Service Organizations, HSO). HSO har som huvudfunktion
att ”sortera”, ”stödja” och/eller ”förändra” inom välfärdssektorn. Vi har även tagit
upp litteratur som tar upp den allt mer återkommande synen av koppling mellan
arbete och bidrag.

Theories of Intervention and Social Change (2003)
Det här är en bok som har skrivits i ett europeiskt utbildningsprogram som en
vidareutbildning för yrkesverksamma inom välfärdsektorn av Bengt Eriksson och
Åse-Britt Falch vid Karlstads Universitet, Sandor Lisznyai och Magda Ritook vid
Elte University, Budapest i Ungern.

I boken har man belyst två grundläggande begrepp som ansetts ha varit bärande för
välfärdsarbete; begreppen förändring och intervention (Eriksson i a.a.). Samhälleligt
välfärdsarbete har alltid inneburit att en överordand instans- statsmakten –
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intervenerar i enskildas och gruppers liv och tillvaro, i syfte att åstadkomma
förändring. En förändring av vad som man har upplevt som ett socialt problem ur
den enskildes eller samhällets synvinkel. Det andra begreppet har varit intervention
som en samlingsbeteckning för de sätt som förändring har kunnat åstadkommas (a.a.
sid 13).

Boken har tagit upp hur välfärdsarbetet har organiserats i Europa under det senaste
århundradet med hjälp av socialpolitiska reformer (Falch i a.a.). Från att till stor del
varit en kyrklig angelägenhet med välgörenhet som bas har olika sociala
skyddssystem växt fram som medborgerliga rättigheter. För att kunna genomföra
sociala reformer efter socialpolitiska beslut växte olika professioner fram med sin bas
i en professionell social sektor. Det krävdes utbildade personer, som behövde skolas
för att kunna medverka i samhälleligt förändringsarbete på individnivå,
institutionsnivå och samhällsnivå (Swedner, 1996 i a.a.). Socialarbetare utbildades
med en ram av socialpolitisk kunskap för att kunna fördela de stödåtgärder som
beslutades på en samhällsnivå. En annan del av det sociala arbetet var att kunna ge
stödåtgärder för människor som hade en problematisk levnadssituation. Här blev
kunskaper om socialpsykologiska, sociologiska fenomen men behandlande inslag
bärande.

En del av det sociala arbetet har alltid haft repressiva inslag. Det har bl.a. varit att
kunna definiera ”värdiga fattiga” för att erhålla vissa bidrag, allt från fattighjälp till
dagens ekonomiska bistånd. Här har skötsamhet och arbetsvilja varit ett bärande
moment i tidig socialhjälp.  Samhällsperspektivet lyftes sedan fram allt mer för att ge
en förståelseram för att vissa personer inte klarade av sin livssituation. Man kan säga
att en förskjutning skedde från individansvar till samhällsansvar. Utformandet av
stödåtgärder har speglat denna utveckling i och med framväxten av den psykosociala
teoribildningen och olika metodutvecklingar inom det sociala välfärdsarbetet.

En grundtanke har varit att människans problem baserades på både ett samhälleligt
och personlig plan. För att kunna möta och förstå utsatta grupper och individer i ett
professionellt hjälparbete formades så småningom olika vetenskapliga arenor, som så
småningom skapade akademiska discipliner som socialt arbete och social
omsorgsvetenskap.

Förändringsarbete och intervention har baserats på en vetenskaplig grund vilket gjort
att metoder och etiska riktlinjer har utvecklats inom professionen i mötet med
personer i behov av stöd och hjälp för förändring eller för bibehållandet av en god
livskvalitet (Falch i a.a.)

Socialt förändringsarbete, en tankeram (1996)
Harald Swedner var professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och skrev
denna bok i samarbete med Gunnel Swedner. I förordet har författarna
uppmärksammat att socialt välfärdsarbete och dess professioner har haft en
betydelse av samhälleligt förändringsarbete. De har skrivit boken för att ge en
gemensam tankeram för de utbildningar som ges för socionomer, omsorgsarbetare
och socialpedagoger och andra närstående yrkesgrupper.
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Boken har gett en bakgrund till behov av intervention för att kunna ge god
livskvalitet till alla samhällsmedborgare, hur sociala problem har uppkommit och
det gemensamma samhällsansvar som ett gott samhälle känt för sina medborgare.
Författarna har sett hur välfärdsproblem uppkommit på makro-, meso- och
mikronivå. Processproblem, strukturproblem och resursproblem har varit fenomen
på samhällsnivå, men det har skapat problem på individnivå. M.a.o. samhällets
struktur på makronivå har gjort att samhället konstruerats på ett specifikt sätt på
mesonivå som har givit effekter för individen på mikronivå.

Författarna har pekat på hur välfärdsarbetare i allmänhet:

” ….ser som självklart och naturligt att analysera och bearbeta de sociala problemen ur de
resursfattiga, de problemdrabbade, de utsatta, de diskriminerade, de underpriviligerade
gruppernas och individers synvinkel. De som sysslar med välfärdsarbete är, i överensstämmelse
med väletablerade traditioner, inställda på att bygga sina insatser på empati, förankring och
medvetandegörande.” (a.a. sid. 87).

Swedner (1996) har formulerat en modell hur det sociala arbetet skulle kunna
genomföras. För att nå en professionell väl genomförd nivå på det sociala arbetet,
som skulle kunna kvalitetssäkras och styras av både teori och praktik, måste metoder
utvecklas. Det praktiska sociala förändringsarbetet har enligt författarna bestått av
regelmässigt återkommande arbetsuppgifter som skulle kunna vara en modell i
utförandet. Arbetsuppgifterna är förknippade med varandra i följande faser i en
process, där de tidigare faserna ger en utgångspunkt till de kommande faserna.
Förändringsarbetet delas in i fem faser som kan ses som en kedja som hakar i och
delvis överlappar närmast föregående fas:

- Målfomuleringsarbete
- Kunskapsproduktion
- Redskapsproduktion
- Genomförandearbete
- Utvärderingsarbete

Dessa fem faser kan ses som led i förändringsarbetet på såväl makro-, meso- som
mikronivå. Allt detta är en process som upprepar sig; efter utvärderingsarbete går
man in ett nytt målformuleringsarbete, tills man nått önskat resultat. Författarna har
beskrivit att man nästan aldrig startar upp ett förändringsarbete från en nollpunkt.
Det viktiga har enligt dem varit att den som går in i ett arbete ska ha tillgång till
tidigare resultat för att se hur det styr upp till där man är. En del av det
professionella arbetet har varit att ta lärdom av tidigare teori och praktik för att
kunna åstadkomma en ny förändring.

Underlag för förändring         -kvalitetsutveckling av socialtjänstens individ och
familjeomsorg (IFO)(2003:3)
Studien är framtagits av Lars Nordlander och Björn Blom vid Utvecklings- och
forskningsenheten vid Umeå socialtjänst. Rapporten redovisar en processutvärdering
med ett syfte att ge underlag för kontinuerligt kvalitetsutveckling. Det redovisade
underlaget är baserat på fokusgrupper med cirka 35 socialarbetare vid en IFO-
verksamhet under 1999.  Man frågade sig vad innebörden av kvalitetsutveckling i
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människovårdande/människostödjande verksamheter är. I det aktuella projektet såg
man kvalitetsutveckling kopplat till kvalitetssäkring och som en administrativ
konstruktion med syfte att kontrollera att verksamheten sker i enlighet med de
nationella (lagarnas) och de lokala (socialnämndens) målen för hur verksamheten
ska bedrivas.

Syftet med projektet var att ta reda på hur socialarbetarna såg på sin verksamhet och
hur de menade att en kontinuerlig verksamhetsanpassad kvalitetsutveckling kunde
genomföras. Frågor som ställdes var vad i det sociala arbetet som bör
kvalitetsutvecklas samt för vem och varför. I projektets teoretiska utgångspunkter tog
man upp biståndsteori för socialt arbete. Utgångspunkten var den teori i socialt
arbete där det direkta klientarbetet, liksom kopplingen mellan klientarbete-
organisation utgjorde en grund.

I sin teoretiska genomgång anvisade man mest till en forskare i socialt arbete, Morén
(1992, 1996). Morén har varit kritisk mot teorierna i socialt arbete som inneburit vad
han har kallat åtgärdsmekanik och terapimystik. Han har sammanfattat det med att
man i socialt arbete har ett problemlösningstänkande som har inneburit en
arbetsprocess enligt följande:

- Problem
- Utredning
- Bedömning
- Resultat/Lösning

Arbetsprocessen har enligt Morén gett låsningar där man fokuserat för mycket på
vad socialarbetarna uppfattade som problem istället för att se klinternas egna
lösningar.

Morén ansåg att socialt arbete teoretiskt kan indelas i livsanpassning och
livsomgestaltning. Livsanpassning ger en typ av problemlösningsarbete som har
handlat om insatser av anpassande eller kompensatorisk art, vilka syftat till
anpassning mellan livssituation och yttre sociala villkor. Insatserna har varit
tidsmässigt begränsade och inte krävt att de utsatta människorna ska ändra livsföring
eller finna nya eller ändrade överlevnadsstrategier.

Istället förespråkade Morén vad han kallade livsomgestaltning, vilket innebär att
socialarbetaren tillsammans med den socialt utsatta människan synliggör
nya tolkningar och handlingsmönster av den utsattes livssituation. En viktig aspekt
av omgestaltningen var att förändringarna inte är normativa och planeringsbana,
utan ska betraktas som erbjudanden och möjligheter att förändra självbild och
omvärldsuppfattning. För att detta ska kunna ske är etableringen av en nära,
personlig och levande relation mellan socialarbetare och klient ett grundläggande
villkor. I det här tänkandet finns även en organisationssyn, att organisationen inte i
första hand är ett yttre administrativt styrinstrument, utan ett möjliggörande till en
social kontext för omgestaltande möten mellan socialarbetare och klienter.

I studien framkom att socialarbetarna genom sin teoretiska skolning har ett
förhållningssätt som inte alltid överensstämmer med politiker och administratörer.
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Utvärderingen gav att det var svårigheter pga. verksamhetens speciella karaktär. De
fann det svårt att definiera vad klienternas problem var, vad insatsen bestod i och
vem som egentligen utförde den. Framkom att socialarbetarna ofta hade andra
kunskapsintressen än socialnämndens politiker. För socialarbetarnas dagliga arbete
och professionella utveckling var det viktigt att veta vad och på vilket vis en insats
var av betydelse för klienten (s.k. effektfullhet). För socialnämndens politiker kunde
det räcka med att kontakt med socialtjänsten hjälpt klienten och hur många som
blivit hjälpta i förhållande till insatsen (effektivitet).

Rapporten avslutades med en sammanställning av förslag i åtta punkter som
fokusgrupperna kom fram till i hur utformningen av kvalitetsarbetet kunde ske i
IFO.

- kvalitet som en kunskapsfråga. Se kunskaper och kvaliteter som fanns i
organisationen och hitta former till spridning och erfarenhetsutbyte.

- behovet av reflektion.
- nödvändigheten att förebygga social utslagning.
- vikten av uppföljning.
- bättre kommunikation mellan politiker och tjänstemän.
- det kollegiala lärandet.
- behov av långsiktighet och tydlighet.
- att arbeta i fokusgrupper.
(a.a. sid 86-88.)

Förändringens gestalt, om villkoren för mänskligt bistånd (1992)
Stefan Morén är forskare vid Umeå universitet och denna bok är en
vidarebearbetning av hans doktorsavhandling. Morén har undersökt det sociala
arbetes organisering i nutid och hur det skulle kunna vara möjligt att få fram en
förändring för att kunna få fram ett nytänkande och ett bättre möte mellan
socialarbetare och brukare. Hans åsikt är att problem- och utredningstänkande och
det sociala arbetets diagnostiska struktur skapar arbetsformer som kan göra att
utsatta människors livssituation inte förändras, utan att de kan fastna i ett mönster
av beroende p.g.a. den sociala verksamhetens organisering.

Han har förespråkat att förändringen av en organisation inte ska ses som ett
administrativt styrsätt, utan han har haft en annan ansats där fenomenet
organisation har betraktats som en social kontext som konstituerats av
mellanmänskliga förändringsprocesser. M.a.o. förändringen i en organisation är
primärt inte ett administrativt problem utan kan betraktas som en mänsklig
förändringsprocess. Centrala aspekten av socialt arbete utformas då enligt Morén
som ett erbjudande av mänskligt bistånd, i ett syfte att synliggöra nya tolknings- och
handlingsmöjligheter i en socialt utsatt livssituation.

Mötet mellan socialarbetare och biståndssökande blir då enligt Morén ömsesidig;
man möts som människor och inte som roller. Enligt Morén måste man se både
arbetsuppgifter och organisation som beroende av varandra för att förhindra vad
han kallar för mystifiering. Detta sammanfattar Morén med att socialt arbete ska
utformas som ett erbjudande, ett samhälleligt erbjudande om mänskligt bistånd för
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att synliggöra ny tolknings och handlingsmöjligheter i en otillfredsställande eller
destruktiv livssituation.

I den organisation som Morén förespråkar bidrar socialarbetaren till en
livsomgestaltning istället för enbart en förändring av livssituationen. I detta
arbetssätt ingår att man tillsammans klient och socialarbetare arbetar med att
synliggöra den biståndssökande blindhet inför sin livssituation och sedan
tillsammans, klient och socialarbetare arbetar fram långsiktiga lösningar. Biståndet
formuleras som ett erbjudande att med socialarbetaren hjälp omformulera och
överskrida begränsade livspremisser- både i yttre och inre mening.

Enligt Morén har detta nya arbetssätt ett krav på en omorganisering där till stor del
socialarbetarens tjänstemannaroll övergår till vad han har kallat ”förändringens
gestalt” där mötet och relationen mellan klient och socialarbetare blir centralt. I sin
forskning har han lyft fram att en omorganisering från socialkontor till mer
projektinriktade verksamheter blir nödvändig för att få fram mer ömsesidiga möten
för att möjliggöra långsiktiga lösningar för utsatta grupper.

Regler och rutiner sätter käppar i hjulet.  Socionomen        2:2006.
Lisbeth Johnsson är pensionerad professor i socialt arbete från Göteborgs
universitet. Hennes mångåriga erfarenhet och tankar runt den framtida
socialtjänsten har redovisats i en artikel i tidskriften Socionomen. Johnsson betonar
vikten av att man tar fram ny forskning som är direkt riktad mot det praktiska
sociala arbetet. Hon har en upplevelse av att forskningen i ämnet har varit för
samhällsvetenskaplig, med forskning inriktad mot sociala frågor istället för mot det
sociala arbetet i den praktiska verksamheten, dess villkor och utövande. Det är först i
det senaste som sådana forskningsfrågor lyfts fram, vilket är viktigt och bra enligt
Johnsson.

Johnsson har uppgivit i artikeln att det måste ske en radikal förändring av
socialtjänsten mot en kunskapsbaserad organisation, men hon uttrycker att vägen dit
är lång och att de förändringsförsök som har gjorts de senaste åren har varit
otillräckliga. Johnsson har i artikeln belyst att det finns en välutbildad yrkeskår inom
socialtjänsten som vill arbeta professionellt, men att regler och rutiner har satt
käppar i hjulet och att socialtjänsten måste tänka om. Handläggningsrutiner,
juridiska och administrativa procedurer har styrt arbetet i alldeles för hög grad. Hon
visar på en tröghet att förändra inom socialtjänsten och den professionella
bedömningen av klientens problem får styra för lite. Johnsson lyfte fram att
kunskapen och forskningen idag har påvisat att relationen mellan socialarbetare och
klient är det centrala i det sociala arbetet. Hennes uppfattning är att man måste
skapa miljöer där detta kan stå i centrum.

 ”… Man skulle behöva riva ned socialbyrån och bygga upp den på nytt. Socialarbetarnas
bedömningar i samarbete med klienterna skulle få avgöra insatserna istället för vilken
åtgärdsarsenal som finns. Den utveckling som har lett till att många socionomer bedriver
arbete i egen regi, med egna behandlingshem eller egen konsultverksamhet, är troligen svar på
att de inte har fått utrymme för sin professionalitet och sina kunskaper.”
(a.a. sid.6)
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Nedersta trappstegen studie om kommunal aktivering (2004)
Studien har framtagits av Tapio Salonen och Rickard Ulmestig som är verksamma
vid Växjö universitet. Undersökningen har genomförts för att undersöka hur svenska
kommuner hanterat försörjningsstödet för de brukare som inte har en fullvärdig
arbetslöshetsförsäkring. Salonen och Ulmestigs intresseområde har varit
policyförändringen inom västvärlden mot en allt starkare betoning mot skyldigheter
för arbetslösa bidragstagare att vara med i olika åtgärder, s.k. ”workfare” eller
”welfare-for-work”. De har påvisat i sin studie den allt starkare kopplingen mellan
bidrag och aktiveringskrav. Forskarna har haft fokus på lokala
arbetsmarknadsåtgärder som kommunerna själva driver, de kallar detta för en
sekundär arbetsmarknadspolitik, eftersom dessa åtgärder inte ingår i den primära och
nationellt utformade arbetsmarknadspolitiken inom AMS eller arbetsförmedlingens
ordinarie programutbud.

Salonen och Ulmestig har kallat dessa kommunala åtgärder med ett samlingsnamn
”Aktiveringsprogram” och studiens huvudsakliga syfte har varit att systematiskt
samla in uppgifter från landets kommuner för att förstå hur detta kommunala
”Aktiveringslandskapet” ser ut. Frågor man ställt har varit:

- Hur många personer är berörda?
- Hur ser utformningen av dessa åtgärder ut?
- Finns det några distinkta mönster av olika slags åtgärder?
- På vilket sätt skiljer sig dessa sekundära aktiveringsåtgärder gentemot sedvanliga

arbetsmarknadsåtgärder i AMS regi?

Totalt har 204 kommuner medverkat i studien vilket motsvarar drygt 70 % av
landets kommuner. Uppgifter från drygt 500 aktiveringsåtgärder i sammanlagt 168
kommuner finns redovisade i studien.

Salonen och Ulmestig har gjort några generella slutsatser utifrån sin studie. De har
påvisat bl.a. att studien har synliggjort ett ”Aktiveringslandskap” med stora lokala
skillnader. Lokala förutsättningar tillsammans med olika handläggningsrutiner ger
för den enskilda socialbidragstagaren ett varierat omhändertagande. Ur
rättsäkerhetssynpunkt påvisade studien att den enskildes skyldigheter och rättigheter
är helt beroende på de olika kommunernas egna tillämningsregler. Resultaten visade
sig även vara problematiska på en generell socialpolitisk nivå. Den
arbetsmarknadspolitik som drivs och beslutas av regering och riksdag och som AMS
har ansvar för att genomdriva når inte alla medborgare. Var tionde arbetslös
hänvisas till socialtjänsten och andra lokala aktörer. Generellt sett erbjuder de
insatser där försörjning tilldelas enligt en mer godtycklig logik, där insynen är låg
och där rättsäkerheten därmed kan ifrågasättas. Lokala aktörer som leverantörer av
arbetsmarknadspolitik behöver inte i sig vara ett problem. Ett principiellt problem är
dock att man som socialbidragstagare är mer utlämnad – oavsett kvalitén på
åtgärden

Studien har även enligt Salonen och Ulmestig gett anledning till kommunalpolitiska
övervägande. I den ansträngda ekonomiska situationen som många kommuner
befinner sig är det uppseendeväckande att stora kommunala utgifter går till en sektor
där det finns begränsat med kunskap och kontrollsystem, som möjliggör såväl
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ekonomisk som verksamhetsmässig styrning. De flesta kommuner vet inte hur
många enskilda socialbidragstagare som är aktuella, vilken problematik de har och
hur länge de är aktuella, då systemen normalt bara hanterar hushållsnivå.
Dokumenterad kunskap saknas ofta om vad som gör att vissa klienter finner annan
försörjning eller stannar kvar inom systemet. I Sverige finns ungefär 800
aktiveringsprogram, nästan utan undantag saknas systematisk kunskap kring
huruvida de förbättrar deltagarnas chanser till självförsörjning.

På socialtjänstnivå får den stora lokala variationsrikedomen olika slags konsekvenser.
I vissa kommuner ersätter man inte bristen på insatser från AF med egna insatser.
Insatser som man kan ifrågasätta om det finns kompetens eller resurser för att driva
från kommunens sida. Den starka koppling mellan arbetsmarknad och socialtjänst
ger även följder på det övriga sociala arbetet som bedrivs. Dels påverkar det en
profession som redan har ett stort kompetens- och ansvarsområde och som nu också
ska fungera som experter på arbetsmarknadspolitik. Dels påverkas andra delar av det
sociala arbetet som riskerar att bli mer sanktionsinriktat. Intervjuerna visar att det
inte är ovanligt, att socialtjänstens utredande funktioner kan kopplas in ifall man
vägrar aktivering. T.ex. redovisas fall där den arbetslösas förmåga som förälder kan
bli ifrågasatt utifrån deras ställning på arbetsmarknaden.

För den enskilde individen kan aktiveringspolitikens godtycklighet få mycket stora
konsekvenser. Om man flyttar kan man hamna inom en socialtjänst som arbetar
utifrån ett annat synsätt och möter en annan slags arbetsmarknadspolitik med andra
betoningar på skyldigheter och rättigheter. Men än större betydelse tycks själva
selektionsprocessen ha för arbetslösa socialbidragstagare. Frågor som väckts av
Salonen och Ulmestig är bl.a.

- vilka blir betraktade som arbetslösa?
- vilka förväntas söka arbete med hjälp av AF och vilka placeras i någon

arbetsmarknadsåtgärd?
- hur sker fördelningen till AMS reguljära program och vem hänvisas till lokala

aktiveringsprogram?

Studien har inte funnit någon genomgående logik i dessa stegvisa val utan
huvudintrycket är att det förekommer ett stort mått av variation i denna förmedling
av arbetslösa personer som är beroende av socialbidrag för sin försörjning.

Från teori till tillämpning, våra kopplingar

Vad vi har konstaterat har varit att utvecklingen av arbetet vid socialkontoret har
formats genom dess historia med koppling till socialpolitiken. Välfärdsstatens
bildande med ett offentligt ansvar för människor som varit i behov av stöd har
”krävt” en administration för en rättssäker handläggning. Organisationen har
möjliggjort en tillsyn till att de som har varit i behov av har fått stöd och hjälp och
systemet har förhindrat ett överutnyttjande (Eriksson, Falch, 2003). Den starka
kopplingen till arbetslinjen har återinträtt och organisationen söker efter nya
arbetsformer. Hur mötet ska formas för den som behöver hjälp och den som ger
hjälp är i en utvecklingsfas. Vad man kan se i Salonens och Ulmestigs rapport är en
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förskjutning till ett individuellt ansvar istället för ett samhällsansvar inom
handläggning av försörjningsstödet.

Utformandet av arbetet vid socialkontoret har idag till stora delar samma struktur
som i början av 80-talet i samband med bl.a. Socialtjänstlagens införande (1982).
Arbetsformer som då skapades speglade sig klart i lagtexten med begrepp om sociala
rättigheter och en strävan bort från fattigvårdstänkandet. I 1982 års Socialtjänstslags
portalparagraf (Sol Kap 1, 1§) accentuerades strävandena mot en jämlik stat och alla
människors rätt till ett gott liv. Swedner (1983, 1996) har i många fall varit idébärare
till hur interventionsarbete inom den svenska sociala sektorns har utformats. I hans
beskrivning av hur ett professionellt socialt arbete ska genomföras med sina fem
faser, målformuleringsarbete, kunskapsproduktion, redskapsproduktion,
genomförandearbete och utvärderingsarbete (1996, sid 87-91), kan man klart se hur
dagens sociala arbete har utformats. I hans litteratur finns också ett klart
ställningstagande till ett samhällsansvar för utsatta grupper och principer om hur
metoder med fokus på respekt och förståelse för de socialt utsatta.

Vad vi sett i Kristinehamns kommun har att man till stora delar följer denna
struktur och även har uttryckt klart vikten av fortlöpande utvärderingsarbete.
Norlander och Blom (2003) har i sin studie haft fokus på utvärdering och
kvalitetsarbete. Precis som i Kristinehamns kommun har man visat i studien
sökandet av vägar för att kunna forma ett modernt socialt arbete i utveckling. Man
har tagit stöd i studien av Morén (1992, 1996) och hans resonemang runt vad han
har kallat ”åtgärdstänkande och terapimystik” som enligt honom skapat negativa
effekter för brukarna. Man har även påpekat att de traditionella arbetsformerna
inom socialt arbete kan skapa en problemfokusering och förhindrar vad man har
kallat för ”livsomgestaltning” där brukarnas egenförmåga till lösningar få stå tillbaka
för professionellas lösningar.

Detta sökande efter nya arbetsformer har vi även upplevt i Kristinehamns kommun.
Ett led i detta har bl.a. varit skapandet av en beställar- och utförarorganisation, där
visserligen ekonomin varit en drivande faktor, men man har även klart uttryckt att
man vill ”göra rätt saker vid rätt tillfälle” och använda de medel man har på ett klokt
sätt. En del av det har varit skapandet av Utvecklingscenter. I forskningen kan man
finna stöd för ett lämnade av socialkontorets traditionella utformanden och att
arbeta mer projektinriktad och mer relationsbärande (Bernler, Johnsson, Skårner,
1993) (Morén 1992).

Johansson (Socionomen 2: 2008) har även i sin forskning tagit fram att det behövs
nya arbetsformer, där man tar tillvara socialarbetarnas erfarenhet och kunskap i bl.a.
utredningsarbete. Hon tar fram vikten av att tänka nytt och att ha mötet mellan
socialarbetare och klient som en stärkt arbetsform. I nuläget har man i
Kristinehamns kommun talat om vikten av att ”ej ha brukaren i knäet”, men man
måste i det vara medveten om att just relationen mellan klient och socialarbetare
kan vara nyckeln till nya bättre arbetsformer. Det finns i nuläget en tendens som vi
har kunnat se att man inte har önskat ”traditionellt arbetande socionomer”. I detta
har vi kunnat uppleva ett ”stänk av” utbildningsförakt som måste vara en brist i en
strävan mot ett vad Socialstyrelsen har ställ krav på som man kallar ett
”kunskapsbaserat arbetssätt”. En risk är att man manifesterar en organisation baserat
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på ”sunt förnuft” som inte framtidsvis klarar förändringsarbete som till stora delar
kräver en bas av teoretisk kunskap. ”Sunt förnuft” är ju individuellt baserat just på
den bakgrund som just den individ som uttrycker det har.

Salonen och Ulmestig (2004) har i sin studie visat hur arbetslinjen blir allt mer
framträdande. Detta har vi även upplevt som en konsekvens av de nya
arbetsformerna i Kristinehamns kommun. Rapporten har pekat på risken med att
brukarna kan bli bemötta med godtycklighet och brist på professionalitet om inte
personalen har en bred kunskap inom det sociala arbetsfältet och
Arbetsförmedlingens kunskapsområde om man skapar vad de har kallat lokala
kommunala aktiveringsprogram. De påpekar brukarnas rätt att få tillgång till den
specialkompetens som finns inom respektive arbetsområde.

I Kristinehamns kommun har vi upplevt att just formandet av Utvecklingscenter
och dess sökande av arbetsformer har varit ett försök att hitta hur man ska kunna
arbeta fritt från ”oket” av socialkontoret och med en klar arbetslinje. Vad vi upplevt
är att man i dessa strävanden att hitta nya arbetsformer med bl.a. coacher och
lösningsfokuserat arbete är på rätt väg men att man bör i framtiden söka
kompetenser med specialkunskaper som Salonen och Ulmestig uttryckt inom socialt
arbete och Arbetsförmedlingens kunskapsfält.

8.3 Möte mellan brukare och socialtjänst

Här har vi valt att redogöra för teori som baserar sig på den upplevelse som
brukarna har i mötet med socialtjänst. Vi presenterar även litteratur som täcker av
det man kalla för ”professionalitet”.

Tillitens ansikte (2001)
”Tillitens ansikte” är en rapport som sammanställts av Aronsson och Karlsson. I
denna rapport har Bengt Starrin som är professor i socialt arbete vid Karlstads
universitet skrivit ett kapitel som han kallat ”Skammen, självet och den sociala
underordningen”.  I detta kapitel har Starrin beskrivit om skam och framförallt
känslor av skam som är knutna till att befinna sig i en underordnad och ogynnsam
position i samhället.

Starrin (a.a.) har tagit fram gemensamma nämnare som han funnit genom en
teoretisk genomgång av begreppet. Han har uppgett att känna skam är att känna sig
alienerad, omintetgjord, förkrossad, nedvärderad, misslyckad, förlöjligad, värdelös
och mindervärdig. Känslan av skam har funnits varit mycket plågsam och den mest
sociala av känslor. I och med att skammen betecknas som social känner individen
blickar mot det egna självet i relation till andra personer, även om det enligt Starrin,
enbart sker i föreställningsvärlden.

Starrin har riktad sin uppmärksamhet i sin forskning på två grupper som han funnit
befinna sig i ett ofördelaktigt läge utifrån hans problemställning och det har varit
arbetslösa och människor som hamnat i en svår ekonomisk situation och som är
beroende av försörjningsstöd. Starrin har studerat de attityder som allmänheten har
till arbetslösa. Många arbetslösa är även beroende av ekonomiskt bistånd då de inte
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har a-kassa eller om ersättningen inte har varit tillräckligt hög. Han har redovisat att
studier om attityder mot dessa utsatta grupper inte är särskilt frekventerade inom
forskningen. Den forskningen som finns har redovisat att allmänhetens uppfattning
om de som är socialbidragstagare pekar på en negativ inställning till gruppen. I en
engelsk rapport av Goldin och Middelton (1982) hade nära en fjärdedel av de
intervjuade attityderna att de som sökte socialbidrag borde skämmas för att de lever
på skattebetalarnas pengar. Man ansåg också att ”snyltande” var vanligt inom
socialbidragssystemet. Även i Sverige har en undersökning gjord av Svallfors (1996)
visat att sju av tio hade en uppfattning av att socialbidragstagare inte verkligen var
behövande utan fick bidrag på grund av fusk och att de var lata och saknade
ambitioner att förändra sin situation.

I sitt kapitel har Starrin (2001) uppgett att arbetslösa och bidragstagare har varit
medvetna om sin sociala situation och sitt sociala underläge. De har även en
uppfattning av att allmänheten anser att de arbetslösa är lata och är personer som
har sig själv att skylla för sin arbetslöshet. Denna syn som den arbetslöse uppfattar
att allmänheten har på honom kan medföra en konstant känsla av ”nedklassning”
som kan ge nedstämdhet och depression. Starrin exemplifierar det här med citat från
intervjuer bl.a. från en arbetslös kvinna:

”Nu när man ringer och säger. Ja hej, jag heter Inger Svensson, jag tänkte ringa och fråga om
det och det. Jaha, vad jobbar du med? Nej, jag är arbetslös. Liksom du hör hur det sjunker.
Inte alla gör det ju inte, utan det är bara vissa. Man hör att de får ett annat tonläge som
liksom när dom säger ”Går du på ALU?”. ALU är ju nästan värre än att gå arbetslös.” (a.a.
sid. 58)

Ett annat citat från Anna som har gått 8-årig folkskola och börjat arbeta direkt efter
skolan och nu är arbetslös. Det hon upplevt som svårast är skammen att behöva bli
socialhjälpsbidragare.

”Jag tycker att det står socialfall i pannan på en. Man tyckte det. Och just det att behöva
krusa. Ja, det var jättejobbigt. De (socialkontoret) hade sidogångar då i trapporna. Jag bad
min handläggare komma dit, så vi gick upp dit. De förstod inte varför jag inte ville gå vanliga
vägen. Nej, sa jag, känner jag någon här så vill jag inte visa att jag går in här. De menade då
att Du skall inte tänka så! Jag skämdes.”
(a.a. sid. 61)

Ett sätt att bättre kunna hantera sin situation är enligt Starrin (a.a.) att då man är i
denna sociala utsatta situation är att gå med i någon social rörelse. I sociala rörelser
utvecklas argument och tolkningsramar som kan ge stöd och upprättelse för
individerna som möjliggör nedbrytandet av fördomar, skapande av respekt för den
egna situationen samt att kunna ge en möjlighet till att bevara eller uppnå rättigheter
i samhället.

Fattigdom lönar sig inte. Socialpolitik       2:2006
I tidskriften socialpolitik har Bengt Starrin skrivit en artikel om fattigdom och
skadlig skam. Han har tagit upp i sin artikel om att fattigdom som kränker, ger låg
status, känslor av underläge som i sig föder ohälsa och våld som kostar
samhällsekonomin dyrt. De negativa konsekvenser som Starrin har tagit upp är bl.a.
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att beroende av socialbidrag som till stor del baseras på arbetslöshet reproducerar en
social underordning.

 Han har i artikeln uppmärksammat att även om yttre omständigheter som försatte
den enskilde i arbetslöshet och/eller i penningknipa undanröjs, kan den skadliga
skammen dröja sig kvar och kraftigt försvåra för individen att ta sig ur sin situation.
Skammens känsla av att inte duga, känslan av underlägsenhet, känslan av otrygga
relationer blir en kraft som befäster social underordning och ojämlikhet. Denna
skamkänsla som blir befäst genom sin och andras negativa attityder resulterar lätt i
depressioner, våld i nära relationer och ett högre ohälsotal i samhället. I sin artikel
citerar han från en radiointervju av Gustav Skå Jonsson:

”Det är samhällets försummelse som går i arv… Vi ger de här människorna en känsla av att
vara mindervärdiga. Vi stämplar dem som supiga, som fattiga, som arbetsovilliga, som
arbetsodugliga osv. Hela tiden skamstämpel på skamstämpel på skamstämpel. Så säger vi att
ni ska sköta er bättre ni som är skamstämplade. Det är orimligt. Det är en felaktig
utgångspunkt”
(Radiointervju 1967, från Minnenas CD)
(a.a. sid. 22)

Avslutningsvis har Starrin tagit upp i sin artikel det politiska perspektivet i att befästa
skambegreppet. Det kan vara ett medel för att upprätthålla inkomstskillnader och
ojämlikhet, för att marknaden ska kunna fungera friktionsfritt.

”Det är kontraproduktivt för samhället som helhet och för de uppgifter som
välfärdsinstitutionerna har att utföra. Ju mer inkomstmässigt och statusmässig ojämlikhet i ett
samhälle desto sämre kvalitet i de sociala relationerna. Och som en konsekvens därav desto
mer uttryck för underordningen skam. I spåren av det ojämlika samhället breder sig den
skadliga skammen ut sig och skapar problem i form av ohälsa och våld.”
(a.a. sid. 24)

Mellan makt och hjälp. Förhållandet mellan klient och hjälpare i ett
samhällsvetenskapligt perspektiv (2006)
Greta Marie Skau är sociolog och högskolelektor vid Tromsö Helsefaghögskole och
har skrivit boken för yrkesverksamma och för högskoleutbildningar inom vård,
förskola/skola och social omsorg. Huvudtemat i boken har varit det som sker då
människor blir klienter. Boken har utgått från vanliga och vardaglig förhållanden,
som har rått i mötet mellan klient och vad hon har kallat hjälpapparat. Skau har
riktad sin uppmärksamhet mot tvetydligheter, dilemman och latenta konflikter som
en del av förhållandet mellan dessa parter. Hon har i sitt skrivande två dimensioner
som enligt henne förekommer i allt professionellt hjälparbete: hjälp och makt.
Enligt Skau, är ett viktigt tema, vad som sker när makt används på ett sådant sätt att
hjälparen blir kränkande gentemot klienten – kanske utan att själv vara medveten
om det (a.a. sid. 6).
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I sin introduktion använder hon ett citat från en student 1990/91:

”… Vi tror att vi vet bättre än de själva vad som är bäst för dem. Detta att vi på sätt och vis
råder över liv och död ger en sorts allmaktskänsla som också slår igenom i vår självbild,
omedvetet”.
(a.a. sid. 9)

Begreppet hjälp innefattar enligt Skau i ett professionellt sammanhang framförallt
två saker: att mobilisera positiva och självläkande krafter hos klienten själv och i
dennes omgivning och att förhindra att vederbörande utsätts för fysisk eller psykisk
skada. Skau har i sin bok tagit upp att hjälpapparaten har en dubbel funktion:

1. Offentlig kontroll- och maktapparat i förhållande till befolkningen.
2. Samhällets hjälpinsats för människor som befinner sig i en fysisk, psykisk eller

social nödsituation.

Enligt Skau (a.a.) återspeglas denna dubbla funktion i relationen mellan
hjälpapparaten och dess klienter, oavsett om de är medvetna om detta förhållande
eller inte. M.a.o. är enligt henne varje professionell hjälprelation också en
maktrelation. Hon har påpekat att när vårdpersonal och socialarbetare tar ställning
för klienterna och ser på sig själva som ett redskap i deras tjänst, så uppstår trots
detta denna maktrelation. Detta ställningstagande resulterar enligt Skau att livet görs
lättare för klienterna, men det går inte att eliminera den strukturella makt som är
inbyggd i relationen. Skau har påpekat att i den moderna välfärdstaten står
hjälpfunktionen i fokus, till skillnad mot tidigare då skuld och strafftänkandet var
dominerande. Hon har i sin rapport gett ett exempel där hon har uppgivit att
”vanartiga barn” idag istället kallas för barn med beteendestörningar och inte längre
skickas till uppfostringsanstalter. De vansinniga är inte längre vansinniga utan har
blivit människor med ”psykiska sjukdomar”.

Trots detta finns det enligt Skau i den moderna hjälpapparaten mer sofistikerade
och förtäckta former av maktutövning. Att bli klient är och har alltid varit en
betydelsefull och oåterkallelig livshistorisk förändring, som alltid har yttrat sig på
olika sätt. Hon har tagit upp aspekter som hon har kallat objektifiering,
avprivatisering, generalisering och statusskifte från normalitet till avvikelse. I denna
process utvecklas relationen mellan klient och hjälpapparat som enligt henne är
ojämlik. Bristen på jämlikhet kommer till uttryck på många områden i interaktionen
mellan de båda aktörerna. De upplevs enligt Skau starkare av klienterna än av
hjälparen då hjälparen ofta förväxlar sina välmenande avsikter med sin objektiva
funktion som representant för en offentlig maktapparat.

Om hjälparen inte är medveten om hjälpapparatens dubbla funktion så feltolkas lätt
klientens reaktioner. Klientbeteende som kan vara adekvat i förhållande till makt
och kontrollaspekten, till exempel att förtiga uppgifter, tolkas då som lögnaktighet,
men är för klienten en överlevnadsstrategi. Detta kan enligt Skau resultera i att man
i bristande insikt och förståelse för klintens utsatthet utför handlingar som klinterna
uppfattar som kränkande. Hon har uppgivit att även hjälpare kan i relationen
uppleva kränkningar, men att det ojämlika maktförhållandet gör att klienten är den
mest sårbare.
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För att motverka detta fenomen har Skau (a.a.) den uppfattningen att det ojämlika
förhållandet måste synliggöras och att det måste skapas ett arbetsklimat som gör det
möjligt för professionella att individuellt och kollektivt gå in i självrannsakande
processer. En del av detta är enligt Skau att alla hjälparbetare måste se sig själva som
potentiella kränkare och att alla bär på fröet till det motsatta, nämligen empati och
respekt för andra människor. Dessa krafter måste kontinuerligt förstärkas för hjälpare
för att klara att arbeta utan maktutövning och kränkning. Detta kan ske enligt Skau
genom en kontinuerlig diskussion vid personalmöten och genom handledning. Hon
har dock uttryckt en rädsla över att organisationer som arbetar under stark press,
olösta personalkonflikter och dåliga samarbetsförhållanden, stor
personalomsättning, svag arbetsledning och brist på handledning kan hamna i en
situation som förhindrar den ständiga reflektionen i yrkesutövningen.

Empati. Att       förstå andra människors känslor (2001)
Det här är en bok som baseras sig på en doktorsavhandling av Ulla Holm. Hon har i
sitt forskningsarbete haft fokus på vad som innefattas i och vad som behövs för att
ett professionellt förhållningssätt i arbete med människor. I sin ursprungsforskning
har hon sett på läkarstudenter och deras formande till läkaryrket.

Holm (2001) har i denna studie undersökt relationen mellan hjälpare och
hjälpsökare och begreppet empati. Empati definierar hon som det man utvecklar
som professionell för att kunna känna in i den hjälpsökandes känslor och psykiska
situation. Hon gör en åtskillnad i det man upplever i den privata sfären av sympati
och antipati och det man utvecklar i sin professionella roll. Holm beskriver att en
professionell hållning innebär:

”…en ständig strävan att i sitt yrkesutövande styrs av det som – på kort och lång sikt- gagnar
den hjälpsökande; inte de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att visa
respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande”
(a.a. sid.42)

För att kunna komma fram till ett professionellt förhållningssätt måste man enligt
Holm göra klart skillnaden mellan en vänrelation kontra en professionell relation.
Det man enligt henne måste vara medveten om är den stora skillnaden av att
vänrelationer är jämlika medan professionella relationer är ojämlika. Hon tar upp
som exempel att t.ex. i en vänrelation får ingen betalt för att möta den andre som i
ett professionellt möte. Hon tar även upp att vänner väljer man emedan man i regel
inte får välja sin vårdare.

Det hon har konstaterat i sin forskning har varit att för att kunna utveckla en
professionell hållning krävs att man har utvecklat en inre kompetens baserad på
kunskap och självkännedom. I detta att man får kunskap om psykologiska och
sociala förhållanden ur ett teoretiskt perspektiv och kunskap och
medvetandegörande av egna reaktionssätt och försvar har enligt hennes forskning
gjort att den empatiska förmågan har förstärkts i professionen. Om den empatiska
förmågan har utvecklats hos den professionelle blir upplevelsen av mötet hos den
hjälpsökande positiv och utvecklande.
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Från teori till tillämpning, våra kopplingar

När man gör en tillbakablick på forskning runt mötet mellan brukare och
socialtjänst har vi funnit att man ofta fokuserat på den utsatthet och maktlöshet
man befinner sig i som klient. Vi har under arbetets gång mött brukare som upplevt
vad Starrin (2001), har kallat för skam och känslan av att bli kränkt. Vi har även från
brukarna tagit del av den maktlöshet som Skau (2006) beskrivit. Vid de samtal vi
haft med brukare som upplevt dessa känslor, har vi förstått vidden av de
professionellas ”fingertoppskänsla” baserat på empati (Holm, 1996) och kunskap om
den utsatthet man upplever som behövande i olika hjälpformer. Den gamla
”fattigvårdsstämpeln” finns fortfarande stark och är lättväckt i mötet mellan brukare
och den professionelle.

Här är det viktigt att se kopplingen som även uttrycks i forskningen mellan
arbetslöshet och sänkt självkänsla (Starrin, 2001, 2006). Desto mer uttalad den s.k.
arbetslinjen blir desto viktigare att man är klar över individernas egensyn på sig själv,
som lätt blir förlamande och förhindrar kreativitet. I vårt arbete med fokusgrupperna
har vi mött denna inställning hos både vuxna och unga arbetslösa, som ännu inte
har lyckats etablera sig i ett arbetsliv. I mötet med brukare måste det vara av största
vikt att man lyckas att föremedla en tro att individerna gör sitt bästa för att kunna
klara sin egen livsföring och att ”hjälp till självhjälp” är den bärande länken i mötet.
I våra samtal med brukare har man framfört att man inte alltid har upplevt sig blivit
hörd utan fått ta del av andras expertkunnande. Samtidigt framför brukarna att man
önskar möta professionella med en bred kunskap. Denna balansgång är viktigt för
att man som brukare inte fråntas sin egen kraft (empowerment) i att vara delaktig i
utformandet av stödet.

Vad som också framkommit i forskningen är vikten av handledning, utbildning och
en fortlöpande diskussion i personalgrupperna för att kunna möjliggöra bra möten
mellan de professionella och brukare (Skau, 2006). I sitt sökande efter nya
arbetsmetoder så måste dessa delar få en bärande plats och inte ses som en del av ett
”konservativt socialt arbete” utan som utvecklande delar i nyskapandet. Vad Skau
(a.a.) även betonar är att de professionella måste vara medvetna om det
spänningsfältet som finns mellan makt och hjälp. Trots att den professionelle har
som intention ”att göra gott” ligger det i systemet ett överordnande maktperspektiv,
som kan förlama goda produktiva möten om det inte medvetandegörs både för
brukarna och den professionelle.

8.4 Arbetsmetoder inom det sociala arbetet

Under detta temaarbete har vi valt att redogöra vad som funnits som bas av metoder
inom det officiella sociala arbetet. Under senare år har det vuxit fram nya former
som nätverksarbete, kognitiv beteendeterapier och utredningsmetoder som bl.a.
BBIC (Barnens Behov I Centrum). Vi har valt att enbart redovisa den traditionella
bakgrunden med det psykosocialt arbete och samhällsarbete, för att sedan
introducera två aktuella metoder som lösningsfokuserat arbete och coachning.
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Theories of Intervention and Social Change (2003)
Denna bok (se sid.78) är skriven för att ge en teoretisk ram runt framväxt av
intervention och metoder inom det professionella sociala arbetet.  I ett av kapitlen
(Welfare Work- Strategies for Social Change) har en av författarna, Åse-Britt Falch,
gjort en beskrivning av en grovindelning av metoder som har funnits inom socialt
arbete.

När man har närmat sig olika angreppssätt för att kunna åstadkomma social
förändring inom socialt arbete, kommer man automatiskt till två amerikanska
kvinnor; Mary Richmond och Jane Addams. Båda kvinnorna var förgrundsgestalter i
utvecklingen av att ändra ett traditionellt välgörenhetsarbete till ett yrkesmässigt
socialt arbete. De verkade i Amerika kring sekelskiftet och de närmaste årtiondena
därefter. Båda kvinnorna var aktiva i framtagande av universitetsutbildningar för
kommande socialarbetare. Man kan idag säga att de varit ledande i framväxten av
två olika grenar/inriktningar inom det sociala arbetet. Det är en mycket vag
skiljelinje mellan dessa förgreningar, men den är skönjbar när man ser på framväxten
av olika angreppssätt och strategier att möta sociala problem.

I den ena förgreningen fanns Richmond. Hon hade sina rötter i
välgörenhetsorganisationer och var även aktiv inom kyrkan. Richmond ses som
förgrundsgestalt för individ och familjeinriktat arbete. I sin första bok ”Friendly
Visiting amoung the Poor” står familjen i centrum och hon beskriver olika
funktioner och roller hos de olika familjemedlemmarna och hur man kan hjälpa till
för att stärka och återställa en välfungerande familj. Man kan grovt generaliserbart
säga att Richmond hade en grundläggande tro på att man genom att stärka
individerna gav dem redskap att kunna ordna upp sitt liv. Hon uppfattade att sociala
problem härrörde sig från individen och till viss del familjen.

Richmond myntade begreppen ”Social Diagnosis” och ”Social Case Work”. Hon
stod för en inriktning som var inspirerad av psykologi, psykiatri och även av
medicinska traditioner. I språkbruket kommer just denna medicinska del in där hon
i sina böcker talar om ”Diagnosis”, ”Case” m.m. Sedermera utvecklades den s.k.
diagnostiska skolan som arbetar utifrån att man först ska kunna ställa en diagnos
och sedan fastställa en behandling. Psykoanalytiska modeller användes ofta som
bakgrund för just fastställandet av diagnos. Det man idag kallar för psykosocialt
arbete kan man se som en framväxt av de metoder och tankar som grundades bl.a.
av Richmond (Soydan, 1993, Pettersson, 2001 i a.a.). Det psykosociala arbetet har i
den svenska litteraturen beskrivits i olika läroböcker och forskningsrapporter ofta
med Bernler som förgrundsgestalt (1988, 1993, 2001). Bernler är professor emeritus i
socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Den andra förgreningen i socialt arbete hare sin bas i Settlementrörelsen, som bl.a.
inspirerade Addams i hennes sociala engagemang. Man kan säga att denna
inriktning till skillnad från den föregående inriktningen var mer inriktad mot sociala
förändringar och sociala reformer. Det fanns ett starkare politiskt engagemang och
man talade här om social rättvisa. Man ansåg att källan till de flesta sociala problem
var det växande industrialiserade och urbaniserade samhället, låg i omgivningen och
inte hos individen själv (a.a.).
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Addams grundade 1889 Hull House i Chicago, som var det mest kända och
omskrivna Settlementhuset i Amerika. Socialarbetarna inom Settlementsrörelsen syn
på fattiga och deras problem stod i direkt kontrast till den individinriktade syn som
fanns inom traditionellt välgörenhetsarbete. Man ansåg att problemen inte låg i de
fattigas personligheter utan i förhållanden som var förutsättningar för deras existens
och möjligheter att klara sig själva. Man startade även upp olika rådgivningsbyråer
med inriktning mot att hjälpa människor i rättsliga hänseenden. Sammanfattningsvis
kan man säga att man bedrev tre olika verksamheter:

- Direkt social service
- Utbildningsinsatser och fritidsverksamheter
- Sociala reformer

Settlementrörelsen har varit en del av bakgrunden till den andra inriktning i socialt
arbete, som har benämns med olika namn; samhällsarbete, grannskapsarbete,
strukturellt arbete i lokalsamhället, community-work m.m. I Sverige har bl.a.
samhällsarbete som arbetsmetod beskrivits av Sundh och Turunen (1995).

Som tidigare nämns är det inte några starka avgränsningar mellan det psykosociala
arbetet och samhällsarbetet, men man kan säga att det har varit två skilda sätt att
förklara och se vad som har behövts för strategier att genomföra en social
förändring. Det vanligaste idag, i det praktiska arbetet har varit att man influeras av
båda inriktningarna.

Att        bygga lösningar: En lösningsfokuserad samtalsmodell (2001)
Detta är en bok om lösningsfokuserade samtal, som metod inom professionellt
hjälparbete, som har skrivits av Insoo Kim Berg och Peter De Jong. Sättet att
intervjua klienter kallas för lösningsfokuserade samtal som ska leda till
lösningsbyggande. Enligt författarna skiljer sig detta arbetssätt från det
problemlösande förhållningssättet som har genomsyrat de flesta samtalsmetoder
tidigare.

Metoden utvecklades av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras kolleger vid
Brief Family Therapy Center i Milwaukee, USA. Vid terapicentret var man inte nöjd
med de behandlingsmetoder som av tradition användes, som behandlarna upplevde
inte fick önskat resultat i klientgrupperna. Medan de Shazer, Berg och deras kollegor
planerade en lång tids behandling, kanske ett år eller mer, uteblev de flesta
klienterna redan efter några få behandlingstillfällen. Behandlarna förväntade sig
grundläggande personliga förändringar, medan klienterna verkade mer intresserade
av små, men konkreta ändringar i det vardagliga livet.

Den växande motsättningen mellan teori och praktik gjorde att behandlarna i
Milwaukee började leta efter ett annat sätt att arbeta med sina hjälpsökande klienter.
Man önskade utveckla en inriktning, en metod, som bättre skulle stämma överens
med, hur klienter skulle kunna använda sig av professionell hjälp för att skapa
positiva förändringar i sina liv. Milwaukeeteamet fann att utveckling sker i små steg
och att små förändringar ofta leder till större och mer varaktiga sådana. De
upptäckte också att det inte alltid är nödvändigt att gräva i problemen för att
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åstadkomma förändring. I stället är det ofta mer effektivt att fokusera på den
önskade förändringen från början.

I boken finns en beskrivning hur man i det nya arbetssättet utvecklade vad man
kallade ”lösningsbyggandets grundläggande faser” i mötet med sina klienter. De
lösningsbyggandets faser beskrev behandlingsteamet som följande:

- att beskriva problemet; Klienten ges möjlighet att beskriva sina problem men
mindre tid och kraft läggs ner på den här fasen. Inga frågor ställs om problemets
art och tyngd och inte heller om möjliga orsaker.

- att utveckla välformulerade mål; Att tillsammans med klienten få fram
beskrivningar över vad som kommer att vara annorlunda i deras liv när problemen
är lösta.

- att leta efter undantag; Frågar efter tillfällen i klienternas liv när problemen inte
uppträder eller då de är mindre allvarliga. Vi frågar efter vem som gjorde vad för
att få undantagen att inträffa.

- feedback som avslutning på samtalet; Samtalet avslutas med beröm och vanligtvis
ett eller flera förslag. Den positiva feedbacken betonar det klienterna redan gör och
som går att använda för att lösa problemen. En feedback formuleras utifrån den
information som klienterna gett under samtalet om mål och undantag. Den
fokuserar alltid på vad klienterna behöver göra mer av och göra annorlunda.

- att utvärdera klientens framsteg; Utvärdera tillsammans med klienten hur det går
för dem att nå lösningar som känns tillfredsställande. Vanligtvis görs detta genom
att be klienten uppskatta framstegen på en skala från 0 till 10. Vi arbetar sedan
tillsammans för att ta reda på vad som fortfarande behöver göras innan de är redo
att avsluta behandlingen.

a.a sid 33-35

Behandlingsteamet vid Brief Family Therapy Center i Milwaukee såg och gav
uttryck för ett omvänt sätt att se på sina klienter. Istället för att de professionella
själva såg sig som experter, hade de ett synsätt att klienterna själva var experter på
sina egna liv. För att föra vad teamet kallade för den ”lösningsfokuserade processen”
vidare använde de sig av tre olika metoder:

- Behandlarna frågade klienterna vad de skulle vilja se förändrat i sina liv. Vanligtvis
svarade klienterna med att beskriva sina problem. Behandlaren accepterade
klienternas definitioner av problemen och de ord de använde för att beskriva dem.

- Behandlaren frågade klienterna om vad som kom att vara annorlunda i deras liv
när problemen var lösta. Behandlaren lyssnade noggrant och ansträngde sig för att
respektera, dels i vilken riktning klienterna vill att deras liv skulle utvecklas, dels
orden de använde för att uttrycka detta.

- Behandlaren frågade klienterna om undantag till problemtillfällena. Behandlaren
respekterade dessa som bevis på klienternas inre resurser och som
informationskälla om de yttre resurserna i deras liv som skulle kunna användas.

 (a.a. sid 36)

I det här arbetet betraktar behandlaren sig följaktligen aldrig själv som expert på att
vetenskapligt bedöma klienters problem och att intervenera. Behandlaren strävar
istället efter att bli experter på att utforska klienternas referensramar och på att
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identifiera de idéer som de kan använda för att skapa ett mer tillfredsställande liv. I
detta arbete skapades det man har kallat ”mirakelfrågan”:

”Okej… anta att ett mirakel inträffade och att problemen som förde dig hit löstes. Vad skulle
bli annorlunda i ditt liv?” (a.a. sid 108).
Behandlingsteamet fastställde i sitt arbete med att ta fram den nya metoden att även
om man vanligtvis inte tänker på mirakel som realistiska, så var klienten beskrivning
av sitt liv efter det att miraklet hade inträffat en förnuftig och realistisk bild av en väl
fungerande livssituation. Med andra ord var klientens beskrivning av miraklet ett
antal mål utifrån hur klienten själv såg det. I framtagandet av sitt nya sätt att arbeta
fann man att behandlingstiderna förkortades och förbättrades. Relationen mellan
behandlare och behandlat blev annorlunda och mer fungerande när man lade fokus
på framtid och klienternas egna lösningar.

FKC, Mellansjö. Centret för lösningsinriktad Arbetsmodell
På denna hemsida, www.fkc.se, kan man se hur det lösningsinriktade /
lösningsfokuserade arbetet har tagit form i Sverige. De grunder som lades vid Brief
Family Therapy Center i Milwaukee, USA finns här anpassade efter svenska
förhållanden.

Vid FKC har man uppgivit att man av tradition använder sig oftast av ordet
”lösningsinriktat” istället för ”lösningsfokuserat”. Det som har kännetecknat det
lösningsinriktade arbetssättet enligt FKC har varit ett annorlunda sätt att tänka runt
bekymmer och problem. I stället för att fråga så mycket runt själva
bekymret/problemet hos den hjälpsökande, så fokuserar man på de tillfällen när det
har fungerat bättre hos personen. FKC uppger att de i sitt arbete med människor
letar efter undantag till bekymret och frågar alltid vad personen vill uppnå. Hur vill
personen att det skall vara när det fungerar som bäst. Vad är målet? Hur ser den
ideala ”målbilden” ut?

LöFT – Lösningsfokuserad färdighetsträning
Göran Larsson, områdeschef vid Avdelning UoA, Kristinehamns Kommun, har
arbetat fram ett träningsprogram som han i första hand sett som ett program med
inriktning mot lösningsfokuserat färdighetsträning. Träningsprogrammet är byggt på
den lösningsfokuserade grundidén, idrottspsykologi och på Larssons egna
erfarenheter från arbete med människor i många år både i det dagliga arbetet, genom
mitt företag och på fritiden. Bland sina inspirationskällor nämner Larsson bl.a. Ben
Furman är finländsk psykiatriker som fått stor uppmärksamhet nationellt och
internationellt. Han representerar en lösningsorienterad psykologi som skiljer sig
radikalt från den traditionella psykologin. Furman driver Korttidsterapi-institutet i
Finland tillsammans med socialpsykologen Tapani Ahola (www.reteaming.nu).

Enligt Larsson finns inga hopplösa fall. Det är olyckligt när brukare eller anhöriga
eller till och med personal tar diagnosen som en avgjord sak, något som inte går att
påverka eller ändra på. Genom att uppmärksamma alla positiva förändringar och
förmedla dessa till brukaren och dennes anhöriga så får man andra tankar och idéer
om hur man kan komma bort från sjukdom/-handikapptänkandet. Förändringar
sker hela tiden och inget är konstant eller obotligt när det gäller beteendeavvikelser.
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Målet med LöFT är bl.a.:

- att erbjuda brukaren insatser som syftar till att förbättra, bibehålla samt -
kompensera förmågor och kunskaper

- att underlätta för brukaren att bibehålla eller öka sin självkänsla och kontroll över
sitt eget liv

- att ge så mycket träning att det underlättar till eget boende och/eller egen
självförsörjning

- att öka brukarens livskraft och möjlighet till delaktighet i samhällsgemenskapen
- att stegvis träna brukaren efter normaliseringsprincipen och underlätta ett inträde

på arbetsmarknaden
 (a.a. sid 3)

Skandinaviens ledande utbildningsföretag inom personalig utveckling och coaching
(       www.coach2coach.se      ) och Tuff ledarskapsträning ((       www.tuffledarskapstraning.se      )
och Barnets socialsekreterare, coaching i dialogiska utredningar (2005:4)
På de båda utbildningsföretagen ”Skandinaviens ledande utbildningsföretag inom
personlig utveckling och coaching” (www.coach2coach.se) och ”Tuff
ledarskapsträning” (www.tuffledarskapstraning.se) har man beskrivit att ”coacha en
annan människa är att gå från ett nuvarande läge till ett önskat läge, genom att gå
bredvid personen”. Ordet coach betyder tränare, privatlärare, handledare, instruktör
samt att ge lektioner. Coaching har beskrivits som att ge instruktion och
handledning. Utbildningsföretagen har uppgivit att ordet coach har varit mest känt
inom idrotten men har blivit ett mer allmänt begrepp och kan hittas inom t.ex.
ledarskapsutveckling, socialt arbete, teknik, juridik m.m.

Coaching har blivit beskriven i utbildningsföretagen som ett verktyg om hur man
hjälper andra att prestera bättre (www.coach2coach.se) och att få den enskilde,
medarbetaren att själva hitta lösningar och möjligheter. En av
grundförutsättningarna i att coacha beskrivs som att tro på människans förmåga till
utveckling och att det finns en vilja att utvecklas. Coachingbegreppet definieras med
att vara lika mycket attityd som en metod för att ge inspiration. I ett coachande
samtal (www.tuffledarskapstraning.se) säger företaget att i dialogen ska en given
struktur användas, coachen ska lyssna aktivt och kunna ställa de rätta frågorna. I det
inledande samtal klargörs avsikten med samtalet; vad vill du uppnå och/eller vad vill
du ha ut av samtalet. Därefter ska aktuell situation; nuläget, beskrivas och genom
coachens frågor ska den enskilde kunna upptäcka nya infallsvinklar på sin situation.

Coaching ska enligt utbildningsföretagen fungera som hjälp till självhjälp och ska
bidra till att människor presterar och mår bättre. En av hörnstenarna i coaching
beskrivs som att varje individ besitter de resurser som de har användning för och är
experten i sitt eget liv. Coaching ska inte handla om hur och varför man blivit den
man är idag, man ska använda mindre tid på historiens problem utan fokusera på att
ge verktyg till utveckling och att ta sig förbi de begränsningar och föreställningar
som hindrar människor från att uppnå sina mål.

Länsstyrelsen i Skåne Län har gett ut en rapport ”Barnets socialsekreterare Coaching
i dialogiska utredningar” (Sociala frågor, Skåne I Utveckling 2005:4). Länsstyrelsen i
Skåne har under 2004 arbetat för att implementera FN:s konvention om barns
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rättigheter och som ett led i detta genomförde man ett projekt under namnet ”Stärkt
skydd för utsatta barn”. Projektet skulle bl.a. utveckla förhållnings- och arbetssätt
som gjorde barns röster hörda och barn delaktiga i utredningar som rörde dem. Fyra
kommuner deltog i detta projekt under 2004/2005 och den metod som lärdes ut var
coaching och uppdraget som coach hade Ann-Margreth Olsson, Amove AB Lund
som även är författare till rapporten.

Socialsekreterarna lärde sig inte någon ny metodik utan gavs möjlighet att genom,
s.k. ”reflektion-i–aktion”, att i sitt arbete, sin praktik, sitt hantverk generera
”kunskap-i-handling” genom ”reflektion-i–aktion” (”reflection-in-action” ibland
översatt till reflektion-i–handling”) (Schön, 2002). Genom ett ”Lärande genom att
göra” eller ”learning-by-doing” (Dewey, 1980;Dewey, 1997) flyttade man in
praktikerns arbetssituation i en utbildning med en kunnig tränare/coach som
samtalspartner (Molander, 1993).

Syftet med coachingen var att bidra till en ökad medvetenhet hos socialsekreteraren
och att i dialogiska rum reflektera om allt det som kan spela roll för en människa
som är socialsekreterare t.ex. händelser och upplevelser som berört
socialsekreteraren, stunder där något annorlunda hade hänt eller man fått en
”magkänsla” av att detta är något speciellt. Som coach kunde man stoppa skeendet,
gå igenom vad som hade hänt och hitta nya infallsvinklar och därigenom utvecklade
socialsekreterarnas kunskap om och ifrån den egna praktiken. Coachingen handlar
både om att skapa dialog inom coachingen och att skapa dialoger i utredningen.

De deltagande socialsekreterarna utvecklade ett coachande förhållnings- och
arbetssätt. T.ex. coachades föräldrar till att skapa och förbättra sin dialog med sina
barn, till att tala med varandra på nytt sätt, till att skapa dialogiska samtal med sin
omgivning (i stället för konfliktskapande dialoger) och att skriva om sig själva.
Socialsekreterarna utvecklade mer och mer användandet av ett eftertänksamt
arbetssätt där de ökade sin egen medvetenhet och vaksamhet till vad de själva bidrog
med till att skapa i olika situationer. Socialsekreterarna började coacha föräldrarna
till liknande reflektioner och eftertanke över sitt eget sätt att agera och medverka till
vad som skapades i olika situationer.

Från teori till tillämpning, våra kopplingar

Vad vi sett under vår projekttid är att arbetet präglas av alla de former vi har
beskrivit under denna del. I myndighetsutövning och behandlingsarbete syns det
traditionella sociala arbetet, emedan i de utövande delarna i organisationen kommer
det mer influenser av det lösningsfokuserade och coaching. Enligt oss skulle alla
tjäna på ett fördjupat samarbete mellan avdelningarna för att få fram ett
kunskapsutbyte där influenser både från det gamla och det nya skulle kvalitetshöja
verksamheterna.

I stället för att bygga upp ett motsatsförhållande mellan det gamla sättet att jobba
och det nya tror vi att det framtida sociala arbetet måste i sin utveckling både se
beprövade metoder och våga fläta in nya influenser. För att kunna möta brukare
med en skiftande problembild måste det finnas en öppenhet och nyfikenhet för att
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förhindra stagnation i hjälparbetet, men också en bred kunskap baserad på en
reflekterad teori. En reflektion baserad på teori förhindrar att man faller in i ett
”suntförnufttänkande” som har sin bas i eget tyckande och tänkande.

Det vi inte upplevt som framträdande är att arbete med grupper ute i lokalsamhället
(samhällsarbete, Community work) i förebyggande och livskvalitetshöjande syfte är
begränsat. Till viss del finns det i fältarbetarnas arbetsområde, men enligt oss skulle
det kunna förstärkas. I denna arbetsform skulle även samarbete med
frivilligorganisationer kunna skapas som en del i det förebyggande arbetet och för
att kunna ge stöttning till utsatta personer i deras vardag.

8.5 Arbetsmiljö

Under denna rubrik har vi en resumé från en studie av Bosse Angelöw, som enligt
oss tar upp viktiga aspekter på vad som gör att man kan komma fram till vad vi till
vardags kallar en ”god arbetsmiljö”. Under  www.battrearbetsmiljö.se  finns
ytterligare hänvisningar till olika strategier och teorier runt detta tema.

Friskare arbetsplatser (2002)
I Angelöws studie ”Friskare arbetsplatser” presenteras framgångsrika strategier för att
främja hälsa, minska sjukfrånvaro och negativ stress. Det han försöker belysa är vad
ledning, chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att öka hälsan på
arbetsplatsen. Han har i sitt arbete runt detta ett mål, att kunna ge råd för att
utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats.

Enligt Angelöw krävs för att förvekliga visionen om den hälsosamma arbetsplatsen
att de människor, som arbetar i organisationen, haft och fått möjlighet till inflytande
och görs delaktiga i förändringsprocessen. När anställda kan få vara med och
formulera visioner, diskutera förslag till förändringar och åtgärder samt vara med
och bestämma takten i förändringen ökar motivationen. Upplevelsen av att känna
sig motiverad är enligt Angelöw motorn i förändringsarbetet.

I sin studie tar Angelöw upp att om man vill skapa friskare arbetsplatser behövs ett
nytänkande, att försöka hitta nya infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för
att lösa existerande problem. Fokus måste ligga på det friska, på styrkor och
möjligheter snarare än på ohälsa, svagheter och problem. Enligt Angelöw
kännetecknas vårt samhälle i stort sett av en problembaserad tankekultur.
Tankekultur är det tänkesätt som råder i en grupp, i en organisation, i en religion
eller i ett samhälle. Tankekulturen uppstår genom att tankar sprids och accepteras.
Om en chef eller en medarbetare i en organisation fokuserar på problem kan det lätt
påverka fler. Tänker flera på problem kommer kanske snart de flesta att göra det,
och då kan hela organisationen utveckla en problembaserad tankekultur, där man
mest ser svårigheter och sällan möjligheter. Det innebär samtidigt att ju fler personer
som fokuserar på möjligheter, desto snabbare kommer en möjlighetsbaserad
tankekultur att sprida sig.

Angelöw har i sin studie hänvisat till Aaron Antonovsky (1991) och hans studier
runt livskvalitet. Antonovsky har utvecklat det han har kallat för det salutogena
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synsättet som enligt Angelöw ger förståelse för vilka faktorer som främjar hälsa och
utveckling inom en arbetsplats. Vad han nämner här är olika coopingfaktorer som
gör att man blir mer stresstålig i t.ex. en omorganisation.

Antonovsky (a.a.) har studerat vad det är som gör att en del personer klarar av svåra
påfrestningar med hälsan i behåll. Hans svar är att det beror på vår känsla av
sammanhang i tillvaron (KASAM*), det vill säga i vilken utsträckning vi upplever
tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Angelöw menar att det är samma
faktorer som behövs i en organisation för att de som arbetar där upplever att det är
en god arbetsmiljö. Är en omorganisation begriplig, hanterbar och meningsfull så
skapas ingen oro i förändringsarbetet enligt Angelöw,

Angelöw tar upp ett antal framgångsfaktorer, strategier och åtgärder som kan
användas för att skapa en bättre arbetsmiljö och en friskare arbetsplats, dessa är:

- aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. utbildning i arbetsmiljökunskap, dialog
och aktiv medverkan i förändringsprocesser.

- att skapa en lagom arbetsbelastning
- ökat inflytande och delaktighet
- ett konstruktivt ledarskap
- ett positivt arbetsklimat
- att satsa på kompetensutveckling
- friskvård
- personalekonomiska bokslut och hälsobokslut
(a.a. sid 35-38)

Utöver detta tar Angelöw upp vikten av ledarskap som han betonar ska vara ett
delaktigt ledarskap istället för ett toppstyrt ledarskap. Att göra medarbetarna
delaktiga genom att delegera ansvar och befogenheter är inte alltid så lätt enligt
Angelöw. Det kan vara svårt att släppa på kontrollen för ledaren, men viktigt enligt
Angelöw, för att uppnå en god arbetsmiljö. Kontrollen kan inte ledaren släppa helt
eftersom det tillhör ledarens uppgift att gå igenom, stödja och följa upp delegerade
uppgifter. Ledare som kan skapa medansvar och delaktighet har stora förutsättningar
att främja hälsan hos sin personal. Enligt Angelöw och övriga studier som han
hänvisar till finns vissa komponenter hos ledare som framhäver och skapar en god
arbetsmiljö. Dessa komponenter är bl.:

- ett stödjande och uppmuntrande ledarskap
- chefen som en god förebild
- tillgängligt ledarskap
(a.a. sid 36)

Präglas ledarskapet av dessa komponenter utvecklas en god atmosfär, trygghet och
trivsel på arbetsplatsen. Angelöw betonar även vikten av att skapa goda relationer på
arbetsplatsen. I all verksamhet är det viktigt med ett väl fungerande samarbete för ett

*Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det som sker i
och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser
dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att
investera sitt engagemang i (meningsfullhet).
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gott resultat och för att människor ska kunna stärka sin hälsa och sitt välbefinnande.
En viktig åtgärd är därför att lära ut hur man kan skapa förutsättningar för att bygga
upp konstruktiva relationer och förbättra samarbetsförmågan. Ett väl fungerande
samarbete är en betydelsefull komponent för att skapa arbetsglädje och ett positivt
arbetsklimat. En central framgångsfaktor handlar därför om att kunna bygga upp
konstruktiva relationer.

Från teori till tillämpning, våra kopplingar

När vi ser på de konsekvenser som har uppstått i Kristinehamns IFO-verksamhet i
samband med organisationsförändringen kan de förklaras utifrån Angelöws studie.
När de komponenter har funnits som han beskriver som förutsättningar för en god
arbetsmiljö har vi även mött det i vårt arbete med både ledningsstrukturer och
personalgrupper. När dessa positiva komponenter inte finns har man även här en
upplevelse av stress och man har hittat alternativa uttrycksformer, som t.ex. att man
istället för att vända sig till närmaste ledningen vänt sig till politiker eller till
dagspress när man har upplevt sin arbetssituation som pressad.

De arbetsformer som har utvecklats genom bl.a. lösningsfokuserat arbete har
motverkat det som Angelöw benämnt som en problembaserad tankekultur och gett
alternativa arbetsformer som upplevts positivt i personalgrupperna.
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9. Konklusion

Projektets syfte var att fånga upp konsekvenser av besparingsprogram och
omorganisation som inte naturligt uppmärksammats genom själva förändringen. I
detta låg att vi särskilt skulle tydliggöra tre perspektiv; processperspektiv,
brukarperspektiv och personalperspektiv. Vi har fortlöpande i vår rapport gjort
reflektioner, kommentarer och kopplat till vår teori. I vår konklusion har vi fritt
associerat och reflekterat över de tankar som har väckts under vårt projektarbete.

Under de två år vi aktivt arbetade ute i verksamheterna med projektet och det år vi
sammanställt det material vi samlat in har vi sett ett värde i att vara två personer; ”en
i organisationen och en utanför”. Reflektioner och kommentarer har enligt oss
därigenom blivit fylligare och mer nyanserade.

Processperspektivet

Vad vi har kunnat se med vår tillbakablick runt processperspektivet har varit vikten
av ledarskap och gemensamma förhållningssätt i omformandet mot en ny
organisation. Minsta oenighet i ledarskapet som ”sipprat” ner i organisationen har
gett otrygghet och osäkerhet i arbetsmiljön. I processperspektivet har det
framkommit en medvetenhet att om beställare-utförarmodellen ställer krav på en
större administration och dokumentation. Samtidigt har man sett att
organisationsstrukturen har gett en ekonomisk medvetenhet och kontroll på
penningflödet. Framtidsvis, enligt oss, är det av största vikt att fortsätta arbetet med
ett datasystem som täcker upp ekonomi och uppföljning. Detta kommer att kräva
att personalen har en god datamognad.

För att upprätthålla tilliten mellan de olika avdelningarna och uppföljningsarbetet i
de enskilda ärendena måste man se över förtroendekedjorna. I processperspektivet
har Omsorgsavdelningen uttryckt att dialogen mellan beställare-utförare borde
förbättras och att det finns kulturkrockar dem emellan. IFA och UoA tar upp
samma sak men har utvidgat till misstro/statusskillnad och avstånd. Enligt oss bör
inte detta negligeras utan tas på största allvar i den fortsatta utvecklingen. Om
organisationen ska fungera är nyckeln tillit och samarbete. Vad man även bör tänka
på är att detta är en organisation som sammanfogats av olika förvaltningar;
Arbetsmarknadskontor, Omsorg och Individ och familjeomsorg – varje förvaltning
har sin kultur, sin omvärldsbild och sin syn på andra. Denna faktor har inte alls
vävts in i omorganisationsarbetet, fokus har till övervägande del legat på behövliga
besparingar. I samband med organisationsförändringen har man inte ”tänkt fullt ut”
och planerat konsekvenserna i alla led. Vad vi också reflekterat över är att
förändringarna sker snabbt och avlöser varandra utan att få verka klart och
utvärderas innan en ny färdriktning pekas ut.

Vad vi vill lyfta fram är att både IFA:s och UoA: s ledningsgrupper upplevde
strukturen i ledarskapet var oklarare i den nya organisationen. Ledarna satt inte
längre ute i verksamheterna utan centralt, vilket gav en osäkerhet och ett avstånd i
det dagliga arbetet. Omsorgens ledningsgrupp beskriver däremot ett ledarskap med
engagemang och en känsla av att inte vara ensam. Omsorgen har också ett ”fysiskt
avstånd” till sina chefer, men har däremot ett mellanled i sin ledarstruktur som var
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klart redan från start. Vad vi sett i den fortlöpande processen är att ett mellanled av
chefer har börjat återinföras. Detta tror vi skulle ge en känsla av närhet till
chef/arbetsledare som stöttar och lotsar framåt i arbetet med att hitta nya rutiner.

Enligt oss är mellanchefer en viktig nivå i ledarstrukturen för att få en bra
kommunikation mellan de som har brukarkontakt och chefer på ledande nivå. Det
är viktigt att personal i frontlinjen som möter allmänheten snabbt kan stämma av
om man är på rätt väg och/eller få besked om kursändring. Många ”blindskär” kan
därmed undvikas. En betydelsefull uppgift för mellancheferna skulle t.ex. kunna
vara att stödja och hjälpa personalen med gränssnittet mellan beställare och utförare.

Under arbetet med processperspektivet fick verksamhetscheferna ta fram olika
förbättringsområden. Från dessa förbättringsområden har vi valt ett axplock som vi
tror är viktiga att arbeta med i det fortsatta arbetet med
beställarutförarorganisationen:

- hitta kanaler för informationsflöde, kommunikation och samarbete mellan
avdelningarna.

- utarbeta riktlinjer för att hålla isär vad som är utredning – insats/beställar- och
utföraruppgifter.

- utökad tid för samordningsträffar för verksamhetschefer och förvaltningschef, det -
är viktigt att verksamhetsansvariga med ledningsansvar är i fas med varandra.

- kunna se effekter av insatser och hitta modeller/system för utvärdering för att
kunna se vad som är verksamt.

- dialogen mellan beställare och utförare bör förbättras.

Brukarperspektivet

Konsekvensen av omorganisationen har synts minst i brukarleden under den tid vi
varit involverade i projektet. Under våra möten med brukare har vi inte funnit att de
upplevt konsekvenser och direkta kopplingar till den nya organisationen. Vad vi i
stället upplevde var att brukarna uttryckte att de inte alltid kände sig delaktiga i
utformandet av det stöd man beviljades. Man upplevde socialarbetarna som
experter, ”dom kunde det som var bäst för mig”, och man vart inte tillfrågad om
man hade egna lösningar. Det här tror vi är en viktig aspekt att beakta i det framtida
arbetet så att människor inte fråntas ansvaret för sitt eget liv och passiviseras i en
hjälparroll. Detta förhållningssätt kan kallas för ”lösningsfokuserat” (Berg, 2001),
”coaching” eller ”nätverksrelaterat” eller som Morén (1992) uttrycker det att ”delta i
livsomgestaltning”. Det viktiga här är inte namnet på metoden utan ett perspektivval
som ibland uttryckts klichéartat att ”sätta brukaren i centrum”, detta får inte vara
tomma ord utan måste förmedlas i handling och i mötet.

Vad som även tydligt kom fram i möten med olika brukargrupper var upplevelsen
av utsatthet och beroende, som gjorde att man ofta upplevde att man inte blev
bemött på ett respektfullt sätt. I denna del låg även tillgänglighet, att kunna nå den
socialarbetare man behövde och få hjälp vid utsatt tid. Vad man här talade om var
telefontider, besökstider, utbetalning av försörjningsstöd eller inbetalning av
räkningar. I denna inställning fanns i detta varierade känslor av att känna sig kränkt,
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mindervärdig och frustrerad. Vissa brukare talade även om skuld och skam, ”att vara
en andra klassens medborgare”. Ett praktiskt exempel som kom fram var att man
inte fick besked om att inbokade tider ställdes in, långa tider i telefonkön, dyrbart
för dem som enbart hade kontantkort på mobil. Ett annat praktiskt exempel var att
man förväntades söka jobb som inte fanns eller som man inte var kvalificerad för
t.ex. läkare.

Goda mötesformer mellan socialtjänst och brukare är något som vi tror att man
måste hitta nycklarna till, att avdramatisera och kunna få en bra dialog med ett
gemensamt arbetsklimat mellan brukare och socialarbetare. I detta sammanhang
måste man enligt oss även se hur organisationsformerna kan möjliggöra ett bra
möte. Det blir fel om man ensidigt ser på socialarbetarens kvalifikationer och
professionalitet, utan man måste även se hur organisationen och dess värderingar ger
en bas till goda möten. T.ex. om man i organisationen starkt uttrycker att man inte
ska vänja brukarna till beroende av socialtjänsten, man ska inte som ett uttryck vi
har mött ”ha brukarna i knäet”, vad kan det ge för signaler till strategier i möte
mellan socialarbetare och brukare? Man kan se detta som en positiv värdering för att
inte brukaren ska knyta an för starkt till den professionelle och förlamas i att ta
ansvar för sitt eget liv. Men det kan också tolkas att brukarna ska ”skrämmas bort”
och inte få sitt lagstadgade stöd.

Skau (2006) uttrycker att det är svårt att åstadkomma bra möten då brukarna själva
stigmatiserar sig och har en stark känslighet i att gå till sociala myndigheter. Detta
poängteras även av Starrin (i Aronsson & Karlsson, 2001) som talar om skuld, skam
och känslan av vara kränkt när man t.ex. söker försörjningsstöd. Denna medvetenhet
om känslan av utsatthet måste vara starkt förankrad hos socialarbetaren för att
kunna överbryggas, istället för att förstärkas i det professionella mötet. Detta bör
göra att man ser över servicerutiner för att inte förstärka utan att överbrygga. Holm
(2001) har även tagit upp relationen mellan brukare och den professionelle att den
ska präglas av ett empatiskt förhållningssätt.

Avslutningsvis angående brukarperspektivet frågar vi oss hur starkt det har varit i
omorganisationen att utgå från ”brukarens bästa”? Är det ett uttryck som gärna
används för att kunna t.ex. motivera förändringar som baserar sig på ett ekonomiskt
ställningstagande? Om brukarens bästa beaktades skulle deras medverkan vara
aktivare vid organisationsförändringar och/eller verksamhetsutveckling, det skulle
kunna ske med t.ex. brukargrupper. Vi kanske måste våga fråga och bjuda in till
delaktighet och låta brukaren få en större medverkan och tyngd vid förändringar.
Den fråga man måste ställa sig och reflektera kring är, finns det egentligen ett
intresse av att fråga brukaren vad denna vill eller behöver?

Personalperspektivet

När det gäller personalperspektivet vill vi speciellt lyfta fram att den personal vi
mött till övervägande del inte har känt sig delaktig i framtagandet av den nya
organisationsformen. Personalen har dessutom förmedlat tankar som gjort att vi har
fått en känsla av att en ”tyst organisation” har utvecklats. Personalgrupper berättar
om uttryck som ”antingen är man med på tåget eller hoppar av”, och att
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förändringar bara ”dimper ner” utan att man fått varit med och påverka. Det finns
även klagomål runt ledarstrukturer där man talar om en oenig ledning som saknar
ett gemensamt ansikte utåt. En konsekvens av detta är enligt oss att i genomförandet
av nya organisationsformer och/eller verksamheter bör man skapa arenor och en
öppenhet för ifrågasättande och diskussion. Detta kan leda till en försenad process,
men deltagarna känner inte samma frustration som om man inte haft möjlighet att
uttrycka åsikter och möjligheter. Om man skapar en ”tyst organisation” leder detta
ofta till underminering och missnöjesyttringar som går andra vägar än inom den
aktuella förvaltningen. Kunskap om effekter och konsekvenser av förändringar går
förlorad då man inte vågar ifrågasätta utan är rädd att ses som en ”gnällspik” och att
man inte är lojal.

I personalgrupperna uttrycks en förståelse för det ekonomiska perspektivet, men
samtidigt en rädsla för att kvalitén i arbetet mot brukarna försämras. Det blir för
starkt fokus på ekonomi på bekostnad av det faktiska behovet hos brukaren. Man
uttrycker en rädsla för att professionell kompetens går förlorad när arbetet
effektiviseras, det finns uttryck för att man inte tar hänsyn till den kunskap och
erfarenhet som finns runt metoder och förhållningssätt i möten med brukare. Det
finns även signaler om ifrågasättande av kompetensen i ledningsfunktionerna runt
de sociala frågorna i arbetsfältet.

Det vi frågar oss är, vad är socialt arbete? Uppenbart är att det i personalgrupperna
finns olika mening om vad detta är och även vad som är ”rätt” socialt arbete. Man
har också olika syn och värderingar på varandra. Utförarna tar upp vikten av att vara
frikopplad från socialkontoret som enligt dem, brukarna ofta kopplar samman med
”socialhjälp”, restriktiv myndighetsutövning och en värdegrund som försvårar det
sociala arbetet. Beställardelen tycker å sin sida att människor är mer trasiga idag,
finns mer missbruk och psykisk ohälsa och man har en slimmad organisation som
gör att hjälputbudet känns begränsat. Allt ska ske i öppenvård, samtidigt som
beställarna får mindre tid för socialt arbete. Vi har upplevt att beställarna gett
uttryck för att man inte får möjlighet att använda sig av den yrkeskompetens som
man tillägnat sig genom studier, erfarenhet, vidareutbildning och handledning. Förr
kunde man arbeta mer nätverksinriktat. Idag är man under tidspress och hinner inte
göra de utredningar som man skulle behöva för att få till en bra planering runt
brukaren. Dessutom har vi mött att beställarsidan framfört kritik om kompetensbrist
hos utförarna till det kvalificerade sociala arbetet som ska utföras där.

Vi har under vårt arbete sett signaler från organisationen, där det uttrycks att man
inte efterfrågar ”sociala socionomer” utan vill ha en annan inriktning inom
socialtjänsten med mer handlingsinriktade insatser. Vad är anledningen till att man
inte efterfrågar enligt oss traditionella socialarbetare? Är det en reaktion på att det
hade skett en stagnation inom det sociala arbetet i Kristinehamn och i det sociala
arbetet i sin helhet, som gjort att dessa motsättningar har uppstått? Det finns
väletablerade strukturer runt handläggning och behandling som kanske inte alltid
leder framåt utan till viss del motverkar nya arbetsformer (Johnsson i Socionomen,
2006) (Nordlander, Blom, 2003) . Vi har sett i litteraturen att ett ifrågasättande av
det traditionella sociala arbetet finns, men vi har inte hittat mycket runt nya
arbetsformer som är väl förankrade inom forskning. Det finns ett sökande och en
förståelse av att det nya sociala arbetet bör omstruktureras till de behov och den



128

ekonomi som finns idag. Men det som sker är en ständig organisationsändring utan
någon egentlig innehållsmässig förändring. Realiteten visar att traditionen är stark
inom den sociala sektorn och man återfaller lätt i gamla arbetsformer. I forskningen
finns ett fokus på bemötande och mobilisering av egen kraft (empowerment) hos
brukarna som en del av svaret för att åstadkomma social förändring. Kanske IMS
(Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen) kan ge
hänvisningar till nya arbetsmetoder som ger resultat i det moderna sociala arbetet.

Avslutningsvis när vi har tagit del av tidigare handlingar inom IFO-förvaltningen i
Kristinehamns kommun har vi sett att tankar runt nya arbetsformer funnits sedan
tidigt 1990-tal. Redan där och då började tankar om kvalitetssäkring och nya
styrformer utformas. Vad vi sett är att tankarna om beställare-utförarorganisation
varit mer tjänstemannastyrt än politikerstyrt inom IFO förvaltningen och man har
inte haft någon koppling till marknadsorientering med privata utförare.

Det nya sociala arbetet baserat på behov hos brukare med en problematik som
uppkommit under senaste årtiondena kräver nya organisationsformer och
arbetsmetoder som IFO-förvaltningen i Kristinehamns kommun söker. Vår
upplevelse är att man kommit en bit på vägen och att frågan är levande i det dagliga
arbetet.
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