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Abstract

In the social work field it is possible to identify two parallel processes in
time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a
form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence
based methods. Simultaneously, there is a drive to create the conditions for
increased diversity, where hopes are especially being pinned on the nonprofit sector. In spite of representations and expectations concerning the nonprofit sector and its so-called specificity, however, much of existing research
lacks a comparative perspective, i.e., studies where non-profit organizations
are related to comparable activities in the private and public sector.
The aim of the study―with special focus on issues concerning evidence
based knowledge in social work―is to compare and analyse whether and in
that case how employee conceptions differ between the sectors, and whether
and in what way non-profit employees and their activities can be said to
fulfil the expectations of contributing to increased diversity. Data is from a
questionnaire directed to about 1300 social work employees.
The results show a greater interest in research and more marked efforts at
professionalization in the public sector, while above all in the non-profit
sector there was skepticism about science paired with reservations about
work carried out in a professional way. In the non-profit, but also in the private sector, issues of ethics, views of humanity and values were paid greater
attention. Also stressed here was the importance of creating relationships,
the unique human encounter, genuine commitment, and human kindness.
However, there was significant uniformity across all sectors in the use of
methods, where three dominated: solution focused measures, network support/therapy, and psychosocial work.
Keywords: social work, academisation, professionalization, scientifically
produced knowledge, expertise, evidence based practice, increased diversity, specificity, comparative perspective, non-profit, private, public sector,
questionnaire
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samtidigt entusiasmera och inspirera. Vilken tillgång! Tack till Julia Grosse
och Ola Segnestam Larsson, medlemmar i doktorandseminariet vid Ersta
Sköndal högskola. Även övriga kollegor vid Avdelningen för forskning om
det civila samhället, särskilt där Charlotte Engel, Göran Johansson, Johan
von Essen, Pelle Åberg som kommenterat texten i olika utformning. Lars
Trägårdh, viktiga synpunkter under resans gång och speciellt nu under upp-
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Vid Campus Sköndal finns flera kollegor som har betytt och betyder mycket.
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senare kollega. Den person som jag själv anser gett mig hantverksgrunderna
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Monica Rönning-Frick, Susanne Björk, Jan Pålsson och Pablo Dahlin. En
glädje att få jobba tillsammans med er bästa arbetskamrater.
Tack även till mina kära föräldrar, Ann-Mari och Agge, samt bröder Peter
och Anders med familjer. Särskilt tack till Agge som bistått med granskande
genomläsningar av texter. Läst och gett kommentarer har även min svägerska Soile Veijola gjort. Tack Soile för dina vägledande synpunkter! Tack
också till svärmor Tuulikki Veijola vars finländska veranda jag fått använda
som inspirerande skrivplats. Solen står högt på himlen redan klockan 6, datorn framför mig och en kopp kaffe, hör jag inte en tupp gala i granngården.
Den här texten hade kunnat börja med det allra bästa, det viktigaste och
det för mig mest betydelsefulla i livet, men jag sparar det till sist. Ni som har
funnits med hela vägen: Tuija, Vilma och Greta! Tack från mig till Er! Ni
betyder så mycket! Nu fortsätter vi vår vandring!
Stockholm, mars 2013,
Ulf Hammare

Innehåll

Abstract ......................................................................................................... v
Förord............................................................................................................ vi
1

2

Inledning .............................................................................................. 1
1.1

Två parallella skeenden ................................................................................. 4

1.2

Kunskapsbrister .............................................................................................. 7

1.3

Forskningsfrågorna ......................................................................................... 9

1.4

Material och genomförande ........................................................................ 10

1.5

Disposition ..................................................................................................... 10

Kunskap och kunskapsstyrning i det sociala arbetet ............... 13
2.1

Olika betoning av kunskapskällor .............................................................. 13

2.2

Kunskapsstyrning och likriktning ............................................................... 16

2.3

Uttolkningar av en evidensbaserad praktik ............................................. 19

2.4

Kvalitet i det sociala arbetet ....................................................................... 21

2.5

Specifika metoder och förhållande till kunskap....................................... 22

3
Civilsamhället och de socialt inriktade
nonprofitorganisationerna ....................................................................... 25

4

5

3.1

Från två till tre sfärer – en scenförändring .............................................. 26

3.2

Civilsamhället i ett nutida perspektiv ........................................................ 28

3.3

Förhoppningar om ökad mångfald ............................................................. 30

3.4

New Public Management ............................................................................. 32

3.5

Mångfald och särart...................................................................................... 34

3.6

Olikhet eller likhet ........................................................................................ 35

Tidigare forskning ............................................................................ 39
4.1

Forskning om socialt arbete i ideell och privat sektor ........................... 41

4.2

Svensk forskning om nonprofitorganisationers särart ........................... 42

4.3

Internationell forskning om nonprofitorganisationers särart ................ 43

4.4

Jämförelser mellan ideell, privat och offentlig sektor ............................ 45

4.5

Kunskap och kunskapsbildning i det sociala arbetet .............................. 51

4.6

Användningssammanhang .......................................................................... 53

4.7

Teori, erfarenhet och värderingar.............................................................. 54

Likriktning kontra särart och mångfald ....................................... 57
5.1

Institution....................................................................................................... 57

6

7

8

9

10

11

5.2

Konkurrerande institutionella logiker ........................................................ 59

5.3

Likriktning inom ett organisatoriskt fält ................................................... 61

5.4

Organisationer som självständiga aktörer ............................................... 64

5.5

Hög eller låg anpassning till en institutionell norm ................................ 66

5.6

Två analysperspektiv ................................................................................... 68

Metod och material .......................................................................... 71
6.1

Forskningsdesign .......................................................................................... 72

6.2

Population, urvalsram och urval i offentlig sektor .................................. 73

6.3

Population, urvalsram och urval i privat sektor ...................................... 75

6.4

Population, urvalsram och urval i ideell sektor ....................................... 76

6.5

Sammanfattande uppgifter om undersökningsgrupperna..................... 78

6.6

Utgångspunkter för ett frågeformulär....................................................... 78

6.7

Operationalisering av utgångspunkterna ................................................. 79

6.8

Reliabilitet och validitet ............................................................................... 80

6.9

Generaliserbarhet ......................................................................................... 82

6.10

Analys av frågeformuläret ..................................................................... 83

6.11

Problematik i studien .............................................................................. 84

6.12

Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler ............................................... 86

Arbetsmetoder i det sociala arbetet ............................................. 93
7.1

Från offentlig verksamhet till nonprofit eller privat ................................ 93

7.2

Frågor kring värderingar och människosyn ............................................. 94

7.3

Nätverksmetodik och ett lösningsfokuserat arbetssätt ......................... 95

7.4

Sammanfattning och preliminär analys .................................................... 98

Förhållande till kunskap ................................................................ 103
8.1

Avstånd till forskning och forskningsinstitutioner ................................. 103

8.2

Forskningsintresse ...................................................................................... 109

8.3

Förhållandet till vetenskap ........................................................................ 111

8.4

Sammanfattning och preliminär analys .................................................. 114

Utveckla kompetens ...................................................................... 117
9.1

Hur bedömer man sin egen och kollegornas kompetens .................... 117

9.2

Utveckla kompetens ................................................................................... 121

9.3

Starkare tillit till kollegors kunskaper i offentlig sektor ....................... 122

9.4

Sammanfattning och preliminär analys .................................................. 124

Arbetssituation ................................................................................ 129
10.1

Värderingar och förhållningssätt i den sociala praktiken ............... 129

10.2

Praktiknära behov ................................................................................. 134

10.3

Sektor, ålder och utbildning har betydelse ....................................... 135

10.4

Sammanfattning och preliminär analys............................................. 138

Hur kan skillnader mellan sektorerna beskrivas? ................... 141
11.1

Forskningsintresse och professionalisering i offentlig sektor ........ 141

11.2

En distansering till ”professionalitet” i ideell sektor? ...................... 142

11.3

Betoning av värdefrågor i ideell och privat sektor .......................... 144

11.4

Svåra arbetsuppgifter hör samman med en vilja till

professionalisering ................................................................................................ 146

12 Ett organisatoriskt fält med inslag av mångfald och av
likriktning .................................................................................................. 149
12.1

Ett fält påverkat av konkurrerande logiker ....................................... 150

12.2

Statens styrningsfunktion .................................................................... 152

12.3

Vetenskap, forskning och professionell expertis.............................. 153

12.4

Mångfald och särart .............................................................................. 154

12.5

En tydlig skiljelinje – offentligt kontra ideellt och privat ................ 157

12.6

En svagare skiljelinje – ideellt kontra privat .................................... 158

12.7

Värdegrund och en ideologisk lojalitet .............................................. 160

12.8

Kategorisering i sektorer ...................................................................... 161

12.9

Fortsatt utveckling av det organisatoriska fältet socialt arbete .... 162

12.10

En särartslogik och en vetenskapslogik? .......................................... 163

12.11

Avslutning ............................................................................................... 165

Summary ................................................................................................... 167
Background and aims ........................................................................................... 167
Material and methodology ................................................................................... 169
Theoretical framework .......................................................................................... 170
Empirical findings .................................................................................................. 171
Conclusions............................................................................................................. 175

Referenser ................................................................................................. 179
Bilagor ........................................................................................................ 195

1 Inledning

Under lång tid har termerna offentlig och privat fungerat som särskiljande
kategorier för att klassificera organisationer. Till offentlig sektor har organisationer räknats med koppling till en nationalstat: verk, myndigheter, kommuner och landsting. Till privat sektor har övriga organisationer sorterats.
Övriga, syftar på en lång rad sammanslutningar och juridiska former: fysiska
personer, enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, trossamfund och stiftelser. Fenomenet att separera organisationer i två kategorier visar sig även inom forskningen där en sortering och klassificering traditionellt görs med utgångspunkt i
offentligt eller privat.
Parallellt med en sådan bild beskriver Amnå (2006) en scenförändring
från tidigt 1990-tal. Den scen Amnå talar om kan förstås som ett svenskt
samhällsliv, men också en världsscen. Förändringen i sin tur kan härledas till
en situation där ett så kallat civilsamhälle började uppmärksammas alltmer.
Civilsamhället beskrevs som ett tänkt område mer eller mindre separerat i
förhållande till både offentlig och privat sektor och därmed någonting som
föll utanför såväl det marknadsstyrda som det statligt organiserade. Till detta
civilsamhälle räknas ett stort antal organisationer och sammanslutningar. Det
kan bland annat handla om de ovan nämnda ideella föreningarna, trossamfunden och stiftelserna, men rymmer även, för att bara nämna några exempel, fackföreningar, hembygdsföreningar, kvinnojourer och idrottsföreningar. Vid sidan av ett sådant organisationsperspektiv kan det civila samhället
samtidigt förstås bredare och beskrivas som den interaktion som förekommer
mellan medborgare utanför en strikt statsapparat.
För att återknyta till Amnås terminologi om en scenförändring så fanns på
scenen nu, vid sidan av de två tidigare sektorerna, också ett civilsamhälle
och därmed en tredje sektor, en ideell sektor. Det var också vid denna tid, det
tidiga 1990-talet, som man inom forskningen mer systematiskt började genomföra studier med fokus på den socialt inriktade verksamhet som förekom
inom sektorn (se t ex Jeppsson Grassman & Svedberg 1995, 1996, 1999;
Lundström 1997; Lundström & Svedberg 1998; Lundström & Wijkström
1995; Svedberg 1993). Det var även då forskare från Sköndalsinstitutet tog
sig an uppgiften att sammanställa den offentliga utredningen, Frivilligt socialt arbete. Karläggning och kunskapsöversikt (SOU 1993:83). Blennberger
(1993) anger i översikten en definition av det frivilliga sociala arbetet där
han menar att det karaktäriseras av: ”…uppgifter som har en primär välfärds1

inriktning och som utförs antingen som oavlönade insatser inom en organisatorisk ram eller som en arvoderad tjänst i en frivilligorganisation”. I utredningen beskrivs fyra idealtyper över de roller eller positioner socialt inriktade organisationer i den ideella sektorn kan inta i förhållande till det offentliga. Författaren talar om: avantgarde, det vill säga att organisationen arbetar
med pionjärinsatser som ännu inte utförs inom det offentliga. Komplement,
där organisationen fungerar som en parallell resurs eller som en så kallad
välfärdsförstärkare i relation till det offentliga. Alternativ, där organisationens verksamhet rör sig inom samma områden som det offentligas, men att
det på viktiga punkter skiljer sig från ett sådant arbete. Slutligen ersättning,
där ett övertagande sker av offentligt driven verksamheter, många gånger
utifrån idén om att verksamheten i den egna organisationen bedrivs bättre än
inom det offentliga.
Betecknande för flera studier med fokus på den ideella sektorn och dess
sociala arbete har varit och är, att man där kunnat identifiera en speciell karaktäristik, det vill säga någonting som utgör grund för att tala om utmärkande drag, någonting framträdande som särskilt visar sig i den här typen av
socialt arbete. Wijkström (2012:100) beskriver en ”organisationsgenetik” där
en särskild logik eller rationalitet är dominerande.
Implicit i civilsamhällsbegreppet, och avskiljandet till en tredje sektor,
ligger alltså föreställningen om olikhet, det vill säga att organisationer och
verksamheter i ideell sektor på mer eller mindre avgörande sätt skiljer sig
från verksamhet inom andra samhällssektorer. Sedan mitten av 2000-talet
har man inom civilsamhällsforskningen emellanåt beskrivit en sådan karaktäristik med termen särart 1(Wijkström & Hultén 2005; Hultén & Wijkström
2006). Särart i en organisation, menar författarna, kan visa sig då en jämförelse görs med organisationer inom andra samhällssektorer.
Tanken var att vi med utgångspunkt från de attribut eller egenskaper som kan
antas dominera i de olika sfärerna (offentlig, ideell, kommersiell), och genom
att på detta sätt försöka ställa dem mot varandra, skulle kunna tydliggöra den
ideella organisationens särart (Hultén & Wijkström 2006:12).

I Hultén och Wijkströms användning av uttrycket särart finns således ingen
exakt betydelse utan det kan förstås relativt brett, men pekar dock mot att det
existerar karaktärsdrag som både är specifika och möjliga att identifiera i de
ideella organisationerna, när en jämförelse görs med verksamhet i offentlig
eller privat sektor.
Parallellt med att civilsamhället och den ideella sektorn sedan 1990-talet
ägnats ett nytt intresse inom forskningen har sektorn också uppmärksammats
inom politiken. Bland annat har särartstermen lånats in i flera offentliga
1
I Nationalencyklopedin definieras uttrycket som en: ”Karaktäristisk beskaffenhet hos någon/något, ofta med antydan om avvikande beskaffenhet i förhållande till företeelser av liknande slag
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skrivelser och det existerar inom politiken en retorik kring behov av ökad
mångfald inom det sociala arbetet, där de socialt inriktade organisationerna
inom det civila samhället sägs ha en viktig uppgift att fylla. Ofta framhålls
just betydelsen av den ”särart och det särskilda värde som organisationer
inom det civila samhället har…” (Regeringskansliet 2008a:6) (jfr SOU
2007:37; Proposition 2009/10:55; Regeringskansliet 2008b).
Det finns en lång rad organisationer inom civilsamhället som bedriver någon form av socialt arbete 2, i avhandlingen benämner jag dem fortsättningsvis nonprofitorganisationer. Många gånger används i andra sammanhang
också termerna ”ickevinstsyftande-”, ”ickevinstdrivande organisation”, ”frivilligorganisation” eller ”idébaserad organisation”. Det är inte ovanligt att
denna typ av organisation är uppbyggd i stiftelseform där en grundläggande
utgångspunkt, som benämningen nonprofit anger, ofta är någonting annat än
att skapa ekonomisk vinst. Många gånger talar man istället om den ”idé” och
de ”värden” verksamheten bygger på som det centrala (se till exempel
Blennberger Jess & Olsson 1999; Elson 2006; Nordfeldt & Söderholm 2002;
Olsson & Blomquist 2007; Segnestam Larsson 2009; Smith & Lipsky 1993;
Wijkström & Lundström 2002).
I studien ingår fem socialt inriktade nonprofitorganisationer och deras yrkesverksamma: Stockholms Stadsmission, Röda korset, IOGT-NTO, Räddningsmissionen och Hela Människan. Organisationer som alltså sorteras till
den ideella sektorn. Ställt mot dessa organisationer kommer jag i avhandlingen samtidigt studera anställda i organisationer som i regel kategoriseras
till privat och offentlig sektor. I undersökningen representeras privat sektor
av en rad socialt inriktade vinstdrivande företag. Inom offentlig sektor undersöker jag kommunal socialtjänst, den organisation som bland annat har
laglig rätt att utöva så kallade tvångsåtgärder, det vill säga att man i vissa fall
har rätt/skyldighet att ta till handlingar som inte kräver samtycke av den
person det gäller. Det här nämnda är några grundläggande skillnader som
ofta lyfts fram när organisationstyper av det här slaget diskuteras; betoning
av värdegrund kopplas till nonprofitorganisationer, ekonomiskt avkastning
förs samman med privat företagande och tvång associeras med det offentliga.
I modern tid har offentlig sektor genom den kommunala socialtjänsten
haft en helt dominerande ställning inom det sociala arbetet. Sedan slutet av
1990-talet ökar dock den socialt inriktade verksamhet som utförs i andra
2

När jag fortsättningsvis använder termen socialt arbete (eller socialt inriktad verksamhet)
gör jag det med utgångspunkt i Bergmarks (1998) genomgång av begreppet och syftar därmed
på aktiviteter som bedrivs ”professionellt” eller ”yrkesmässigt” av aktörer vid ”lokala myndigheter” eller inom ramen för ”frivilliga verksamheter” eller i någon annan form av ”organisation” mot målgrupperna barn och unga, missbrukare samt äldre, där syftet med aktiviteten
är att förbättra ”livet” eller ”sociala förhållanden”, eller att ”öka välfärden” för dessa grupper
eller i samhället i stort
3

samhällssektorer. Organisationer inom ideell sektor står för en viss del av
ökningen, men särskilt tydlig är tillväxten i privat sektor bland vinstdrivande
vård- och omsorgsföretag (Einarsson & Wijkström 2007; Johansson 2002;
Lundström & Wijkström 2012; Olsson 2009; SCB 2006; Svedberg & Olsson
2010; Trydegård 2001, 2005). Inom båda dessa organisationstyper, nonprofitorganisationen och företagsorganisationen, bedrivs verksamhet genom
olika former av vård- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar, familjer,
äldre samt för missbrukare, det vill säga målgrupper som motsvarar den
kommunala socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) samt dess enheter för äldre (Hammare 2004; Hammare & Lundström 2001; Hammare &
Stenbacka 2003; Kurube 1997; Lundström & Wijkström 1995, 1997; Stenius
1999).
Samtidigt med en utveckling där socialt arbete ökar inom privat och ideell
sektor är det sociala arbetet inom det offentliga föremål för en rad reformer.
En tydlig målsättning finns att höja kvaliteten på detta arbete genom att det i
större utsträckning ska vila på en vetenskaplig grund. Socialarbetare behöver
i sin praktik knyta an till och utgå från en vetenskaplig kunskap. Ett omfattande utvecklingsprogram har genomförts och avslutats – Nationellt stöd för
kunskapsutveckling inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2000). Under en
efterföljande period organiserades ett sådant fortsatt arbete i en egen enhet
inom Socialstyrelsen, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete
(IMS) och från och med år 2010 bedrivs arbetet inom samma myndighet i
Avdelningen för kunskapsstyrning (Socialstyrelsen 2010), nu i samarbete
med Sveriges kommuner och landsting, SKL (Ernestad & Andersson 2010;
Denvall & Johansson 2012; Regeringskansliet 2010, 2011).
I den här avhandlingen vill jag i ett jämförande perspektiv fördjupa den
bild som från olika håll förmedlas om de socialt inriktade nonprofitorganisationerna inom ideell sektor. Med ett särskilt fokus på frågor om kunskap
och kunskapssyn är en ansats att utifrån de yrkesverksammas perspektiv
jämföra och analysera om och i så fall hur uppfattningar hos anställda inom
de tre sektorerna skiljer sig åt och på vilket eventuellt sätt nonprofitorganisationernas yrkesverksamma och den verksamhet man bedriver kan sägas
motsvara de förväntningar som finns om att bidra till ökad mångfald.

1.1 Två parallella skeenden
Det är möjligt att identifiera två tidsmässigt parallella skeenden i det ovan
sagda. Å ena sidan en process för att utveckla och höja kvaliteten på det
sociala arbetet. Centrala begrepp inom ett sådant arbete är: akademisering,
vetenskapligt producerad kunskap, expertkunskap, evidensbaserade metoder
samt evidensbaserad praktik. Initialt har offentlig socialtjänst varit måltavla
för ett sådant arbete. Å andra sidan pågår samtidigt förlopp mot att skapa
förutsättningar för ökad mångfald inom det sociala arbetet (SOU 2007:35),
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där särskilda förhoppningar ställs till nonprofitorganisationerna i den ideella
sektorn. Det finns bland annat inom en rad offentliga skrivelser en retorik
om att dessa socialt inriktade nonprofitorganisationer, vid sidan av både
offentlig socialtjänst och privat driven vård och omsorg, genom sin särart
och sin speciella karaktäristik bland annat ska bidra med andra ”värdemässiga och metodologiska utgångspunkter” (Proposition 2009/10:55:60; Regeringskansliet 2008a:37, 2008b:16).
Trots utfästelser om och förväntningar på ideell sektor och dess så kallade
särart saknar mycket av existerande forskning ett jämförande perspektiv, det
vill säga studier där verksamhet i nonprofitorganisationer jämförs med motsvarande verksamhet i privat och offentlig sektor. En omfattande kunskapsöversikt har genomförts av Gavelin, Kassman och Engel (2010) 3 där huvudsyftet var att studera vilket empiriskt stöd som fanns inom forskningen om
nonprofitorganisationernas särart. Översikten visar att det i endast ett fåtal
av totalt cirka 1 600 internationella vetenskapliga artiklar genomfördes sektorövergripande jämförelser mellan de tre sektorerna (Hultén & Wijkström
2006; Kendall 2003; Schlesinger & Gray 2006; Söderholm & Wijkström
2002; Wuthnow, Hackett & Hsu 2004).
Vid sidan av dessa litteratursökningar, där arbetet styrts av att fånga in fenomenet och begreppen särart/mervärde och dess engelska motsvarigheter,
har jag också genomfört sökningar efter sektorövergripande, jämförande
studier där sökbegreppen mer markerat inriktats mot kunskap och kunskapsbildning inom det sociala arbetet. Några sådana jämförande studier, där
undersökningsobjektet varit socialarbetare från de tre sektorerna, har jag inte
funnit. Dock har Sallnäs (2000), Hammare (2004) samt Lindqvist (2011)
genomfört undersökningar där data hämtats från såväl ideell, privat som
offentlig sektor.4 Utan att fokusera på kunskap och kunskapsbildning inom
det sociala arbetet existerar några internationella studier där komparationer
genomförs över hur socialarbetare inom olika sektorer uppfattar och beskriver sitt arbete (Alexandrino 1998; Freund 2008; Sturdevant Reed 2001;
Vinokur-Kaplan 1991, 1996; Vinokur-Kaplan, Jayaratne & Chess 1994; jfr
Henriksen, Smith & Zimmer 2012).
Istället för sektorövergripande jämförelser baseras forskning om organisationers särart desto oftare på enskilda fallstudier, där olika intressenter
beskriver aktuell verksamhet ur ett inomorganisatoriskt perspektiv. En
grundläggande faktor som ofta lyfts fram i sådana studier är den tidigare
nämnda värdegrundens betydelse (Elson 2006; Hultén & Wijkström 2006;
Olsson & Blomquist 2007; Segnestam Larsson 2009). I flera studier talar
3

Karin Gavelin har varit huvudförfattare till rapporten och övriga medverkande har varit
Anders Kassman, Charlotte Engel, Ulf Hammare och Göran Bostam.
4
I några av dessa undersökningar väljer man inte en uppdelning i tre sektorer utan grupperar
organisationerna till antingen offentlig eller privat sektor, och delar in den privata sektorns
organisationer i kategorierna vinst- eller icke-vinstdrivande.
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man också om en flexibilitet som kan finnas inom nonprofitverksamhet, det
vill säga att man i organisationen har möjlighet att individanpassa insatser
utifrån konkreta behov hos hjälpsökande, men att man också tar ett speciellt
ansvar för marginaliserade och särskilt utsatta grupper (Salomon, Hems &
Chinnock 2000). Blennberger (1993) betonar småskalighet som i sig kan
skapa utrymme för lyhördhet i förhållande till hjälpbehövande. Många
gånger förekommer även inom den ideella sektorns nonprofitorganisationer,
vid sidan av mer strikta serviceåtagandet, informella och stödjande eftervårdsinsatser (Sherman 2003; Söderholm & Wijkström 2002; Williams &
Roseneil 2004). Austin och Claassen (2008) betonar på samma sätt det informella och den familjeorienterade kultur som de identifierat i dessa organisationer, där bemötande, relationer och gemenskap ofta har en framträdande
plats (jfr Nordfeldt & Söderholm 2002).
Ytterligare teman som ofta lyfts fram handlar om att ideell sektors organisationer historiskt och fortsatt har fungerat som innovatörer eller pionjärer
men också som så kallad röstbärare, det vill säga att organisationerna ofta
fungerar som opinionsbildare i olika socialpolitiska frågor (Johansson 2005;
Kendall 2003; Lundström & Wijkström 1995, 1997; SOU 1993:83; Wijkström & Lundström 2002). Just funktionen som pionjär och nytänkare brukar
ofta framhållas som en direkt följd av att organisationerna historiskt kunnat
agera friare genom att de inte varit formellt bundna av olika regelsystem så
som verksamhet knuten till stat, landsting och kommun (Blennberger, Jess &
Olsson 1999). Lundström (2004) har dock uppmärksammat förändrade relationer, dels mellan organisationer och uppdragsgivare inom stat, landsting
samt kommun, dels mellan olika organisationer i en social praktik. Författaren talar om en tidigare situation präglad av samverkan som gått mot mer
uttalad konkurrens om kontrakt, där både pris och kvalitet styr upphandlingen. I en sådan situation har också mer informell uppföljning av organisationernas verksamhet ersatts av striktare utvärdering och kontroll. Lundström
(a.a.) ställer sig frågan om organisationernas verksamhet och metodval så
småningom ska utvärderas mot en allmän norm om evidens, där de metoder
man arbetar med ska ha ett vetenskapligt stöd och utgå från en evidensbaserad praktik.
Bland annat mot bakgrund av den framträdande position som kommunal
socialtjänst haft, och fortfarande har, så är också kunskap och forskningsinsatser kring ett sådant arbete större, om en jämförelse görs med socialt arbete
i ideell sektor samt i företag. En sådan realitet visar sig också i det ovan
nämnda programmet kring kunskapsstyrning (Socialstyrelsen 2010). I projektorganisationen En Kunskapsbaserad Socialtjänst (KUBAS) gjordes
bland annat försök att på ett helt grundläggande plan ta reda på de yrkesverksammas formella utbildningsnivå, oavsett inom vilken sektor man arbetade (Socialstyrelsen 2000). Man kom att stöta på problem. Tidigt visade det
sig att offentlig statistik inte kunde ta fram sådana uppgifter om yrkesverksamma i ideell och privat sektor (Norrman 2007; Porturas 2002). De här
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bristerna i de statistiska systemen påvisar också Einarsson och Wijkström
(2007). De omställningar som skett inom svensk välfärd, med alltfler verksamheter som utförs inom andra organisationstyper än kommunal socialtjänst, går inte att identifiera i statistiken. Därmed, menar de, saknas även
verktyg att följa utvecklingen och vad den kan tänkas innebära.
I tidigare forskning, som likt denna studie berört frågor om kunskap, kunskapsbildning och metodanvändning i det sociala arbetet, har således forskningsobjektet varit verksamhet i offentlig socialtjänst. Jämförelser har alltså
inte genomförts med motsvarande verksamhet i privat och ideell sektor.
Bergmark och Lundström (2000, 2007) har i två studier undersökt sådana
teman inom kommunal socialtjänsts individ- och familjeomsorg (IFO). Studierna visar på en förändrad attityd hos de yrkesverksamma inom offentlig
socialtjänst där man över en sjuårsperiod gått från en mer skeptisk inställning till forskningsbaserad kunskap (Bergmark & Lundström 2000) till att i
mycket stor omfattning instämma i att det sociala arbetet i ökad utsträckning
bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet (Bergmark & Lundström
2007. Jfr. Denvall & Johansson 2012). Liksom i svensk forskning kring
dessa teman saknas det även inom den internationella jämförelser mellan
sektorerna.
I kapitel 4 redogör jag mer ingående för dessa forskningsarbeten som jag
nu översiktligt pekat på, och kopplar dem till den föreliggande studien.

1.2 Kunskapsbrister
Som poängterats utförs en ökande andel professionellt socialt inriktad verksamhet inom organisationer utanför den kommunala socialtjänsten, både
inom nonprofitorganisationer och i privat drivna vård- och omsorgsföretag.
Huvuddelen av den här verksamheten utförs på uppdrag av kommuner och
landsting, där finansieringen alltså utgörs av gemensamma skattemedel.
Tongivande argument för en sådan utveckling är att alternativa utförare och
leverantörer av hälso-, sjukvård och omsorg skapar konkurrens och i en förlängning en önskad mångfald. Här finns således en förväntan om att organisationer vid sidan av den kommunala socialtjänsten bidrar med någonting
annat och annorlunda jämfört med utförare inom det offentliga, där särskilt
de ideella organisationerna ägnas särskild uppmärksamhet. Som tidigare
nämnts existerar bland annat en förväntan om olikhet när det kommer till
verksamheternas ”värdemässiga och metodologiska utgångspunkter” (Proposition 2009/10:55:60; Regeringskansliet 2008a:37, 2008b:16).
Som jag visat utgår den tidigare forskningen kring ideell sektors nonprofitorganisationer och deras eventuella särart ofta från enskilda fallstudier.
Det saknas därmed studier där uppfattningar, ställningstaganden och attityder hos sektorernas yrkesverksamma ställs i relation till varandra.
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Parallellt med processerna mot en efterfrågad mångfald pågår Socialstyrelsens kunskapsutveckling av det sociala arbetet. En central utgångspunkt är
att praktiken i allt större utsträckning ska bygga på vetenskapligt säkerställd
kunskap. I den nationella forskning som fokuserat på frågor om socialarbetares utbildning och kunskapsbildning, attityder till vetenskap och forskning,
samt metodanvändning, har undersökningsgrupperna hämtats från den offentliga sektorn och det sociala arbete som för svenska förhållanden bedrivs
inom den kommunala socialtjänsten. Det finns i dag inga studier som på
motsvarande sätt undersökt hur yrkesverksamma inom ideell sektors organisationer samt vård- och omsorgsbolag uppfattar och förhåller sig till vetenskapens och den forskningsbaserade kunskapens plats i det sociala arbetet.
Därmed finns inte heller uppgifter om och i så fall hur deras respektive uppfattningar eventuellt skiljer sig från de hos yrkesverksamma i en offentlig
sektor.
I internationell forskning om nonprofitorganisationer, och delvis också i
svensk, diskuterar man hur den uppkomna situationen med alltfler organisationer involverade i serviceåtaganden inom stat, landsting och kommun, kan
komma att påverka dem (Henriksen, Smith & Zimmer 2012, Lee 2012). Det
finns bland annat farhågor om att deras traditionellt fristående position kan
komma att förändras. Beroendet i förhållande till stat, kommun och andra
uppdragsgivare riskerar att dränera organisationerna på de speciella karaktärsdrag som de traditionellt sammanknippas med. Smith och Lipsky (1993),
som har studerat nonprofitorganisationer i USA, menar till exempel att organisationerna initialt särskiljer sig från verksamheter i både offentlig och privat sektor. Samtidigt hävdar de att det inom ett verksamhetsområde uppstår
krafter som driver organisationer och verksamheter mot att likna varandra,
bland annat genom olika former av externa anspråk, krav och förväntningar
som organisationer utsätt för. För att visa upp en legitimerande form förändras verksamheten i riktning mot uppställda riktlinjer och kvalitetskrav, och
den eventuella särart som tidigare kunnat kopplas till organisationerna begränsas (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977; Smith & Lipsky
1993, 2001). Andra forskare tonar ned en sådan risk för likriktning och lyfter
istället fram varje enskild organisations absoluta behov av och möjlighet till
att uppvisa särprägel och speciell profil (Friedland & Alford 1991; Hasenfeld 1992).
I vilken utsträckning och på vilket sätt svenska socialt inriktade nonprofitorganisationer skiljer sig från organisationer i andra samhällssektorer finns
det för närvarande inga empiriska och jämförande uppgifter om. Till exempel när det gäller metodanvändning och värdemässiga utgångspunkter, men
inte heller ifråga om de yrkesverksammas förhållningssätt till och uppfattningar om forskning och forskningsanvändning. Kan verksamhet i dessa
organisationer utgöra grund för en efterfrågad mångfald eller finns det anledning att tala om likriktning?
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1.3 Forskningsfrågorna
Två tidsmässigt parallella utvecklingslinjer är alltså möjliga att iaktta. Å ena
sidan pågår ett arbete med att utveckla kvaliteten inom det sociala arbetet.
Helt centralt är att en social praktik ska bygga på vetenskap, forskningsbaserad kunskap och professionell expertis. Å andra sidan kontrakterar stat,
kommuner och landsting ut alltmer socialt inriktad verksamhet på alternativa
utförare i ideell sektor samt på företag där förhoppningar om ökad mångfald
är tungt vägande skäl. I en sådan strävan att kvalitetsutveckla, marknadsorientera, skapa valfrihet och ökad mångfald, är det andelen socialt inriktade
företag som ökar mest markant. Samtidigt, eller möjligen just på grund av
företagens hittillsvarande dominans har visst hopp satts till de organisationer
inom ideell sektor som bedriver ett socialt arbete. (Proposition 2009/10:55;
Regeringskansliet 2007, 2008a och b; SOU 2007:37).
Mot bakgrund av de två tidsmässigt parallella utvecklingslinjer jag beskrivit kan man tala om en situation där förväntan om särart och mångfald
korsas av en kunskapsstyrning med krav på enhetlighet och evidens. Syftet
med studien är att med ett särskilt fokus på frågor om kunskap för det sociala
arbetet och utifrån de yrkesverksammas perspektiv jämföra och analysera
om och i så fall hur uppfattningar hos anställda inom sektorerna skiljer sig åt
och på vilket eventuellt sätt ideell sektors anställda och den verksamhet man
bedriver kan sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald.
För att uppfylla syftet har jag använt mig av en enkätundersökning där svaren från de anställda utgör grund till en analys. Kopplat till syftet och i ett
jämförande perspektiv ligger de sju delfrågorna:
(1) Vilka utbildningsnivåer har de yrkesverksamma och med vilka metoder
bedrivs det sociala arbetet?
(2) Hur värderas olika typer av kunskap och hur förhåller sig de anställda till
det sociala arbetets professionalisering?
(3) Vilka kunskapsbehov ger man uttryck för och hur utvecklar de yrkesverksamma sin kompetens?
(4) Hur förhåller sig de anställda till frågor om etik, värderingar och människosyn i det sociala arbete man utför?
(5) Hur bedömer man sin arbetssituation och vilka bakomliggande faktorer
på organisations- och individnivå har betydelse för uppfattningar om det
sociala arbete man bedriver?
(6) Hur motsvaras förväntningarna om de socialt inriktade nonprofitorganisationernas särart när en jämförelse görs med organisationer inom offentlig
och privat sektor?
(7) Hur kan en eventuell mångfald inom det sociala arbetet beskrivas och
förstås samt vilka innebörder har resultaten för det sociala arbetet som utförs
inom sektorerna?
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För att kunna arbeta med studiens syfte och analysera det empiriska materialet har jag valt att betrakta forskningsobjektet genom ett teoretiskt ramverk
där begrepp hämtats från olika delar av organisationsteorin. En betydande
del i en sådan ram utgörs av nyinstitutionell organisationsanalys. Några för
studien viktiga begrepp är här institution och institutionell logik, anpassning
och legitimitet, organisatoriska fält, standardisering, likriktning/isomorfism
och organisationer som självständiga aktörer (Alford 1991; Brunsson &
Jacobsson 2000; DiMaggio & Powell 1983; Friedland & Powell 1991; Hasenfeld 1992; Johansson 2002; Kondra & Hinings 1998; Meyer & Rowan
1977; Scott 2008; Zucker 1991). I kapitel 5 diskuterar jag dessa begrepp i
förhållande till den samlade studien för att i kapitel 8 till elva och i det avslutande kapitel 12 tillämpa dem i förhållandet till det empiriska materialet.

1.4 Material och genomförande
Avhandlingen bygger på en enkätundersökning som genomfördes under
2005-2006 och riktades till cirka 1 300 yrkesverksamma inom det sociala
arbetet. Frågeformuläret (Bilaga 1) innehåller totalt 25 huvudfrågor fördelade över sju större områden: bakgrund och arbetsplats, utbildning, erfarenhet av socialt inriktad verksamhet, arbetskrav och arbetsuppgifter, lärande
och kompetens, teorier och synsätt, fort- vidareutbildning samt handledning.
Var och en av huvudfrågorna består av en rad delfrågor, både flervals- och
skalfrågor. Enkäten skickades till personal med en anställning på minst 50
procent verksamma inom socialt inriktade nonprofitorganisationer i ideell
sektor, socialt inriktade företag i privat sektor samt kommunal socialtjänst i
offentlig sektor.
I urvalsförfarandet beslutade jag att utgå från den kommunala socialtjänstens två centrala verksamhetsgrenar: individ- och familjeomsorg (IFO) samt
enheter för äldre, och utifrån dessa arbetsområden söka socialarbetare från
de tre sektorerna. I och med en sådan utgångspunkt har enkäten sänts ut till
personal som arbetat med: barn/ungdomar samt deras familjer, missbrukare
och äldre, och inom dessa arbetsområden yrkesverksamma i: arbetsledande,
utredande, uppsökande, behandlande och administrativa befattningar. I kapitel 6 ger jag en mer utförlig beskrivning av studiens metod och material.

1.5 Disposition
Efter den här inledande texten fortsätter jag i kapitel 2 och 3 med att ge en
fördjupad bakgrundsteckning av forskningsobjektet. I de båda kapitlen försöker jag därmed mer ingående beskriva bilden av de två parallella utvecklingslinjer som jag skrivit om ovan. I Kapitel 2, Kunskap och kunskapsstyrning i det sociala arbetet, belyser jag översiktligt vad kunskap för det sociala
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arbetet kan innebära och redogör också för några olika tolkningsmöjligheter
av begreppen evidensbasering och en evidensbaserad praktik och hur dessa
kommit att introduceras i Sverige.
Inledningsvis i kapitel 3, Civilsamhället och de socialt inriktade nonprofitorganisationerna återkommer jag till den scenförändring jag översiktligt
beskrivit i det här kapitlet, och redogör för hur civilsamhällsbegreppet har
utvecklats internationellt och hur det etablerats i Sverige samt hur sektortänkandet vuxit fram, det vill säga kategoriseringen av organisationer till offentlig, ideell eller privat sektor. I kapitel 3 redogör jag även för det ökande intresse och den uppmärksamhet som socialt inriktade nonprofitorganisationer
fått under de senaste 20 åren samt hur ett sådant socialt arbete har vuxit i
omfattning. Särskilt berör jag diskussionen om mångfald inom det sociala
arbetet och hur nonprofitorganisationerna i ett sådant sammanhang tillmäts
en särskild betydelse, bland annat genom den så kallade särart som de sägs
ge uttryck för i en social praktik.
I kapitel 4 går jag igenom den tidigare forskning som genomförts i förhållande till de teman jag tar upp i kapitel 2 och 3. Det innebär att sökningar har
inriktats mot att dels finna empiriska studier som jämfört socialt inriktad
verksamhet i ideell, privat och offentlig sektor. Dels redovisa den svenska
forskning som finns kring att undersöka kunskap och kunskapsbildning inom
det sociala arbetet.
Kapitel 5 utgör studiens teoretiska ram. Kapitlet som jag gett namnet Likriktning kontra särart och mångfald, inleder jag med att behandla en rad
begrepp som kommer att användas vid redovisning av studiens empiriska
material samt vid en avslutande analys. Som tidigare nämnts hämtar jag begrepp till ramverket från organisationsteorin, i huvudsak från nyinstitutionell
teori, men även från äldre former av organisationsteori. Kapitlet fortsätter
med en orientering över den nyinstitutionella teorins utveckling från tidigt
1970-tal fram till nutid där man i skilda faser och med olika styrka betonat
enskilda organisationers möjligheter att agera som självständiga aktörer i
förhållandet till olika typer av normer, riktlinjer och standarder som riktas
mot dem. Ställt i ljuset av det teoretiska ramverket avslutas kapitel 5 med en
problematisering och fördjupning av de inledande forskningsfrågorna.
Från och med kapitel 6 lyfter jag delvis in studiens empiriska material. Inledningsvis redogör jag för undersökningens datamaterial och metod samt
ger en mer detaljerad beskrivning av hur enkäten konstruerats, hur urvalet
till undersökningen gått till, vilka kommuner, organisationer samt personalkategorier som utgör urvalsgrund samt hur svarsfrekvens ser ut. I kapitlets
avslutande del redovisar jag resultat kring enkätens bakgrundsvariabler.
Kapitel 7 till 10 innehåller huvuddelen av de empiriska resultaten. I kapitel 7 undersöks till att börja med vilka metoder socialarbetare inom sektorerna använder i sitt arbete och fortsätter i kapitel 8-10 med mer fördjupade
analyser. Alla tre kapitel inleds med en medelvärdesjämförelse av enkätens
skalfrågor. Här försöker jag identifiera avgörande skillnader mellan hur so11

cialarbetare från de tre sektorerna förhåller sig till kapitlens olika frågeställningar: förhållande till kunskap, utveckla kompetens och arbetssituation. En
sådan första analys följs i varje kapitel av faktoranalyser. Ett av syftena med
sådana faktoranalyser är skapa ett antal sammanfattande dimensioner som i
ett tredje steg fungerar som variabler i de avslutande regressionsanalyserna.
Vart och ett av kapitel 8-10 avslutas med en sammanfattande text där en
preliminär analys av resultaten genomförs och där samtidigt en koppling
görs till teoretiska begrepp men också till tidigare forskning.
I det elfte kapitlet summerar jag de fyra empirikapitlen och pekar mer
konkret på de likheter och särdrag som resultaten visat upp. I kapitlet som
jag har kallat Hur kan skillnaden mellan sektorerna beskrivas? gör jag samtidigt försöka att tentativt ringa in den karaktäristik som genom analyserna
framträtt inom sektorerna.
I avhandlingens avslutande del, kapitel 12, sammanlänkas resultat från
den empiriska undersökningen i kapitel 7 till 10, med bakgrundsteckningen
och jämförs med tidigare forskning från kapitel 4. Resonemangen tar utgångspunkt i den inledande problemställningen från kapitel 1 kring en situation där förväntningar om mångfald korsas av krav på enhetlighet och evidens. Kapitel 12 avslutas med en sammanfattande analys där studiens fördjupade forskningsfråga från kapitel 5 ställs i centrum. Här förs en diskussion med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska ramverk och utifrån de
empiriska resultaten, om hur nonprofitorganisationer förhåller sig till organisationer och verksamheter i andra samhällssektorer. I vilken utsträckning
kan organisationer i ideell sektor, och den verksamhet man bedriver, utgöra
grund för och bidra till en efterfrågad mångfald inom det sociala arbetet?
Kapitlet avslutas med en kort diskussion om vilka implikationer och vilken
relevans avhandlingens analys har på samhällsutvecklingen samt vilka möjligt fortsatta forskningsfrågor resultaten ger upphov till.

12

2 Kunskap och kunskapsstyrning i det sociala
arbetet

Inledningsvis redogörs för några olika perspektiv på hur kunskap för det
sociala arbetet kan beskrivas. Som jag visar i texten kan sådana beskrivningar innehålla en lång rad detaljerade dimensioner, men kan också stanna vid
en grov kategorisering i forsknings- respektive erfarenhetsbaserad kunskap.
Med utgångspunkt i avhandlingens mer specifika frågeställningar kring socialarbetares värdering av och förhållningssätt till olika kunskapstyper och mot
bakgrund av Socialstyrelsens program kring en kunskapsstyrning riktad mot
det sociala arbetet, ägnas en andra del i kapitlet till att diskutera begreppet
evidensbaserad praktik (EBP). Ett uttalat mål med Socialstyrelsens program
– som i olika perioder bedrivits av skilda enheter inom myndigheten och
sedan 2010 vid Avdelningen för kunskapsstyrning – är att det sociala arbetet
i större utsträckning ska bygga på en vetenskapligt säkerställd kunskap. I
kapitlet visar jag på några olika tolkningsmöjligheter av begreppet evidensbaserad praktik och beskriver hur det har kommit att lyftas in i ett svenskt
sammanhang.
Mot bakgrund av den kommande genomgången kring kunskap och kunskapsstyrning, som jag kopplar mot den ena av de två tidsmässigt parallella
utvecklingslinjer jag beskrivit, går jag i det nästkommande kapitel 3 in på
den andra. Jag har beskrivit den som en process präglad av löften om särart
och förhoppningar om mångfald, där förväntningar på ett särskilt sätt riktas
mot nonprofitorganisationerna i en ideell sektor.

2.1 Olika betoning av kunskapskällor
Att olika individer inom det sociala arbetet lägger olika vikt vid vilka kunskapskällor man lyfter fram är alldeles självklart. I den här undersökningen
riktas intresset bland annat mot att studera vilka kunskapskällor de yrkesverksamma poängterar. För någon kan kunskap för det sociala arbetet innebära en betoning av det teoretiska kunnandet där grund- och vidareutbildning
samt forskningsanknytning utgör basen. För andra ligger tonvikten på en
praktisk yrkesutövning, där ett flerårigt socialt arbete utgör primär kunskapsbas. En central tankegång i ett sådant perspektiv är att kunskap bildas
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och förändring uppstår i kontakten med klienten och genom den relation som
uppstår i en sådan kontakt.
För ytterligare andra, som den före detta missbrukaren som till exempel
utför ett socialt arbete i ideell sektor, kan just bakgrunden av att själv ha
missbrukat vara den viktigaste kunskapskällan. Det vill säga att hon/han i sin
kontakt med hjälpsökande inte bara använder sig av teoretisk kunskap och
praktisk yrkeserfarenhet, utan också av den personliga erfarenheten av att
själv ha missbrukat.
När Ellström (1992) redogör för kunskap och lärande i arbetslivet i mer
allmänna ordalag, utan koppling till specifik profession, betraktar han kunskap som antingen explicit eller implicit. En explicit kunskap består, menar
han av olika former av teoretisk kunskap. Det karakteristiska för den här
typen av kunnande är enligt Ellström (a.a.) att den mer eller mindre tydligt
kan uttryckas verbalt eller genom text och i och med det också kan förmedlas vidare till andra, en påståendekunskap.
Som en kontrast till den explicita kunskapen ställer Ellström den implicita, eller erfarenhetskunskapen. Den här sidan av ett kunskapsbegrepp kan
också beskrivas som praktisk kunskap, det vill säga en kunskap som ofta är
knuten till olika former av praktiska färdigheter. Den kan också ta sig utryck
som en förtrogenhet genom förmågan att känna igen något, att bedöma något
eller att se.
Polanyi (1967) menar att det kan finnas en så kallad tyst dimension i allt
kunnande, en tyst kunskap. Den här typen av kunskap menar Kalman (2006)
fungerar som en understödjande medvetenhet i vårt handlande. En medvetenhet som är möjlig att uppmärksamma och reflektera över. Bergmark
(1998) uttrycker att det trots allt kan finnas skäl till att kritiskt granska begreppet tyst kunskap. Ofta, hävdar Bergmark, associeras ”den tysta kunskapen” med genomgående positiva kvaliteter där den oreflekterat kopplas samman med engagemang, mänsklighet och genuina upplevelser samtidigt som
den nyttjas för att markera ett avstånd eller en skepsis i förhållande till teoretiserande och abstraktioner av olika slag. Tyst kunskap menar författaren har
inget positivt värde i sig utan kan:
… beroende på sammanhang, avvisas på såväl instrumentella (hur den
fungerar i relation till vad man vill uppnå) som moraliska (i vilken utsträckning den används i ett ’gott’ syfte) grunder. Den är med andra ord varken
självklart ändamålsenlig eller självklart i ’det godas’ tjänst. Den är inte heller
alltid korrekt, utan kan lika gärna bygga på felaktiga föreställningar som på
riktiga iakttagelser (Bergmark 1998:48).

De två först nämnda kunskapskällorna – en teoretisk kunskap med bas i
forskningen, och en praktisk erfarenhet utvecklad i ett dagligt arbete – brukar ofta betonas då kunskapsbildning för det sociala arbetet studeras. Tydén,
Josefsson och Messing (2000) gör till exempel en grov sortering i dessa två
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undergrupper; det formella kunnandet (den teoretiska kunskapen) och den
erfarenhetsbaserade kunskapen (den kunskap socialarbetaren inhämtar i det
praktiska sociala arbetet). Också Bergmark och Lundström (2000) fångar i
sin undersökning av socialsekreterares kunskaper och kunskapssyn in teoretisk utbildning och erfarenhetsbaserad kunskap som huvudkällor för kunskapsbildning. En liknande uppdelning beskriver man i SOU 2008:18, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukarna, där kunskapen för det sociala arbetet hämtas från två källor; forskning och praktiskt
arbete.
Kunskapen kan komma från forskningen med olika vetenskapliga metoder
och med sin hemvist inom olika vetenskapliga discipliner… Kunskapen
kommer också från det praktiska arbetet. Vi använder i denna utredning begreppet ´professionell expertis´ för iakttagelser och erfarenheter från det
praktiska arbetet som systematiseras och dokumenteras samt kommuniceras
för att i sin tur kunna diskuteras, kritiseras och jämföras som ett led i en kumulativ kunskapsutveckling (SOU 2008:18:24-25).

Denvall (2001) beskriver sammanfattande ett förhållande där två olika läger
framhåller olika syn på hur processer av kunskapsbildning inom det sociala
arbetet bör gå till. Var och en av grupperna menar han har sin huvudsakliga
förankring i antingen en teoretisk eller en erfarenhetsbaserad kunskap. Å ena
sidan en linje som förespråkar en vetenskapligt förankrad evidensbaserad
kunskap där en ökad professionell kompetens utvecklas genom en större
grad av akademisering och forskningsanknytning, å andra sidan en gruppering som talar för utveckling genom en erfarenhetsbaserad kunskap, där
också en mer skeptisk inställning härskar i förhållande till forskningen.
Traditionellt har just erfarenhetskunskapen lyfts fram som en viktig beståndsdel inom det sociala arbetet. I tidigare undersökningar riktade mot
offentlig sektors individ- och familjeomsorg (IFO) menar en stor andel av de
tillfrågade att egen erfarenhet av det sociala arbetet är den viktigaste kunskapskällan (Bergmark & Lundström 2000).
Samtidigt som flera undersökningar laborerar med den grova indelningen
i en vetenskaplig kunskap och en erfarenhetsbaserad, har studier genomförts
där också andra kunskapskällor betonas. Pawson, Barnes, Boaz m.fl. (2003)
samt Johnson och Austin (2006) tar i sin klassificering av kunskap för det
sociala arbetet utgångspunkt i de vanligt förekommande erfarenhetsrelaterade (practioners knowledge) och forskningsbaserade kunskaperna (research
knowledge) men arbetar också med så kallad brukarkunskap (user knowledge) (jfr. Rosen 1994 och uttrycket klientönskan). DeMartini & Whitbeck
(1987) nämner kollegor som förmedlare av kunskap. Parallellt med dessa
olika typer av kunskapskällor beskriver International Federation of Social
Work (IFSW) och International Association of Schools of Social Work
(IASSW) en samlad kunskapsbas för det sociala arbetet uppbyggd kring tre
tongivande områden, theories, values and skills, det vill säga en teoretisk
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kunskap, värderingar samt färdigheter av olika slag (Sewpaul & Jones 2004).
Nygren, Blom och Morén (2006) menar i linje med en sådan definition att
det sociala arbetet och dess kunskapsobjekt inte bara består av teorier och
fakta om faktiska, fysiska och existentiella villkor, utan i lika hög grad av de
handlingar som görs i förhållande till dessa och därmed av de värderingar
som påverkar och styr själva agerandet.

2.2 Kunskapsstyrning och likriktning
Inledningsvis tecknade jag bilden av två parallella skeenden inom det sociala
arbetet. Å den ena sidan en process där stat, kommuner och landsting kontrakterar ut en något större andel socialt inriktad verksamhet på utförare
inom ideell sektor och på privata företag. Som redan påtalats finns förhoppningar om att alternativa aktörer ska bidra till en efterfrågad mångfald där
just den först nämnda gruppen ofta tillskrivs en särart som i en förlängning
förmodas addera mångfald. Å den andra sidan pågår ett förlopp mot att lägga
grund för ett evidensbaserat socialt arbete där en central tanke är att praktiken ska knyta an till och bygga på vetenskaplig kunskap. En viktig del i den
här processen var det regeringsuppdrag Socialstyrelsen fick 2000. I den rapport som följde, Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
(Socialstyrelsen 2000) behandlades bland annat vilka förutsättningar som
fanns att använda sig av en forskningsbaserad kunskap i det sociala arbetet,
det vill säga det teoretiska ramverk som brukar benämnas evidensbasering
eller evidensbaserad praktik (Bergmark & Lundström 2008). Upprinnelsen
till regeringsuppdraget (Socialstyrelsen 2000) förs många gånger tillbaka till
den kritik som den högsta ledningen vid Socialstyrelsen riktade mot den
kommunala socialtjänsten i slutet av 1990-talet (Pettersson & Wigzell 1999).
En kritik mot det offentliga som inte var unik för svenska förhållanden, utan
fastmer börjat växa sig stark ute i Europa ett par decennier tidigare (Hood
1999).
Trots att en svensk debatt om det sociala arbetets kvalitet och kunskapsbas kom att ta fart under sent 1990- och tidigt 2000-tal är den självklart inte
ny. Debattinlägget från Socialstyrelsens chefer och den därpå följande utvecklingen kan utan vidare länkas till en diskussion som pågått sedan tidigt
1900-tal, där man kontinuerligt och i takt med pågående samhällsförändringar ställt sig frågor om vilken kunskap som är relevant, vilka värderingar som
ska styra och vilka metoder som ska användas i det sociala arbetet (se t.ex.
Flexner 2001/1915; Meeuwisse & Svärd 2006; Blom, Nygren & Morén
2006; Pettersson 2001; SOU 1974:39). Ett inlägg från tidigt 1980-tal kan
ganska tydligt visa på den här pågående diskussionen och dess ständigt återkommande aktualitet.
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Det är viktigt att vi får till stånd en ömsesidig kommunikation och ett samarbete mellan forskningen och det praktiska socialvårdsarbetet. De erfarenheter
som socialarbetare gör på fältet måste fångas upp, systematiseras och bearbetas. Socialarbetarna måste formulera de problemställningar som de finner angelägna att det forskas om (Pettersson 1982:16).

Snart tre decennier senare skulle inlägget likväl finna sin plats i det offentliga samtal som under 1990- och 2000-talet följt kring ett kunskapsbaserat
socialt arbete. En sådan modell som debattören pekar på i citatet har tydliga
beröringspunkter med hur den evidensbaserade medicinen (EBM) i vissa
sammanhang har tolkats och översatts till det som brukar benämnas en evidensbaserad praktik (EBP) (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011; Bohlin & Sager 2011; Gambrill 2001, 2006, Gibbs & Gambrill 2002; Johnson &
Austin 2006; Oscarsson 2006, 2009; Sackett, Richardson, Rosenberg &
Haynes 1997; Sackett, Richardson, Rosenberg & Haynes 2000; SOU
2008:18).
Med start i det regeringsuppdrag Socialstyrelsen fick 2000, och den för
uppdraget särskilt inrättade projektorganisationen KUBAS (En Kunskapsbaserad Socialtjänst) samt enheten Centrum för utvärdering av socialt arbete
(CUS) inleddes ett arbete med att undersöka den forskningsbaserade kunskapens plats inom det sociala arbetet. Ett arbete med att stödja implementeringen av en evidensbaserad praktik har sedan förts vidare inom Socialstyrelsen av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) (Jergeby
2008) och från och med år 2010 genom Avdelningen för kunskapsstyrning
(Socialstyrelsen 2010). Inom avdelningen anges att en evidensbaserad praktik (EBP) ”…kännetecknas av en strävan efter att använda behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva i vetenskapliga utvärderingar” (Sundell
2010). Ansatserna att sprida och realisera EBP har tydligast riktats mot
kommunal socialtjänst, bland annat genom Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting (Ernestad & Andersson 2010; Denvall & Johansson 2012; Regeringskansliet 2010, 2011). De som i många fall utför behandlingsverksamhet på uppdrag av landsting och kommun, det vill säga nonprofitorganisationer samt privata vård- och omsorgsbolag, har inte varit en direkt måltavla för en sådan kunskapsstyrning. Denvall och Johansson
(2012:28) beskriver dock hur en ”evidensvåg” har dragit fram över länder
och organisationer och att det pågår en omdaning med inriktning mot evidens. Att den ”våg” som Denvall och Johansson (2012) visar på även har
nått utanför offentlig sektor, och fram till den ideella, tydliggörs bland annat
i intresseorganisationen Forum för frivilligt socialt arbetes idépolitiska program. I programmet går det att finna en medvetenhet om frågor kopplade till
EBP, parallellt med en mild tveksamhet samt en poängtering av andra ”dimensioner” som man menar finns inom den här typen av verksamhet:
Det finns en stark trend att evidensbasera all verksamhet. Det betyder att metoder för att säkerställa vad som ger bra resultat tas fram och används på allt
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fler verksamheter, inklusive i idéburna organisationer. Vi välkomnar ambitionen att ta fram kunskap om vad i det sociala arbetet som faktiskt har effekt.
Samtidigt vill vi höja ett varningens finger kring tron att det går att mäta och
väga allt. Det gör det inte. Det finns dimensioner i våra verksamheter som
inte kan fångas i grafer och diagram. De är ändå viktiga och får inte definieras bort i evidensbaseringens namn (Forum för frivilligt socialt arbete
2010:3).

Det är inte svårt att konstatera att arbete med att implementera EBP i offentlig socialtjänst har stött på opposition. En förklaring till ett sådant initialt
motstånd kan vara att det är ett arbete som staten, via Socialdepartementet
och Socialstyrelsen tagit initiativ till och lett, och inte som till exempel i
USA där inriktningen mot en evidensbaserad praktik drivits av professionen
självt (Denvall & Johansson 2012). Flera är de kritiker som hävdar att det
sociala arbetet inte kan bedrivas med en evidensbaserad medicin som grund
(för en genomgång av argument för och emot EBP, mot en internationell
horisont se Gibbs & Gambrill 2002). I det internationella, liksom i det
svenska offentliga samtalet och i forskningen, utkristalliseras två linjer – en
kritisk (se t.ex. Shahar 2003; Webb 2001, 2002) och en bejakande (se t.ex.
Austin, Claassen, Vu & Mizrahi 2008; Austin & Claassen 2008; Gambrill
2001, 2006; Gibbs & Gambrill 2002; Johnson & Austin 2006; Mullen, Bellamy Bledsoe & Fracois 2007; Proctor 2004; Rosen & Proctor 2003). Särskilt tydligt blir kritiken från de grupperingar som hävdar den tidigare
nämnda tysta kunskapens centrala plats i det sociala arbetet (Parton &
O´Byrne 2000; Ronnby 2006; Tydén, Josefsson & Messing 2000).
Som jag kommer att visa nedan i kapitlet Tidigare forskning går det dock
att urskilja en förändrad inställning hos socialarbetare inom offentlig sektor,
det vill säga de kategorier som varit direkt måltavla för Socialstyrelsens kunskapsstyrning. Under närmare en tioårsperiod, från slutet av 1990- till mitten
av 2000-talet, har man i offentlig sektor gått från en skeptisk uppfattning i
förhållande till forskning och en vetenskaplig kunskaps plats inom det sociala arbetet, till att i allt högre grad och på ett rent programmatiskt plan, bejaka en sådan inriktning (Bergmark & Lundström 2008; Bergmark & Lundström 2000, 2007; Denvall & Johansson 2012). Av intresse för den här studien är särskilt Bergmark och Lundströms resultat som kommer att jämföras
med data från avhandlingens empiriska undersökning. En grundläggande
fråga för avhandlingen blir mot en sådan bakgrund att undersöka och i ett
jämförande perspektiv analysera hur socialarbetare inom de tre sektorerna
förhåller sig till en forskningsbaserad kunskap, och mot vilken kunskapsbas i
stort det sociala arbetet inom sektorerna bedrivs?
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2.3 Uttolkningar av en evidensbaserad praktik
Med en evidensbaserad medicin (EBM) som grund har flera uttolkningar
förts fram av det som i svenska sammanhang benämns en evidensbaserad
praktik (EBP). I sitt ursprung kom introducerandet av EBM att ta utgångspunkt i en professionskritik. Här handlade det om en läkarkår som i sitt kliniska arbete inte använde sig av bästa vetenskapliga stöd. Istället för att
själva granska den aktuella kunskapen, ta ställning till den och använda sig
av metoder med vetenskapligt stöd, förlitade sig yngre läkare på de auktoriteter man hade i sin omgivning. Ett av de tyngsta skälen till en förändrad syn
på kunskapsanvändning låg därmed i att läkarkåren, genom EBM, skulle inta
en mer självständig men också kritisk inställning till en vägledande auktoritet. Genom en egen kritisk bedömning av de forskningsresultat som fanns till
buds skulle praktikern hitta fram till bästa tänkbara behandlingsmetod (Bohlin 2011).
Oscarsson (2009) visar på tre parallella sätt att betrakta EBP. I ett första
perspektiv är EBP detsamma som en strikt tillämpning av resultat från så
kallat experimentella studier. I ett sådant perspektiv ligger en stark betoning
på forskning och att resultat från forskningen uttrycks i kvantifierbara data.
EBP innebär utifrån ett sådant synsätt att socialarbetarna ska använda sig att
de metoder som i vetenskapliga studier visat sig ha bäst effekt (Anttila 2006;
Sundell, Löfholm & Kaunitz 2006; Sundell 2008, se även Socialstyrelsen
2011). Det är i stora drag den modell som ligger till grund för det arbete som
utgår från Socialstyrelsen och dess Avdelning för kunskapsstyrning (Socialstyrelsen 2010).
I ett andra perspektiv skapas kunskap primärt genom studier av den personliga kontakt som uppstår mellan socialarbetare och klient. Kunskapen
inhämtas genom kvalitativa data i observations- och intervjustudier (Gilgun
2005, 2006; Hydén 2008; Ronnby 2006; Webb 2001).
I ett tredje perspektiv pekar Oscarsson på en modell som författaren själv
hävdar är den modell som har störst samstämmighet med hur EBM i sitt
ursprung kom att utformas (se även Bergmark, Bergmark & Lundström
2011; Gambrill 2006). Det tongivande för en sådan utformning är att den,
som Sackett (2000:1) beskriver det, utgår från en sammanvägning av information från tre kunskapskällor:
The conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of EBM
means integrating individual clinical expertise and patient values with the
best available external clinical evidence from systematic research.

De två uttolkningar av EBP som numer fått mest utrymme i en offentlig
debatt liknar till stora delar Oscarssons första och tredje perspektiv. De två
beskrivs många gånger som en utifrån- och en inifrånstyrd modell. Den ini19

frånstyrda, som alltså i sitt ursprung kan spåras tillbaka till EBM, benämns
critical appraisal. En grundtanke är att socialarbetaren, på samma sätt som i
ursprungsmodellen, själv kritiskt granskar den forskningsbaserade kunskap
som står till buds, för att därefter ta ställning till vilken behandlingsmetod
som i det unika fallet lämpar sig bäst. Oscarsson (2009) beskriver en arbetsmetod och ett förhållningssätt där den yrkesverksamme möter och arbetar
med brukaren/klienten i olika steg. I en sådan ideal process, står den så kallat
reflekterande praktikern i centrum, där hon i sitt val av insatser självständigt
värderar olika kunskapskällor och typer av evidens, samtidigt som hon väger
in den individuella klientens/brukarens specifika förutsättningar och värderingar 5 (Gibbs & Gambrill 2002; Oscarsson 2006; Sackett et al. 2000). Som
Oscarsson (2009) själv beskriver det är förloppet just en idealprocess, svår
eller omöjlig att genomföra i en social praktik. Ett sådant arbetssätt ställer
stora krav på såväl organisation, socialarbetare som klient. Organisationen
ska tillgodose att den professionella socialarbetaren har den kunskap som
krävs för kunskapssökande, men också en arbetssituation som ger utrymme
för en sådan sökning efter evidens. Därtill förväntas klienten ha möjlighet ett
ta ställning till de metoder som är aktuella. Stadier som i de allra flesta fall är
omöjliga att realisera.
I kontrast till en sådan självständig, kritisk granskning som critical
appraisal utgår från har ytterligare en modell utkristalliserats. Här genomförs
och kontrolleras det sociala arbetet i större utsträckning med hjälp av manualbaserade program och standardiserade riktlinjer, den så kallade riktlinjemodellen (jfr. Bergmark & Lundström 2006; Bergmark, Bergmark &
Lundström 2011; Bohlin 2011; Rosen 2006; Rosen & Proctor 2003). Ponnert
och Svensson (2011) menar att det i en generell diskussion om vad EBP
innebär i en social praktik är just riktlinjemodellen som blivit ledande. Det är
också det arbetssätt som till övervägande del liknar den modell som Socialstyrelsens Avdelning för kunskapsstyrning använder vid en implementering
av EBP.
I en sådan modell är de interventioner som utförs förpackade i form av program som genomförs med stöd av manualer, vilket underlättar genomförandet av vetenskapliga studier och utvärdering (Ponnert & Svensson
(2011:168).

Oavsett vilken av de två modeller som en implementering av EBP utgår från
är det som Oscarsson (2009) beskriver det, kvantifierbara data som lägger
grund till att skapa evidens. Två metodologiska utgångspunkter är dominerande i ett sådant arbete: randomiserade kontrollerade experiment (RCT) och
systematiska översikter (Bergmark & Lundström 2008; Hydén 2008).
5
För en kritisk diskussion kring ett evidensbaserat socialt arbete och de faktiska möjligheterna att bedriva ett sådant arbete utifrån critical appraisal eller riktlinjemodellen, se Bergmark,
Bergmark & Lundström (2011).
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2.4 Kvalitet i det sociala arbetet
Ett område som kan länkas samman med frågan om det sociala arbetets kunskapskällor och EBP, handlar om vad som är faktisk kvalitet i ett sådant
arbete, men också vad som ger så kallad effekt. Är en behandlingsmetod
baserad på RCT och som visat sig ge effekt i klienters liv, liktydig med god
kvalitet? Blom och Morén (2012) gör en distinktion mellan så kallad servicekvalitet och livskvalitet, där den först nämnda relaterar till de direkta
effekter en behandlingsmetod kan ge i en brukares liv och den senare hur
den påverkar en hel livssituation. Inom EBP beskrivs det först nämnda perspektivet som en så kallad klienteffekt. Det vill säga de observerbara resultat
i beteendeförändring som en jämförande studie baserad på RCT kan visa
upp. Det kan exempelvis handla om en klient som tagit del av ett behandlingsprogram och minskat sitt intag av alkohol, jämfört med någon likvärdig
så kallad kontrollperson, som inte ingått i samma program. Alternativt att en
ungdom lämnat en kriminell livsstil efter genomgånget program.
Den senare, livskvaliteten, beskriver mer uttalat vilka vidare innebörder
behandlingen har på brukarens livssituation i stort. En god servicekvalitet,
menar författarna, korrelerar inte nödvändigtvis med en bättre livskvalitet.
Förändringar i beteende kan uppfattas som god servicekvalitet utifrån ett
politikperspektiv, ett arbetsgivarperspektiv, ett forskarperspektiv eller ett
socialarbetarperspektiv, men behöver inte nödvändigtvis vara en förändring
som är positiv ur den berörda människans synvinkel.
Trots att servicekvaliteten är en väsentlig del av det sociala arbetet är det
av vikt, menar författarna att inte endast utgå från ett sådant perspektiv när
kvalitet i en behandlingssituation bedöms. Effekt är inte likställt med kvalitet
och det är problematiskt att, utifrån EBP och RCT, utarbeta riktlinjer och
standardiserade program, som endast fokuserar klienteffekt och servicekvalitet.
Kvalitet i en behandlingssituation är samtidigt beroende av den kontext
vari behandlingen utförs. Vid sidan av riktlinjer, standardiserade rekommendationer och manualbaserade program inverkar också – och som flera forskare menar, än starkare – den relation eller den så kallade utförareffekt som
skapas i en sådan situation (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011; Norcross & Wampold 2011; Wampold 2009). En evidensbaserad och standardiserad metod kan ge klienteffekt, andra forskningsresultat liknande de ovan,
pekar dock på andra faktorers starkare inverkan, där så kallade terapeutiska
faktorer har minst lika stort eller större inflytande (Hubble, Duncan & Miller
1999; Messer & Wampold 2002). Metoden i sig har en avgränsad inverkan.
Viktigare och mer förändringsmotiverande, menar många, är den behandlar/klientrelation som bygger på empati, tillit och genuint engagemang
(Knei-Paz 2009; Miller & Rollnick 1991).
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2.5 Specifika metoder och förhållande till kunskap
I den empiriska delen av avhandlingen blir en första utgångspunkt att i kapitel 6 undersöka de yrkesverksammas grund- och vidareutbildningsnivåer,
deras erfarenheter av socialt arbete, samt att i kapitel 7 studera med vilka
specifika metoder man bedriver sitt arbete. När en diskussion på det här sättet förs om metoder bör man ha i åtanke att begreppet metoder för det sociala arbetet kan ha väldigt olika betydelser och att det ligger en svårighet att
definiera ett sådant begrepp. Dels finns bilden av det sociala arbetet strukturerat kring evidensbaserade metoder som ovan, det vill säga metoder som
bygger på vetenskaplig kunskap om värdet av olika insatser.6 Dels existerar
en praktisk verklighet där de ”metoder” socialarbetare använder inte har
något vetenskapligt stöd i strikt mening. Många gånger handlar det istället
om en rad skilda teorier och synsätt som på olika sätt kan ingå som delaspekter för att strukturera det sociala arbetet. Bergmark och Lundström
(1998) utgår i sin studie från en internationellt etablerad definition som lägger tonvikt vid just systematik, ändamålsenlighet och planering (Bartlett
1958; Schwartz 1979; Siporin 1975). En liknande definition använder Perlinski, Blom och Morén (2012) i sina studier. Mer precist använder man sig
av en definition där metoder i socialt arbete ”… står för alla systematiska,
planmässiga och strategiskt utformade aktiviteter som socialarbetare använder i ett direkt klientarbete, eller som används indirekt för att reglera klientarbete”. I avhandlingens kartläggning av de yrkesverksammas metodanvändning ansluter jag till en sådan definition Bergmark och Lundström
(1998) utgår från där ”… metoder i ett socialt arbete avser mer eller mindre
sammansatta interventioner i klienters liv, avsedda att utreda deras situation
eller i något avseende förändra dem eller deras villkor”. I avhandlingens
empiriska undersökning ombads bland annat de yrkesverksamma utifrån en
rad listade sådana interventioner att ange de specifika metoder man själv
använder i sitt arbete (jfr. Perlinski, Blom & Morén 2012; Perlinski 2010).
Med dessa faktorer som bakgrund och den kunskapsstyrning som riktas
mot det sociala arbetet som fond undersöker jag därefter socialarbetarnas
förhållande till kunskap, där en särskild uppmärksamhet ägnas åt den vetenskapligt forskningsbaserade kunskapens plats. Det vill säga den kunskapsdimension som i debatten om ett kunskapsbaserat socialt arbete ofta får
mycket utrymme. Som kapitlet har visat förefaller implementeringen av EBP
och kopplingen till en forskningsbaserad kunskap till en början ha stött på
motstånd inom den offentliga sektorn, men efterhand i allt större utsträck6

Bergmark och Lundström (2007) väcker i anknytning till en sådan diskussion också frågan
om det överhuvudtaget finns några strikt evidensbaserade metoder att tillgå i ett socialt arbete
(Jfr. Börjeson 2005; Bergmark, Bergmark & Lundström 2011; Denvall & Johansson 2012;
Nygren, Blom & Morén 2006).
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ning på ett programmatiskt plan mötts av acceptans (Bergmark och Lundström 2008; Bergmark och Lundström 2007; Denvall & Johansson 2012).
Kan ett liknande bifall inom offentlig sektor också identifieras i avhandlingens empiri? Hur uppfattningar och förhållningssätt kring dessa frågor ter sig
hos yrkesverksamma inom ideell sektors nonprofitorganisationer samt inom
privata vård- och omsorgsbolag, har inte tidigare undersökts. Är det möjligt
att identifiera några skillnader sektorer och organisationer emellan, och hur
kan i så fall sådana skillnader beskrivas och förstås?
Som jag inledningsvis har pekat på skapas i många sammanhang bilden
av att verksamheter inom civilsamhällets socialt inriktade nonprofitorganisationer på avgörande sätt skiljer sig från de inom både privat och offentlig
sektor. I nästkommande kapitel ger jag en mer detaljerad teckning av hur en
sådan bild vuxit fram.
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3 Civilsamhället och de socialt inriktade
nonprofitorganisationerna

Efter att i det föregående kapitlet gett en inblick i det ena av två parallella
skeenden som jag inledningsvis skisserade, ger jag i det följande kapitlet en
fördjupad bakgrund till ett andra förlopp, det skeende jag tidigare har beskrivit som präglat av löften om särart och förhoppningar om mångfald. Här
knyter jag an till skeenden under 1980-, 1990- och 2000-talets början, där ett
intresse för det civila samhället blev mer märkbart. En tendens under en
senare del av denna period var att socialt arbete kontrakterades ut på nonprofitorganisationer i det civila samhället.
I olika sammanhang uttalas således förhoppningar om det sociala arbete
som utförs inom nonprofitorganisationerna. Det existerar på ett retoriskt plan
en föreställning om att de kan svara för och bidra till en ökad mångfald inom
det sociala arbetet (SOU 2007:37). I flera offentliga dokument, och från
nonprofitorganisationerna själva framhålls som tidigare nämnts att de ”står
för ett självständigt alternativ till offentlig sektor” (Proposition
2009/10:55:51) samt att organisationernas sociala arbete förutsätts utgå från
olika ”värdemässiga eller metodologiska utgångspunkter” där ”olikheten är
att betrakta som en tillgång” (Regeringskansliet 2008a:37, 2008b:16,33). En
central uppgift för undersökningen blir att studera hur ett förväntat ”självständigt alternativ” kan beskrivas och i vilken utsträckning och utifrån vilka
eventuella perspektiv ideell sektors organisationer svarar för en ”metodologisk och värdemässig mångfald”?
Då huvudintresset i avhandlingen riktat mot organisationer inom det civila samhället, satt i förhållande till organisationer och verksamheter i privat
och offentlig sektor, ger jag inledningsvis i kapitlet en sammanfattande bild
av hur civilsamhällsbegreppet har framställts och hur det etablerats i Sverige
samt hur nonprofitorganisationerna inom ideell sektor kommit att uppmärksammas och beskrivas. Med en sådan utgångspunkt berör jag i kapitlet hur
klassificeringen av organisationer till olika sfärer eller sektorer har utvecklats från sent 1980-tal. En sådan sortering har senare ofta legat till grund för
mycket av den svenska forskningen kring de socialt inriktade nonprofitorganisationerna. I avsnittet behandlar jag även delar av den kritik som finns mot
att betrakta en samhällsorganisering uppbyggd kring sektorer eller sfärer. I
den fortsatta texten knyter jag sedan an till den diskussion kring mångfald
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som pågår på ett retoriskt plan, där nonprofitorganisationerna, med sin förmodat särskiljande karaktäristik, lyfts fram som speciellt betydelsefulla.
Vid sidan av mångfaldsbegreppet belyser jag i texten även begreppen
särart och mervärde. Båda dessa begrepp används ofta för att lyfta fram de
utmärkande drag som sägs prägla ideell sektors organisationer, det vill säga
en särskild profil som i en förlängning hypotetiskt inom sig bär på förutsättningar att bidra med någonting annat och annorlunda jämfört med den vård
och omsorg som produceras i offentlig och privat sektor. Kapitlet avslutas
med en översiktlig sammanfattning där jag utifrån det redovisade materialet
gör några preliminära ställningstaganden inför den fortsatta framställningen.

3.1 Från två till tre sfärer – en scenförändring
Trots den uppmärksamhet som civilsamhällsbegreppet fått under en 20-30
årsperiod är termen inte ny, än mindre är själva begreppet entydigt. Från att
ha varit ett ”nästan dött begrepp” (Trägårdh 1999:15) startade en pånyttfödelse i Östeuropa och Latinamerika under 1970- och 1980-talen (Wagner
2006). För Östeuropas del utgjorde civilsamhället eller ”medborgarsamhället” det sammanhang där kritik mot en kommunistisk regim kunde leva
och i Latinamerika den kontext där motstånd mot militärdiktaturer växte sig
stark (Edwards & Foley 1998).
Ungefär ett decennium efter det att ”medborgarsamhället” diskuteras och
etableras i Östeuropa för Linder (1988) i en skrift ett resonemang kring Berger och Neuhaus (1977) samt Novaks (1980) begrepp Mediating structures.
Berger och Neuhaus som utgår från ett amerikanskt perspektiv, nämner
grannskapet, familjen, kyrkan och frivilligorganisationerna som exempel på
sådana strukturer, det vill säga det område som mer eller mindre tydligt
kunde separeras från både det offentliga och från en marknad. När Linder
(1988) för in begreppet i ett svenskt sammanhang gör han det utifrån ett
perspektiv som Trägårdh (1999) beskriver som ”Timbros civila samhälle”.
Det var också från ett sådant konservativt håll mycket av den tidiga svenska
diskussionen utgick (Linder 1988; Zetterberg 1992; 1994; 1995).
Trägårdh (1999) identifierar två riktningar, dels en klassiskt liberal, dels
en socialkonservativ. Den senare, som kom att dominera svensk debatt, benämns gemenskaparna, och karaktäriserades av ledord som social gemenskap och kristen etik. Trots en sådan relativt framträdande ställning i det
offentliga samtalet existerade också röster från vänster. På samma sätt som
bland de så kallade gemenskaparna fanns även utifrån ett vänsterperspektiv
grupperingar med olika inställning till och uppfattningar om det civila samhället. Å ena sidan en formation som i ett civilsamhälle kunde identifiera ett
nytt begrepp för den svenska folkrörelsen (Eneroth & Olsson 1993; Thorwaldsson 1994). Å andra sidan en gruppering med en mer antagonistisk inställning. Här betraktades civilsamhället, så som det kom att introduceras av
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de socialkonservativa gemenskaparna, som ett sätt att angripa välfärd och ett
jämlikt samhälle (Antman 1993; Greider & Wennberg 1995).
Den scenförändring som Amnå (2006) beskriver, med en uppdelning i tre
sfärer – stat, marknad, civilsamhälle – menar Dahlkvist (1995) första gången
introducerades i Sverige genom Karlsson (1990), det vill säga ett par år efter
det att Linder (1988) startat en diskussion kring medierande strukturer. De
samtal som förts kring ett civilsamhälle hade dessförinnan definierat det som
en motpol till en statlig sfär (Arvidsson & Berntson 1980; Arvidsson &
Berntson m.fl. 1990). Inom det civila rymdes i en sådan modell alla de organisationer och verksamheter som inte kunde sorteras till det statliga. Det nya
i Karlssons modellförsök var att han inom en civil sfär gjorde en ytterligare
uppdelning genom att särskilja marknaden från det han benämnde gemenskaperna. I och med en sådan modell betraktade han samhället som bestående av, istället för två, nu tre ömsesidigt beroende delar eller sfärer. Han
talade om staten, marknaderna och gemenskaperna, där alltså de två senare
sorteras till en civil sfär och marknaden således inneslöts i ett civilsamhälle
(Karlsson 1990). Bilden av ett tre-sfärssamhälle i något modifierad form bärs
vidare av Arvidsson, Berntson och Dencik (1994) som talar om tre delsystem: stat, marknad och civilt samhälle, där författarna till skillnad från
Karlsson (1990) alltså beskriver ett civilt samhälle som en egen solid sfär vid
sidan av stat och marknad. Drivkrafterna till en sådan uppdelning i tre sfärer,
där marknaden avskildes från det civila samhället gick att finna i både nyliberala utgångspunkter som ensidigt talade för olika former av marknadslösningar, men kanske framför allt i en socialkonservativ inriktning så som den
introducerades av Zetterberg (1995). Genomgående hävdade Zetterberg sin
syn på civilsamhället som det område där mänskliga relationer, gemenskap
och ömsesidigt ansvarstagande kunde utvecklas. Det här området, menade
Zetterberg, utmanades inte bara av staten utan också marknaden utgjorde ett
hot. Zetterberg talade om en kniptång som pressade det civila samhället från
två håll. Genom tre-sfärsteorin, som Zetterberg (1994) för vidare i artikelform och olika offentliga framträdanden, markerar han och gemenskaparna
civilsamhällets jämbördiga position i förhållande till de andra sfärerna. ”Stat,
civilsamhälle och marknad formar en pall med tre ben, på vilken vår välfärd
vilar. Det är meningslöst att säga att ett visst ben på en trebent pall är viktigare än ett annat” (a.a:92).
Den här trebenspallen har i många sammanhang kommit att fungera som
modell för och vidareutvecklats i det svenska samtalet om ett civilt samhälle
och på ett liknande sätt ansluter jag inledningsvis i avhandlingen till ett synsätt där jag betraktar samhället som uppbyggt kring olika sfärer och som
implicit ger utryck för grundläggande olikhet organisationer emellan, där jag
dock i likhet med Sjöstrand (1985, 1995, 1999), Walzer (1997) och Scott
(2008) anser att staten och statens organisationer intar en särställning. Synsättet ligger bland annat till grund för hur organisationer har valts ut till avhandlingens empiriska undersökning.
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3.2 Civilsamhället i ett nutida perspektiv
Ett vanligt sätt att kategorisera civilsamhällets teoribildningar är utifrån två
sammanfattande synsätt, man brukar tala om ett kommunitärt och ett nypluralistiskt perspektiv, där det kommunitära kan likställas med de tidigare
nämnda så kallade gemenskaparna (Trägårdh 1999). Ofta förekommer också
blandformer där delar av grundläggande kommunitära utgångspunkter kopplas samman med nypluralistiska idébildningar (se t.ex. Walzer 1990; 1997).
Det kommunitära perspektivet kan karaktäriseras utifrån bilden av att de
enskilda samhällssfärerna var och en kännetecknas av olika normsystem.
Något förenklat och för att få en övergripande bild brukar civilsamhällets
normsystem kopplas mot idealitet, samtidigt som marknadens grundläggande värden bygger på ekonomiskt vinning och statsmakten sammankopplas med ordning (Sjöstrand 1985, 1995, 1999). En grundläggande uppfattning inom kommunitarismen är att det bör råda en balans mellan de olika
samhällssfärerna. Staten ska utifrån en sådan modell primärt upprätthålla lag
och ordning. Civilsamhället i sin tur har som en av sina viktigaste uppgifter
att inskola/socialisera in i de etiska regler och normer som kan anses vara
viktiga för samhället. Marknaden slutligen fyller funktionen av att frambringa materiell och ekonomisk utveckling.
Det nypluralistiska perspektivet å en andra sida, kan kopplas mot det som
man i den svenska debatten skulle kunna beskriva som vänsterperspektivet
(Eneroth & Olsson 1993; Edwards & Foley 1998; Greider & Wennberg
1995; Thorwaldsson 1994). Trots att man inom både kommunitarism och
nypluralism alltså betraktar samhället som uppdelat i sfärer beskriver Walzer
(1997) statens roll och uppgift som helt unik. Staten menar han både omsluter det civila samhället men upptar också plats inom det. Staten bestämmer
grundregler för de föreningar som sorteras till ett civilt samhälle och utövar
samtidigt ”tryck” på dem, men reagerar också för påtryckningar från dem.
Staten kan aldrig bli menar han: ”… blott en ram för det civila samhället.
Det är även ett instrument…” (a.a.:111). Liknande tankar för Sjöstrand fram
när han betonar statens särskilda roll och ställning i förhållande till ett civilt
samhälle, där staten och statens organisationer har en specifik uppgift ifråga
om tvång och tvångsåtgärder (Sjöstrand 1985, 1995, 1999).
Keane (1998) som är en civilsamhällsteoretiker med koppling till nypluralismen, utgår inte från tre (stat, marknad, civilsamhälle) eller som i vissa
fall fyra sfärer (stat, marknad, civilsamhälle, familj). Keane talar istället om
en statlig-sfär och en icke-statlig – stat kontra ett civilsamhälle. Därmed
separerar han inte ut marknaden som en fristående enhet ur en icke-statlig
sfär, marknad och civilsamhälle ryms istället båda inom den icke-statliga
sfären. En övergripande hållning inom en sådan samhällsförståelse är att en
så kallat icke-statlig del av ett samhälle inte kan förstås utifrån ett entydigt
ekonomicentrerat perspektiv, lagt till en sådan överblick krävs även ett perspektiv som tar fasta på och uppmärksammar en pluralistisk blandning av
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organisationer och institutioner med en rad olika drivkrafter. Med anknytning till en nutida svensk diskussion kring ett civilsamhälle för Trägårdh
(2008) fram liknande tankegångar (jfr Karlsson 1990; Novak 1980). Trägårdh menar till exempel att det kan finnas anledning att återkoppla till Hegels syn på ett civilsamhälle som behovens arena, där också aktörer på en
marknad är möjliga att identifiera. Trägårdh lyfter samtidigt fram en syn där
man, vid sidan av att betrakta civilsamhället som en egen sfär med sin egen
rationalitet, mer bör fokusera på det växelspel som ständigt pågår mellan stat
och civilsamhälle – mellan det privata och det offentliga (Trägårdh 2008).
Om de två perspektiven ovan, ett kommuninärt och ett nypluralistiskt
ställs mot varandra så kanske den mest avgörande skillnaden går att finna i
hur man inom perspektiven betraktar de aktiviteter som pågår i ett civilsamhälle. Medan man inom nypluralismen identifierar verksamheter inom civilsamhället som grunden för en välfungerande demokrati håller det kommunitära perspektivet fram dem som motor till att skapa en samhällelig känsla av
gemenskap och ömsesidigt ansvarstagande (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton 1996). Ett liknande sätt att beskriva skillnader är att sätta ljus på
vilka typer av organisationer respektive perspektiv framhåller som mest centrala. Medan det kommunitära tenderar att bortse från organisationer med
uttalat politiska syften är det just dessa som oftast står i centrum inom
nypluralismen (Lindberg 2005).
I den svenska civilsamhällsforskningen har både det så kallade sfärtänkandet, med utgångspunkt i Zetterbergs trebenspall (Zetterberg 1994, 1995),
och Sjöstrands modell över mänsklig interaktion i ett samhälle (Sjöstrand
1985, 1995) haft betydelse och ofta har de används i kombination med
varandra (Söderholm & Wijkström 2002; Wijkström 2012; Wijkström &
Einarsson 2006; Wijkström & Lundström 2002). Samtidigt poängteras i flera
studier den svårighet som Sjöstrand (1985) pekar på, det vill säga att det
finns betydande komplikationer i försöken att skilja ut organisationstyper
från varandra baserade på deras skilda karaktäristik, eftersom de i en praktisk verklighet uppvisar drag av varandra.
Ett grundläggande ställningstagande för Ahrne, Roman och Franzén
(2003) är att en indelning av samhället i skilda sfärer är mindre lyckad och
samtidigt någonting de ställer sig kritiska till. Mot bakgrund av den mångfald organisationer som verkar i ett samhälle och att de ofta och på flera sätt
liknar varandra, är det svårt menar Ahrne och Papakostas, eller till och med
omöjligt, att med precision gruppera dem till en avskild sektor eller sfär
(Ahrne 1994; Ahrne & Papakostas 2002). Författarna hävdar istället att organisationernas omgivning primärt består av relationer, snarare än gränser
och sorteringsfack, och att de i ett ständigt skiftande socialt landskap hela
tiden interagerar med varandra (Ahrne, Roman & Franzén 2003).
Ahrne är inte ensam i sin kritik av sfär/sektor-begreppet. Exempelvis Edwards och Foley (1998) menar att en sådan kategorisering tar utgångspunkt i
hypotesen att sektorerna utmärks av olika tydligt framträdande organisato29

riska logiker. Någonting som de hävdar inte förekommer i en empirisk verklighet. Snarare existerar inom olika organisationer en mix av olika logiker,
vilket gör det nära nog omöjligt att adressera organisationer till en avskild
sektor. Liknande tankar för Kuhnle och Selle (1992) fram. De menar att den
pluralism av olika organisationer och organisationstyper som existerar i ett
samhällsliv komplicerar en kategorisering av organisationer till avskild sektor eller sfär. På grund av risken att ”sortera fel” frågar sig författarna om en
sektorindelning snarare fördunklar mer än den förklarar.
Trots de preliminära utgångspunkter som jag har i avhandlingen, att betrakta samhället som uppbyggt kring olika sfärer, där olika organisationer
sorteras till mer eller mindre konkreta rum, finns alltså anledning till försiktighet. Som jag visat existerar flera kritiska röster mot en sådan kategorisering (se t.ex. Dahlkvist 1995; Edward & Foley 1998; Lindberg 2005; Lindskog 1995). En central kritik bygger alltså på frågan om organisationer inom
det som DiMaggio & Powell (1983) beskriver som ett gemensamt organisatoriskt fält 7, i praktiken kan tillskrivas en sådan utmärkande och särskiljande
karaktäristik som motiverar till kategorisering i sfärer eller sektorer.
Som jag kommer att visa i kapitel 5 finns det inom den nyinstitutionella
teorin forskning som visar att organisationer som verkar inom ett sådant fält
drivs mot likriktning, det vill säga att verksamhet och organisationer alltmer
börjar likna varandra (DiMaggio & Powell 1983; Smith & Lipsky 1993,
2001). En sådan utgångspunkt blir inte minst viktig mot bakgrund av det
stora antal organisationsformer som förekommer i dag. Vilken exakthet har
till exempel en klassificering av ett icke vinstgenererande företag som drivs i
aktiebolagsform till det civila samhället? Hur väl fungerar en strikt sortering
till offentlig sektor av ett behandlingshem med en kommunal/statlig huvudman som säljer sina tjänster till en kommun?

3.3 Förhoppningar om ökad mångfald
Den indelning i sfärer som bland annat Ahrne och Papakostas kritiserar
speglar således till stor del den modell av ett civilsamhälle som Zetterberg
(1995) introducerade i början av 1990-talet och som flera forskningsansatser
med fokus på ett civilsamhälle fortsatt byggt vidare på. Det finns numer i ett
offentligt samtal en mer eller mindre vedertagen uppfattning om civilsamhället och dess organisationer som ett särskilt område med särskilda förutsättningar och en särskild karaktäristik. I linje med det kan man observera en
ökad uppmärksamhet kring nonprofitorganisationer som välfärdsproducen7

DiMaggio & Powell (1983:148) karaktäriserar begreppet organisatoriskt fält på följande sätt:
By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory
agencies, and other organizations that produce similar services or products.
30

ter. Data visar att den typ av socialt arbete som utförs vid sidan av offentlig
socialtjänst, inom ett civilsamhälle men också inom privat sektor, har haft en
stadig tillväxt under en dryg tioårsperiod. I en specialberäkning från SCB
inom området vård- och omsorg uppgick det totala antalet anställda under år
2007 till drygt 700 000 varav drygt 120 000 verkade inom företag och nonprofitorganisationer (Olsson 2009). Motsvarande uppgifter för 2010, inom
det som Hartman (2011) benämner välfärdstjänstesektorn8, visar att cirka
745 000 individer var verksamma inom denna typ av tjänsteproduktion,
varav drygt 17 procent, eller cirka 128 000 individer utförde sådana tjänster
inom privat verksamhet. I rapporten (Hartman 2011) separerar man privat
verksamhet i vinstsyftande respektive icke vinstsyftande, där antalet anställda inom den senare gruppen uppgick till 33 500 medan det i vinstdrivande företag fanns drygt 94 000 yrkesverksamma. Hartmans uppgifter, som
är hämtade från specialberäkningar i SCB:s företagsregister, visar att antalet
anställda i icke vinstsyftande verksamheter mellan åren 2003-2010 ökade
med cirka 7 500 individer eller 29 procent, medan vinstsyftande verksamheter inom denna välfärdstjänstesektor ökade med 112 procent, motsvarande
cirka 50 000 individer. Genomgående är det helt klart vård- och omsorgsföretag, det vill säga vinstsyftande verksamheter som står för den mest markerade ökningen, och då främst genom ett fåtal större företag, medan expansionen i ideell sektor mattats av (Lundström & Wijkström 2012; SCB 2006;
SOU 2007:37; Trydegård 2001). Liknande utveckling kan även identifieras
internationellt (Corbin 1999; Department of Health 1998; Healy 2004; Henriksen, Smith & Zimmer 2012; Van Heugten & Daniels 2001).
Kanske just på grund av de större företagens dominans finns förhoppningar knutna till de nonprofitorganisationer som bedriver ett socialt arbete,
och samtidigt ett politiskt intresse som numera sträcker sig över de politiska
blockgränserna. Det framgår inte minst av den så kallade Överenskommelse
som upprättats mellan Regeringen, idéburna organisationer inom det sociala
området och Sveriges Kommuner och Landsting 9 (Regeringskansliet 2008a
och b). Här betonas de idéburna organisationernas betydelse i den svenska
välfärden, man talar bland annat om organisationernas ”särskilda kvalitet”
och den ”särart”10 som man där förväntas finna (Regeringskansliet
8

Till denna kategori räknar Hartman (2011) tjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg,
individ- och familjeomsorg, förskola och skola.
9
Ett dokument om samverkan i förhållandet mellan regeringen, de idéburna organisationerna
inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. I dokumentet finns fastslaget sex principer kring samverkan mellan de tre parterna. Ett av de övergripande målen med
överenskommelsen är att dels stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, dels att utveckla en större mångfald av utförare
och leverantörer av hälso- sjukvård och omsorg.
10
Hultén och Wijkström (2006) som första gången tillämpade begreppet särart, kopplat till
studier av nonprofitorganisationer, gjorde det i ett försök att i en jämförelse studie ringa in
vad som speciellt kunde karaktärisera dessa organisationer, jämfört med de inom privat och
offentlig sektor. Man lyfte fram sex områden där en särart kunde observeras: metoder, organi31

2008b:36). En särart som bland annat förväntas ta sig uttryck i tidigare
nämnda ”olika värdemässiga eller metodologiska utgångspunkter”.
Ett uttalat syfte med den ovan nämnda Överenskommelsen är att skapa
förutsättningar för en större mångfald av utförare inom det sociala området
och att därigenom ”… ge människor större valfrihet och kvalitet inom välfärdsområdet” (Regeringskansliet 2008a:6). Begreppet mångfald preciseras
ytterligare:
… mångfald betyder i detta sammanhang att samhället välkomnar
idéburna organisationer och utförare inom det sociala området med olika värdemässiga eller metodologiska utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som
en tillgång i sig hos den mångfald av idéburna organisationer som bygger på
demokratiska värden (Regeringskansliet 2008a:37).

3.4 New Public Management
Just strävan mot mångfald och ökad valfrihet, som programmatiskt formuleras i en rad offentliga dokument när nonprofitorganisationerna diskuteras, är
uttryck som samtidigt har beröringspunkter med det idésystem som brukar
benämnas New Public Management (NPM). En bärande tanke inom NPM är
att överföra begrepp, modeller och drivkrafter hämtade från näringsliv till en
statlig och kommunal förvaltning, med den övergripande målsättningen om
ekonomiska besparingar. Man brukar tala om att kommunal verksamhet ska
marknadsorienteras, bedrivas affärsmässigt och utifrån konkurrens (Jacobsson 2002). I syfte att åstadkomma konkurrens och i ett nästa steg kostnadseffektivitet skapas så kallade kvasi-marknader där en mängd organisationer
och verksamheter, oavsett sektortillhörighet, deltar som anbudsgivare i en
upphandlingssituation. Den organisation som lämnar bäst anbud baserat på
pris och kvalitet vinner i upphandlingen och får bedriva verksamhet på kontrakt. Mot bakgrund av att fler utförare engageras i traditionellt kommunalt
driven verksamhet finns förhoppningar om i första hand ekonomiska vinster
men också målsättningar om ökad valfrihet. I och med NPM:s idésystem har
förhållandet i Sverige mellan stat och kommun som uppdragsgivare och
nonprofitorganisationerna som serviceproducenter förändrats. Ofta talar man
om hur en kontraktskultur blivit dominerande där tidigare relativt täta allianser mellan organisation och uppdragsgivare har kommit att ersättas av distinktare förhandlingspositioner. Parallellt med en sådan utveckling är det
möjligt att identifiera en förändrad relation mellan organisationer. Istället för
att primärt tidigare ha konkurrerat om medlemmar, konkurrerar man alltmer
sering, resurser, perspektiv, idé och vision samt sammanhang. I kapitel 4 återkommer jag till
dessa områden.
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om kontrakt, det vill säga att man i en konkurrenssituation om att förhandla
hem uppdrag både tävlar mot andra organisationer inom den ideella sektorn,
och mot privat vinstdrivande vård- och omsorgsföretag (Lundström 2004).
Samtidigt har en tidigare mer informellt betonad uppföljning av organisationers verksamhet ersatts av tydligare granskning och kontroll (Bezes &
Demazière 2012; Power 1999; Söderholm & Wijkström 2002). I en konkurrenssituation om kontrakt, med bas i NPM där både pris och kvalitet styr
upphandling, blir en viktig faktor utvärdering. Motsvarar den givna vården
de krav på kvalitet som upphandlare och brukarna ställer? En sådan fråga om
kvalitetsanspråk kan samtidigt kopplas till arbetet kring den kunskapsstyrning och evidensbasering som Socialstyrelsen driver på uppdrag av regeringen (Socialstyrelsen 2010). Lundström (2004) identifierar en vaghet över
vilka kriterier som skall gälla för det sociala arbete som utförs inom nonprofitorganisationer.
Under alla omständigheter kan den nya kontraktsbaserade kulturen – som
hänger intimt samman med NPM och som i socialt arbete kan komma att radikaliseras ytterligare genom de ökande kraven på evidensbasering – komma
att förändra relationerna mellan frivilligsektorn och staten. Det gäller särskilt
på kommunal nivå där den mesta av interaktionen sker i dessa avseenden
(Lundström 2004:46).

Liknande tendenser till kontroll och styrning, med utgångspunkt i NPM och
med fokus på den ideella sektorn, beskriver också Lee (2012). En efterfrågad
mångfald begränsas menar hon, genom det inflytande NPM tänkandet har:
”In the face of a more pluralistic demand for social care, NPM reform has
not been conductive to such growth in pluralism” (a.a.:548). Den utveckling
som Lee (a.a.) beskriver utifrån förhållanden i Hong Kong går i linje med de
resultat som Henriksen, Smith och Zimmer (2012) visar på i sin internationellt jämförande studie. Med fokus på såväl offentlig, ideell som privat sektor
har de undersökt hur marknadsanpassningen inom välfärdproduktionen, med
bas i NPM, har utvecklats i länder med olika välfärdssystem, det vill säga
Danmark, Tyskland och USA. Författarna konstaterar att idéerna kring NPM
fått en stark förankring inom samtliga länder. Det existerar därmed en större
fokusering på konkurrensutsättning där speciellt de vinstdrivande företagen,
precis som i Sverige, tagit allt större marknadsandelar. Man konstaterar samtidigt att serviceproduktionen överlag har underställts alltmer av översyn,
regleringar och kontroll, där också frågan om evidensbasering fungerar som
en styrnings- och kontrollmekanism. De beskriver en situation inom alla tre
länder som resulterat i:
… less autonomy and discretion among street-level workers in public,
nonprofit and for-profit service agencies, and a push for more standardized
and evidence-based services whose effects of which can be evaluated
(a.a.:494).
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3.5 Mångfald och särart
Med beröringspunkter kopplade till NPM och genom offentliga dokument,
som till exempel den tidigare nämnda Överenskommelsen och regeringens
proposition 2009/10:55, En politik för det civila samhället, finns på ett teoretiskt plan förhoppningar om att fler aktörer med skilda perspektiv ska ta sig
in på ett gemensamt fält. Det kan handla om fler vårdformer och fler behandlingsalternativ (SOU 2007:37). I en sådan generell diskussion om mångfald
inom vård- och omsorgsfältet ställs inte sällan ett fåtal större och dominerande privata företag i kontrast till de mindre, och kanske framförallt till de
socialt inriktade nonprofitorganisationerna, som i större utsträckning i enlighet med Överenskommelsen och propositionen 2009/10:55 ska beredas möjlighet att lämna anbud och träffa avtal om att driva välfärdstjänster.
Regeringen vill i framtiden se en betydligt större mångfald av utförare av
tjänster inom det sociala området. Det handlar om att ta tillvara det engagemang, den förmåga och idérikedom som människor har, men också om att ge
människor större valfrihet och kvalitet inom välfärdsområdet. För att uppnå
en verklig mångfald av aktörer krävs att idéburna organisationer som bedriver eller vill bedriva en verksamhet ges goda förutsättningar att verka (Regeringskansliet 2008a:6).

Samtidigt med en sådan förhoppning betonar man i de offentliga skrivelserna ovan, i likhet med de kontroll- och kvalitetsanspråk som finns inom
NPM, att all verksamhet som bedrivs inom nonprofitorganisationer, på uppdrag av det offentliga, ska följa lagstiftningens uppställda krav på kvalitet,
samt att all sådan verksamhet också ska granskas.
Principen om kvalitet innebär också att ideell verksamhet som bedrivs på offentligt uppdrag bör kunna följas upp och utvärderas för att synliggöras, utvecklas och jämföras med andra aktörer. Samtidigt bör det klargöras att principen om kvalitet endast är relevant för det civila samhällets organisationer
när de utför tjänster på uppdrag från det allmänna, inte för deras roll som
röstbärare och opinionsbildare (Proposition 2009/10:55:57).

En uttalad vilja att kontrastera nonprofitorganisationernas verksamhet med
motsvarande verksamheter inom offentlig och privat sektor finns således i
både regeringens proposition och i den så kallade Överenskommelsen, I ett
sådant jämförande sammanhang finns en naturlig koppling till begreppet
särart som nämns i både Överenskommelsen och i regeringens proposition.
Det vill säga den speciella profil eller karaktäristik som nonprofitorganisationerna förväntas visa upp i praktisk handling. Organisationerna ska ”…
kunna redovisa den särart och kvalitet man därutöver arbetar med” (Regeringskansliet 2008b:15). Samma typ av förhoppningar om särskiljande karaktäristik går att utläsa ur regeringens proposition.
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Den särart och det särskilda värde som organisationerna inom det civila samhället har ligger ofta i att de står för ett självständigt alternativ till offentlig
sektor. Om organisationerna närmar sig offentlig sektor alltför mycket, riskerar de också i någon mån sin självständighet och särart (Proposition
2009/10:55:51).

Under senare tid har begreppet särart kommit att få en speciell ställning när
civilsamhällets socialt inriktade verksamhet diskuteras. Till begreppet särart
kopplas många gånger också begreppet mervärde, i betydelsen att den särart
som förväntas existera i organisationernas arbete ska resultera i ett mervärde
som varken offentlig eller privat sektors verksamheter kan visa upp (Hultén
& Wijkström 2006). Som jag visat tidigare kan en särart ligga i sättet att
organisera sig, eller skapas med hjälp av de olika former av resurser organisationen har tillgång till. Särarten kan även vara ett resultat av den tro, ideologi eller världsåskådning som organisationens arbete utgår från. Någonting
som bland annat Hultén och Wijkström (2006) menar skulle kunna påverka
de metoder som används i organisationen. I avsnittet tidigare forskning
kommer jag mer ingående beskriva begreppen särart och mervärde samt visa
på den forskning som finns med koppling till begreppen.

3.6 Olikhet eller likhet
Som jag visat i kapitlet betraktas det civila samhället som ett eget område,
mer eller mindre separerat i förhållande till staten men också i förhållande
till en marknad. I min fortsatta analys utgår jag från ett sådant synsätt men
tar samtidigt ett par andra perspektiv i beaktande. I linje med tidigare
nämnda Scott (2008), Walzer (1997) och Sjöstrand (1985, 1995), utgår jag
från att staten intar en särställning och att staten därmed har ett speciellt inflytande på de organisationer som verkar inom det sociala arbetet. Inte minst
väsentligt är ett sådant perspektiv med tanke på den roll kommuner och
landsting får i och med marknadsanpassning och effektivitetsanspråk med
ursprung i NPM. Både civilsamhällets organisationer samt vård- och omsorgsbolag verksamma inom det sociala arbetet – och därmed uppdragstagare åt dessa huvudmän – blir i grunden finansierade genom offentliga
skattemedel, samtidigt som de deltar i ett spel på en marknad. Gränserna
mellan de olika sektorerna blir genom dessa utgångspunkter mer eller
mindre tydliga. I och med den kontraktsbaserade kulturen influeras verksamheter inte bara av inomorganisatoriska preferenser, utan också i hög grad
av de regelverk, riktlinjer och standards som utarbetas av staten. Ett exempel
på ett sådant inflytande kan man identifiera i Socialstyrelsens arbete kring
den kunskapsstyrning som jag beskrivit tidigare, där vetenskapligt producerad kunskap, vetenskapligt utformade metoder och en evidensbaserad praktik
är tydliga nyckelbegrepp. Som har framgått tycks förloppet av kunskapsstyr35

ning på ett idémässigt plan även nått fram till organisationer verksamma med
ett socialt arbete utanför en offentlig sektor (Forum för frivilligt socialt arbete 2010).
En ytterligare pågående process som jag redogjort för i kapitlet, som
också den tangerar idéer inom NPM om konkurrensutsättning och valfrihet,
rör vid frågor om mångfald inom det sociala arbetet. Här har civilsamhällets
socialt inriktade organisationer kommit att få särskild uppmärksamhet, bland
annat genom den förväntan om särart som riktas mot dem. Med dessa två
processer som grund – kunskapsstyrning kontra mångfaldssträvan – ansluter
jag till Walzers (1997) ställningstagande om att staten omsluter det civila
samhället samtidigt som den fungerar som ett instrument inom samma civilsamhälle. Det ”tryck” Walzer talar om i förhållande till det civila samhället
och dess organisationer anser jag ha en gemensam källa i staten. Jag betraktar diskursen om en kunskapsstyrning som ett i huvudsak omslutande externt
tryck medan förväntningarna om särart och mångfald kan betraktas som
både ett externt och ”inbäddat”, internt tryck. I det senare fallet menar jag att
bilden av och förväntningar om mångfald är någonting som genom
särartstematiken underblåsts av nonprofitorganisationerna själva – samt getts
näring i samverkan med forskningen. Så småningom har den skapade självbilden, när staten så småningom tagit över den och på ett retoriskt plan
framkallat långtgående förväntningar och ett externt tryck genom den, också
blivit till ett internt tryck som organisationerna behöver leva upp till.
Mot en sådan bakgrund vill jag genom det empiriska materialet undersöka
vilket inflytande dessa logiker kring kunskapsstyrning och mångfaldstänkande har på yrkesverksamma inom det sociala arbetet? Vilka uppfattningar
och förhållningssätt går det att spåra hos de anställda med avseende på kunskapssyn och kunskapsbildning? Utifrån vilka perspektiv är det möjligt att
identifiera någon form av särart hos anställda inom nonprofitorganisationerna när en jämförelse görs med yrkesverksamma inom privat och offentlig
sektor? På vilket sätt kan nonprofitorganisationerna motsvara förväntningar
om att bidra till en ökad mångfald? I kapitel 5, som innehåller avhandlingens
teoretiska utgångspunkter, återkommer jag till hur olika så kallat institutionella logiker kan utöva påverkan på och styra organisationers verksamhet och
sätt att agera.
Jag har vidare i kapitlet lyft fram några olika modeller eller perspektiv på
hur organisationer kan uppfattas, beskrivas och sorteras. Renodlade kan man
säga att perspektiven utgör något av två poler. Dels modellerna kring civilsamhällets sfärer och sektorer såsom de kom att introduceras i Sverige under
mitten av 1990-talet och som fortfarande har ett starkt fäste. Ett perspektiv
som i grunden handlar om särprägel och olikhet. Dels en motsatt uppfattning
där en grundläggande utgångspunkt är likhet i betydelsen att de flesta organisationer drivs av en likartad logik där organisationer inom ett samhälle verkar inom ett ständigt skiftande socialt landskap utan klara gränser mellan
sektorer eller sfärer, där organisationer ständigt genomgår transformationer
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och där alla bär på liknande attribut. Genom flyktigheten och den övergripande likheten menar man utifrån ett sådant synsätt att organisationerna
svårligen kan separeras ut och bestämmas till ett avskilt område; en sektor
eller en sfär, det handlar istället i grunden om likhet. Utifrån en sådan kritik
av sfärtänkandet parat med avhandlingens övergripande syfte, framstår det
som centralt att med det inledande ställningstagandet kring sfär/sektortänkandet som grund, trots allt inta en prövande hållning där viljan till
sortering inte överbetonas och styr tänkandet mot olikhet.
I den fortsatta framställningen och framförallt i avhandlingens teoretiska
ramverk i kapitel 5 och i förhållande till studiens empiriska material från och
med kapitel 6, kommer dessa två perspektiv om likhet och olikhet inta en
central plats och ytterligare betonas.
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4 Tidigare forskning

I det följande kapitlet kommer jag att ge en bild av den tidigare forskning
som kan kopplas till avhandlingens övergripande syfte. Man kan säga att
sökandet efter forskningsarbeten riktats mot två huvudområden, där dock en
gemensam nämnare varit att finna empiriska studier där jämförelser genomförts av socialt inriktad verksamhet i ideell, privat och offentlig sektor. Å
den ena sidan en bredare ansats vars syfte varit att komma åt jämförande
forskning som berört frågor om nonprofitorganisationer och deras eventuella
särart i allmänhet, det vill säga om och i så fall hur verksamheter i en ideell
sektor skiljer sig från motsvarande verksamhet i privat och offentlig sektor.
Ett tema som implicit rör vid frågan om mångfald inom det sociala arbetet.
Å den andra sidan en mer preciserad sökning där jag varit ute efter att hitta
jämförande studier som berört aspekter av kunskap och kunskapsbildning
inom det sociala arbetet i de tre sektorerna. Sökningar har genomförts i databaserna: Libris, Academic Search Elite, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, SocIndex, JSTO, Project MUSE, samt ProQuest Dissertations
and Theses. Sökningarna har begränsats till att gälla artiklar som publicerats
från 1980 och framåt samt genomgått en vetenskaplig granskning, så kallat
peer review-material.
Med utgångspunkt i den första sökstrategin genomfördes i samarbete med
Göran Bostam vid Ersta Sköndal högskolas informationscentrum för forskning om civilsamhället samt forskaren Charlotte Engel, en inledande sökning
inom ramen för ett forskningsprojekt. Här fanns ett övergripande syfte om
att finna sådan forskning som empiriskt undersökt socialt inriktad verksamhet i ideella organisationer, och därmed kunde uttala sig om det i en sådan
verksamhet existerade någon form av särart, det vill säga faktorer som skiljer
den från socialt inriktad verksamhet i privat och offentlig sektor. Centrum i
sökarbetet var alltså de svenska begreppen särart och mervärde som jag
pekat på ovan, begrepp som i flera offentliga dokument lyfts fram som nyckelbegrepp för att förklara nonprofitorganisationers särskilda karaktäristik.
För att komma åt engelskans motsvarigheter till de svenska begreppen användes följande sökord, sökbegrepp och ämnesord i kombinationer: human
services, social service public welfare, charities, nonprofit organizations,
voluntarism, religious institutions, volunteers, third sector, public sector,
private sector, mixed economy, public-private sector, cooperation, social
values, values, pluralism value added surplus value social impact, social
change, diversity, variety, added value, comparative studies, ideology, com39

passion, social capital, reciprocity, voice, inclusion, exclusion, advocacy,
community, communitarian.
En inledande sökning resulterade i totalt 1 588 vetenskapliga artiklar.
Sammantaget var vi två forskare som oberoende av varandra läste igenom
sammanfattningar av dessa artiklar där totalt 98 artiklar med olika relevans
knöt an till studiens syfte. I ett tredje steg utförde en ytterligare forskare en
genomgång av de valda artiklarna där urvalet styrdes av att finna studier
baserade på ett empiriskt material. Till dessa sökningar genomfördes även
sökningar på den svenska sökmotorn Libris. Sammantaget har 41 empiriska
studier granskats av Gavelin, Kassman och Engel (2010) där följande fem
studier innehöll någon form av jämförelse mellan socialt inriktad nonprofitverksamhet och motsvarande verksamhet i privat och offentlig sektor: Hultén och Wijkström 2006, Kendall 2003, Schlesinger och Gray 2006, Söderholm och Wijkström 2002, Wuthnow et al. 2004.
Vid sidan av dessa arbeten ska också nämnas den internationellt jämförande studie som Henriksen, Smith och Zimmer (2012) genomfört. Med
utgångspunkt i hur det sociala arbetet är organiserat med koppling till de
olika välfärdssystem som råder i Danmark, Tyskland och USA och med ett
speciellt fokus på ländernas ideella sektorer, gör man försök att ringa in hur
marknadsanpassningen – med bas i NPM – inom välfärdsproduktionen har
utvecklats.
I en andra sökstrategi hade jag som målsättning att mer preciserat fånga in
jämförande studier som rört vid kunskap och kunskapsbildning inom det
sociala arbetet. Följande termer och kombinationer av sökord har använts:
social work, social service, competence, education, knowledge base, practitioners knowledge, tacit knowledge, scientific knowledge, evidence based
practice, evidence based knowledge, research knowledge, professionalization, educational levels, comparing, comparing studies, public sector, private sector, nonprofit sector, nonprofit organisations, third sector, voluntary
sector. Också vid denna sökomgång har vid sidan av de internationella databaserna efterforskningar även genomförts på Libris. Flest sökträffar, med
varierande intresse för detta arbete, har söktermer gett som haft en ren inriktning mot en evidensbaserad praktik och en evidensbaserad kunskap, dock
utan att anlägga ett jämförande perspektiv. Totalt har en sådan sökstrategi
resulterat i cirka 700 träffar. När dessa har kombinerats med sökord kopplade till jämförelser mellan de olika sektorerna har träfflistan snabbt reducerats. Utan att direkt undersöka kunskapsbegreppet har likväl fyra utländska
studier och tre svenska, utifrån en rad perspektiv studerat och jämfört data
från socialarbetare inom de tre sektorerna (Freund 2008; Hammare 2004;
Lindqvist 2011; Sallnäs 2000; Vinokur-Kaplan 1991, 1996; Vinokur-Kaplan
et al. 1994). I databasen ProQuest Dissertations and Theses visade det sig
även finnas fyra, relativt nyligen publicerade amerikanska avhandlingar där
huvudpoängen varit att jämföra verksamheter och uppfattningar med bas i
olika organisationsformer, kategoriserade till offentlig, ideell eller privat
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sektor. Två av dessa avhandlingar visade sig jämföra verksamhet i mer
renodlade vårdorganisationer, det vill säga sjukvård utförd inom de tre sektorerna (Grant 2006; Leviten-Reid 2007). I två avhandlingar har det sociala
arbetet inom ideell, privat och offentlig sektor varit huvudobjekt (Alexandrino 1998; Sturdevant Reed 2001). I kapitlet redovisar jag resultat från de
två sökstrategierna där jag inleder med en genomgång av forskning på
särartstemat. I en senare del av kapitlet går jag igenom resultat från de nio
jämförande studierna ovan.

4.1 Forskning om socialt arbete i ideell och privat
sektor
En hel del forskning är gjord om socialt inriktad verksamhet i ideell sektors
organisationer, både ur ett historiskt och ur ett nutida perspektiv. Bland dem
som tydligast har och har haft området och organisationerna som forskningsobjekt är Avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta
Sköndal högskola. I en rad studier och ur ett flertal olika perspektiv har avdelningen sedan början av 1990-talet studerat ideella organisationers sociala
arbete (se t ex Jeppsson Grassman & Svedberg 1995, 1996, 1999; Lundström
1997, 2004; Lundström & Svedberg 1998, 2003; Lundström & Wijkström
1995; Nordfeldt & Söderholm 2002; SOU 1993:83; Svedberg 1993, 2001;
Söderholm & Wijkström 2002). Ett annat centralt arbete har Chartrand
(2004) svarat för. I en studie av socialt inriktade nonprofitorganisationer
undersökte han hur anställda och volontärer uppfattade och beskrev sitt arbete. Hartman (2011) diskuterar ur en rad olika perspektiv hur en konkurrenssituation inom välfärdsproduktionen, med utförare inom både offentliga
sektor samt vinstdrivande och icke vinstdrivande företag, har påverkat fältet.
Av mer historiskt inriktade studier kan till exempel nämnas Gustafsson
(1994), Løkke (1990), Ohrlander (1992), Qvarsell (1993) samt Sjöberg och
Vammen (1995). Studier som inriktat sig på eller berört socialt arbete i
vinstdrivande företag är däremot färre (jfr Dellgran & Höjer 2003, 2005;
Gustafsson & Szebehely 2005, 2007; Hammare 2004; Liljegren 2008; Sallnäs 2000; Stenius 1999).
Vid en jämförelse av forskningsansatser som riktats mot, å den ena sidan
den kommunala socialtjänsten och å den andra sidan socialt inriktad verksamhet i civilsamhällets organisationer och vinstdrivande vård- och omsorgsföretag visar det sig ganska snart att det råder en mäktig dominans med
fokus på socialtjänstens arbete. Uddhammar (1999) menar att analyser av
välfärdspolitik ofta får en slagsida där insatser inom det så kallade civilsamhället många gånger förbises. Han beskriver en ”sektorsprotektionism”.
”När en forskare fokuserar en av de tre sektorerna (marknaden, civilsamhället eller staten) underskattas, nedvärderas eller ignoreras vanligen de öv41

riga sektorerna (a.a:81). Liknande tankar förs fram av Hartman (2011) samt
av Svedberg och Trägårdh (2006).

4.2 Svensk forskning om nonprofitorganisationers
särart
Som sökningarna har visat och som jag nämnt inledningsvis existerar förhållandevis få studier som i ett tresektoriellt jämförande perspektiv belyser de
socialt inriktade nonprofitorganisationerna och deras eventuella särart. Oftast
är sådana utsagor och resultat baserade på enskilda fallstudier där olika intressenter beskriver hur de uppfattar en eventuell karaktäristik inom en organisation. I ett fåtal fall har jämförelser gjorts med verksamhet i de övriga två
sektorerna. Inledningsvis pekade jag på att det var Hultén och Wijkström
(2006) som första gången tillämpade begreppet särart, kopplat till studier av
nonprofitorganisationer. De menade att en eventuell särart inom en organisation bäst kunde identifieras när den ställdes i relation till andra organisationer inom andra sektorer.
Ett centralt särartstema som Hultén och Wijkström (a.a.) kunde identifiera
var ideologin och värdegrundens betydelse. Många gånger upptar just frågor
kring dessa teman en viktig utgångspunkt när den ideella sektorns organisationer diskuteras (Segnestam Larsson 2009). Olsson och Blomquist (2007)
har i en enkätundersökning studerat organisationer inom riksorganisationen
FAMNA (Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte).
Studien riktades mot verksamheter inom vård- och omsorgsfältet. I enkäten
ställdes frågor om värdegrund och om människosyn. Olsson och Blomquists
frågor om värdegrund och människosyn har lånats in från frågeformuläret i
denna avhandling varför en direkt jämförelse kan göras mellan dessa data.
Resultaten hos Olsson och Blomquist (a.a.) visade att 76 procent av de tillfrågade i hög grad eller mycket hög grad instämde i att deras egna värderingar och den människosyn de har överensstämde med det förhållningssätt
som arbetet krävde av dem. På liknade sätt fick svarande även ta ställning till
och rangordna de viktigaste orsakerna till att de sökt sig till och stannat vid
den nuvarande arbetsplatsen. Främst kom påståendet om att den organisation jag arbetar vid genomsyras av värderingar och en människosyn som
överensstämmer med mitt eget synsätt. På en andra plats placerades påståendet: På den nuvarande arbetsplatsen får jag en känsla av att ha utfört något
värdefullt. Författarna sammanfattar sina resultat och konstaterar att organisationens värdegrund verkade ha betydelse för många av de yrkesverksamma. Man valde att arbeta i en organisation med viss värdegrund och en
tydlig ideologi. Resultaten visade även att drygt hälften av de svarande inom
organisationerna hade en utbildning på universitets- eller högskolenivå. Av
de med högskolexamen var sjuksköterskeexamen vanligast tätt följt av per42

soner med läkarexamen. Det fanns endast få yrkesverksamma med en socionomexamen som högsta universitetsutbildning.
I Nordfeldt och Söderholms undersökning (2002) studerades uppfattningarna hos dem som nyttjade organisationernas tjänster, de så kallade brukarna. Särskilt viktigt menade många av deltagarna var att organisationen arbetade utifrån en ideologiskt grund, att man hade ett fundament varpå behandlingen vilade. Paradoxalt nog uttryckte de flesta samtidigt att ideologin inte
fick ta sig alltför konkreta uttryck, grundfundamenten i ideologin fick inte
framstå som tvingande. Författarna menar att det snarare var atmosfären
inom organisationen; hur man blev bemött och de drivkrafter som fanns hos
personalen som brukarna uppfattade som verksamhetens kvalitet och dess
mervärde. Andra vinster som flera ur undersökningsgruppen lyfte fram var
att organisationerna ofta kunde erbjuda möjlighet till eftervård och att man
även efter behandling fick möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang.
Blennberger, Jess och Olsson (1999) lyfte i sin studie fram tänkbara värden i de socialt inriktade nonprofitorganisationerna. Ett sådant centralt värde
som de beskrev kunde hänföras till innovation, nytänkande och experiment.
Detta menade de var värden som hade möjlighet att utvecklas i den ideella
sektorns organisationer eftersom där kan finnas förutsättningar att agera
friare och mer obundet till formella regler och styrsystem än verksamheter
inom stat, kommun och landsting. Mot bakgrund av det program kring kunskapsutveckling som Socialstyrelsen driver på uppdrag av regeringen är en
fråga jag ställer mig i avhandlingen vilka möjligheter organisationerna har
till en sådan obunden roll.
Samtidigt som flera studier på det här sättet lyfter fram den speciella karaktäristik som kan finnas i nonprofitorganisationers verksamhet, diskuterar
Hultén och Wijkström (2006) även det motsatta. Det vill säga att organisationerna genom strukturella processer drivs mot likriktning och isomorfism
och att de därmed inte bidrar med någonting annorlunda, när jämförelsen
görs med det som produceras i företagen i privat sektor eller inom det offentliga (jfr. DiMaggio & Powell 1983).

4.3 Internationell forskning om nonprofitorganisationers särart
Rose-Ackerman (1996) diskuterar ideologin och ideologens roll i nonprofitorganisationer i USA. Hon menar bland annat att organisationer, med bas i
en uttalad ideologi, grundade och ledda av individer med stark förankring i
ideologin, inom sig kan bära på en övergripande fördel satt i relation till
vinstdrivande företagsorganisationer. En förtjänst som hypotetiskt kan innebära en skillnad i producerad kvalitet men också i form av kostnadsfördelar.
Rose-Ackerman beskriver hur ledningen för den här typen av nonprofitorga43

nisationer lägger stor vikt vid att anställa chefer och yrkesverksamma som
delar organisationens vision, någonting som alltså överensstämmer med
Olsson och Blomquists resultat (2007). Yrkesverksamma med en samstämmig ideologisk bas, menar Rose-Ackerman, önskar också ge uttryck för
denna bas i ett praktiskt arbete. I och med en sådan grundförutsättning, där
de anställda delar ideologisk bas, skapas enligt Rose-Ackerman förutsättningar för mindre kontroll och styrning samt därmed en större frihet för de
yrkesverksamma, och i en förlängning en troligt högre kvalitet. I avhandlingens empiriska material kommer den ideologiska basens betydelse för
anställda i de olika sektorerna att belysas.
Elson (2006) har undersökt uppfattningar hos personal i 78 idéburna hospice i Storbritannien. Studien fokuserade på personalens värderingar och i
vilken utsträckning dessa stämde överens med kvaliteter som kunde utgöra
grund för en god vård. Resultaten visade att personalens egna värderingar i
mycket hög grad överensstämde med organisationernas värdegrund och
därmed med uppsatta kvalitetskriterier.
Smith och Lipsky (1993) beskriver i sin studie nonprofitorganisationer
och deras verksamhet utifrån ett amerikanskt perspektiv. Som nämnts inledningsvis hävdade de att dessa nonprofitorganisationer på avgörande punkter
skilde sig från det sociala arbete som utfördes inom både offentlig och privat
sektor. Särskilt poängterades värdefrågornas plats och uppmärksamhet i ett
sådant arbete. Nonprofitorganisationerna ägde, menade författarna, en egen
särskiljande identitet och behövde utifrån sin mer eller mindre fristående
position inte agera och reagera på en generell och övergripande nivå, på
samma sätt som offentligt drivna verksamheter. Organisationerna kunde
istället agera flexibelt och ta initiativ till verksamheter och verka mer direkt
på ett lokalt plan. Nonprofitorganisationens position, menade författarna,
förde även med sig en frihet från att följa olika statliga riktlinjer och direktiv.
”They need not standardize their products. They can do things government
cannot do” (a.a:12).
Också Salamon et al. (2000) pekar på några aspekter som man menar hypotetiskt kan skapa någon form av mervärde i nonprofitorganisationer och
parallellt med dem, ytterligare några infallsvinklar där de identifierar potentiella brister. På samma sätt som Rose-Ackerman (1996) menade Salamon et
al. (2000) att nonprofitorganisationer kunde stå för en högre kvalitet. Exempelvis, hävdade de i rapporten, kan småskalighet, som ofta präglar organisationernas arbete, i sig lägga grund för en högre grad av specialisering mot
bestämda målgrupper, men även skapa en lyhördhet inför brukarna (jfr.
Blennberger 1993). Ofta förekom också, menade man, vid sidan av en formell service andra informella, stödjande eftervårdsinsatser, som till exempel
möjligheten för brukaren att efter behandlingsinsats ingå i någon form av
gruppaktiviteter med koppling till organisationens nätverk (jfr. Söderholm &
Wijkström 2002). Sherman (2003) beskriver en liknande grundtanke och
menade i sin studie att helhetssyn och flexibilitet präglade idéburen nonpro44

fitvård i ideell sektor. Begreppet helhetssyn lyfte även Williams och Roseneil (2004) fram som ett särartstema. Ofta fanns, menade de, ett stödjande
nätverk skapat runt om brukaren med en kontinuerlig och flexibel kontakt
med organisationens yrkesverksamma.
Idéburen, icke-vinstdrivande verksamhet har enligt Salamon et al. (2000)
också förutsättningar att rikta sig mot de mest utsatta, underförstått de grupper som är ”mindre lönsamma” i ett vinstmaximerande perspektiv. En ytterligare faktor som författarna knöt till nonprofitorganisationernas grundförutsättning var rollen som innovatör eller pionjär. En drivkraft som inte i första
hand bygger på att skapa ekonomisk vinst har på ett annat sätt förutsättningar att vara risktagande och öppna vägar för nya idéer eller alternativa tillvägagångssätt (jfr. Johansson 2005; Kendall 2003; Lundström & Wijkström
1997; SOU 1993:83; Wijkström & Lundström 2002). Salamon et al. lyfte i
sin studie också fram den så kallade röstfunktionen. Det vill säga den fristående roll, vid sidan av en ekonomisk marknad och samtidigt vid sidan av
stat och kommun, där nonprofitorganisationen har möjlighet att fungera som
pådrivare och opinionsbildare (jfr. Lundström & Wijkström 1995).
Bland presumtiva brister i civilsamhällesorganisationer betonade Salamon
et al. (2000) särskilt två begrepp, partikularism och paternalism. Genom den
fristående position organisationen har utgick inte samma rättighetsperspektiv
för klienten som i en offentligt driven välfärdsverksamhet. Risken fanns att
organisationen valde ut särskilda grupper eller individer för sina insatser och
uteslöt andra. Likaså kunde brukaren komma i en form av beroendeställning
i förhållandet till organisationen och riskerade bli måltavlor för organisationens ideologier eller trosföreställningar. Avslutningsvis underströk man volontärers medverkan i det praktiska arbetet som ett presumtivt vågspel och
menade att ett lekmannamässigt förhållningssätt kunde innebära risker i en
situation där professionell och avancerad behandling var nödvändig.

4.4 Jämförelser mellan ideell, privat och offentlig
sektor
Som forskningsöversikten tidigare visat kunde endast ett fåtal av totalt cirka
1 600 vetenskapliga artiklar identifieras där särartsbegreppet stod i centrum
och en jämförelse gjordes av verksamhet i ideell, privat och offentlig sektor.
Vid sidan av dessa sökningar har den andra sökstrategin som jag beskrev
inledningsvis, där kunskap och kunskapsbildning stått i centrum, inte resulterat i några jämförande studier. Utan att explicit ha kunskapsbegreppet i fokus
har dock ett begränsat antal studier inhämtat och jämfört data från socialarbetare i olika sektorer (Alexandrino 1998; Freund 2008; Hammare 2004;
Lindqvist 2011; Sallnäs 2000; Sturdevant Reed 2001; Vinokur-Kaplan 1991,
1996; Vinokur-Kaplan et al. 1994).
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Med ett fokus på särartsbegreppet har Hultén och Wijkström (2006) i
några återkommande fokusgruppintervjuer med 16 personer på ledande befattningar inom ideell, privat och offentlig sektor gjort försök att beskriva
nonprofitverksamhetens speciella profil, det vill säga sådana faktorer som de
intervjuade ansåg vara unika för den här typen av idéburen organisation. I
undersökningen var just den tidigare nämnda värdegrunden ett av de teman
som oftast poängterades som ett särdrag. Hultén och Wijkström (a.a.) menar
att värdegrund betraktades som en kraft vilken kunde dra medlemmar till en
organisation och samtidigt hålla ihop organisationens enskilda delar. Vid
sidan av värdegrund som markerat särartstema ringade Hultén och Wijkström (a.a.) in fem ytterligare huvudtyper av särart. Man talar i rapporten om
(1) metoder, det vill säga att nonprofitorganisationer använde sig av metoder
som skilde sig från andra organisationer. (2) organisering, där ett centralt
tema som lyftes fram var den demokratiska uppbyggnaden och att organisationerna inte hade några ägare i traditionell betydelse. (3) resurser, den frivilliga arbetskraften eller volontärerna som utförare av arbetsuppgifter (4) perspektiv, där man menade att det fanns en långsiktighet i att fullfölja visionerna och att visionen var överordnad de ekonomiska förutsättningarna. (5)
sammanhang, det vill säga det större sammanhang utanför den egna organisationen som organisationen kopplade mot och uppfattade sig som hemmahörande i.
Söderholm och Wijkström (2002) har i en undersökning studerat 12 missbruksinstitutioner, där organisationsformen varierade mellan ideellt-, familjeinriktat-, kommersiellt- och offentligt huvudmannaskap. Forskarna kunde
konstatera en rad skillnader mellan de olika institutionerna, skillnader som
på flera sätt sluter an till flera av studierna ovan (se till exempel Hammare
2010; Kendall 2003; Nordfeldt & Söderholm 2002; Sherman 2003; Williams
& Roseneil 2004). Bland annat fann man att synen på eftervård skilde sig åt
mellan företrädare för de olika huvudmannaskapen. Både de familjeinriktade
och de ideellt drivna verksamheterna lade stor vikt vid det som skedde efter
en konkret behandlingsperiod. Att skapa nya sociala sammanhang för de
behandlade var en väsentlig del i eftervården. Karaktäristiskt för behandlingshem med annat huvudmannaskap än det offentliga var också att de utvecklade nya behandlingsformer. I allmänhet hade personal inom de ideella
organisationerna också något lägre lön än personal med andra huvudmannaskap. I studien berördes också frågan om utvärdering av verksamheten. Oavsett huvudmannaskap framhöll företrädarna att utvärderingar och
kontroll från de offentliga myndigheterna hade ökat.
Sallnäs (2000) har i en undersökning riktad mot 400 barnavårdsinstitutioner fördelade över de tre sektorerna bland annat analyserat personalens
högsta utbildningsnivåer. Den klart vanligaste enskilda utbildningsnivån
sammantaget inom de tre sektorerna var avslutat gymnasium eller motsvarande. Hem med en offentlig huvudman hade den största andelen kärnyrkesutbildad personal, det vill säga socionom, socialpedagog eller psykolog. En
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klar majoritet av hemmen i både privat- och ideell sektor hade mindre än en
fjärdedel av sin personal inom kärnutbildningarna. Cirka hälften av de privata företagen hade ingen sådan personal medan de i ideell sektor helt utan
kärnutbildad personal uppgick till en knapp femtedel. Endast en liten andel
av verksamheterna inom offentlig sektor saknade kärnutbildad personal.
Själv genomförde jag en pilotstudie i syfte att ställa samman ett mätinstrument, utarbeta och pröva en metod för att komma i kontakt med socialarbetare inom de tre sektorerna (Hammare 2004). Inom den offentliga sektorn
riktade sig enkäten till personal inom kommunernas två huvudsakliga verksamhetsgrenar: individ- och familjeomsorgen (IFO) samt enheter för äldreoch funktionshindrade. På motsvarande sätt eftersöktes inom ideell och privat sektor yrkesverksamma vilka arbetade med sociala insatser som i stort
kunde jämföras med dem i offentlig sektor. Med beaktande av de skilda formella kompetenskrav som finns för personal inom den offentliga socialtjänsten och personal inom behandlingshem – som ofta utgör socialt inriktade
verksamheter inom privat och ideell sektor – visade studien delvis liknande
mönster som Sallnäs (2000). Bland annat hade en stor majoritet av de yrkesverksamma i offentlig sektor en högskoleutbildning. 62 procent inom privat
sektor hade en liknande utbildning och 43 procent inom ideell sektor. Vad
gäller examenstyper visade undersökningen att hälften inom offentlig socialtjänst hade en socionomexamen, 19 procent inom de privata vård- och omsorgsföretagen och 12 procent av de svarande inom nonprofitorganisationerna. Här ska man notera att pilotstudien innefattade personal inom enheter för
äldre och funktionshindrade där de vanligaste högskoleutbildningarna var
examen från det sociala omsorgsprogrammet samt sjuksköterskeexamen.
Vanligt bland yrkesverksamma i nonprofitverksamhet och i företagen var att
man börjat sin socialarbetarbana inom någon offentligt driven verksamhet.
Också Lindqvist (2011) har studerat den sociala barn- och ungdomsvården där en uppdelning sker på olika huvudmannaskap i offentlig och privat
vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamhet. Lindqvist konstaterar att
en så kallad placering vid just en nonprofitorganisation var en av flera faktorer som kunde ha en marginell betydelse för att placeringen blev lyckad,
där dock den överlägset största framgångsfaktorn var att placeringen var
planerad och varaktig.
Mot en amerikansk kontext och med de, jämfört med Sverige, speciella
förutsättningar som där råder för organisationer inom ideell sektor har
Wuthnow et al. (2004) studerat förtroendet hos medborgarna för olika välfärdsorganisationer. Studien omfattade över 2000 individer och visade att
deltagarna inte uppfattade en större tilltro till eller förtroende för nonprofitorganisationerna när en jämförelse gjordes med socialt inriktade organisationer inom privat eller offentlig sektor.
Också Schlesinger och Gray (2006) undersökte tilliten hos befolkningen
för sjukvårdsinrättningar med huvudmän inom de skilda sektorerna, även det
i USA, Ett genomgående drag visade sig i att en majoritet ansåg att den
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vinstdrivande vården i privat sektor gav bättre och effektivare vård jämfört
med den icke-vinstdrivande. I båda dessa studier (Schlesinger & Gray 2006;
Wuthnow et al. 2004) visade analyser att individuella bakomliggande faktorer ofta hade samband med uppfattningar om organisationerna. Låginkomsttagare med tung social problematik visade överlag upp ett större missnöje med de insatser organisationerna bidragit med, oavsett sektortillhörighet, jämfört med personer med högre inkomster och ett större socialt närverk.
I sex ytterligare internationella studier, där det sociala arbetet varit i centrum, har man utifrån en rad olika perspektiv undersökt verksamheter med
skilda organisationsformer (Alexandrino 1998; Freund 2008; Sturdevant
Reed 2001; Vinokur-Kaplan 1991, 1996; Vinokur-Kaplan et al. 1994).11
Vinokur-Kaplan 1991 och 1996 samt Vinokur-Kaplan et al. (1994) har i sina
undersökningar studerat arbetstillfredsställelse hos socialarbetare inom offenligt-, nonprofit- och privat driven verksamhet i USA. I studien från början
av 1990-talet (Vinokur-Kaplan 1991) undersöktes arbetstillfredsställelsen
hos yrkesverksamma inom den sociala barnavården i antingen nonprofiteller offentlig verksamhet. I resultaten kunde man identifiera tre faktorer
som visade signifikanta skillnader i arbetstillfredsställelse. För det första
tycktes socialarbetare inom offentlig verksamhet i högre utsträckning än de
inom nonprofit ange lön som en positiv påverkansfaktor för arbetstillfredsställelse. För det andra visade resultaten att yrkesverksamma inom nonprofitorganisationer oftare angav det klientrelaterade arbetet som en ytterligare
faktor till arbetstillfredsställelse och för det tredje angav samma grupp arbetsförhållanden i stort som en faktor vilken bidrog till tillfredsställelse i
arbetet.
Resultaten i Vinokur-Kaplan et al. (1994) visade bland annat att offentliganställda och verksamma inom nonprofitorganisationer överlag uppvisade
större likheter i förhållande till varandra satt i jämförelse med anställda inom
privat driven verksamhet. Utbildningsmässigt fanns inga signifikanta skillnader. Personal inom offentligt drivna verksamheter var i allmänhet äldre än
de inom privat- och nonprofitorganisationer. Den senare kategorin hade
överlag den största gruppen anställda som var verksamma med ren administration. Sammanfattningsvis visade man i studien att anställda inom offentligoch nonprofitverksamhet uppvisade lägre värden på instrumentet för arbetstillfredsställelse jämfört med anställda i privat driven verksamhet. De offentliganställda hade lägst värden.
I studien från 1996 jämförde Vinokur-Kaplan resultat från två separata
studier (1981 och 1991) riktade till socialarbetare i nonprofit- och offentlig
verksamhet. Ur de två populationerna gjordes ett urval baserat på personal i
11
Genomgående uppvisar fem av de sex studierna relativt svaga svarsfrekvenser mellan som
lägst 36 procent och som högst 58 procent. Studien av Freund utmärker sig genom en svarsfrekvens på 85 procent.
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arbetsledande ställning. I analyser av de två populationerna identifierade
Vinokur-Kaplan en rad förändringar under tioårsperioden. Bland annat fann
man att andelen kvinnor i arbetsledande ställning ökat i både nonprofit- och
offentlig verksamhet. Data visade också att arbetsledare inom nonprofitverksamhet under perioden ansåg att både ”utmaningar” i arbetet samt arbetsbördan i stort hade minskat medan de inom offentlig verksamhet tvärtom ansåg
att båda dessa faktorer hade ökat. På samma sätt menade yrkesverksamma
inom nonprofitverksamhet att värdekonflikter knutna till arbetsuppgifterna
hade minskat under perioden, och de offentliganställda uppgav att de ökat.
En ytterligare faktor där skillnader mellan sektorerna var signifikanta berörde olika former av professionellt stöd i rollen som arbetsledare. Medan de
inom nonprofitverksamhet uppgav att ett sådant stöd hade minskat hävdade
offentliganställda att det ökat.
Alexandrino (1998) har i en undersökning riktad till fem organisationer
verksamma med socialt arbete inom offentlig, privat och ideell sektor i USA
studerat i vilken utsträckning så kallat (organizational commitment) (OC)
skiljer sig åt mellan organisationernas anställda. Genom ett frågeformulär
fångade måttet in uppfattningar hos de anställda i vilken utsträckning: de
trodde på och delade organisationens mål och värderingar, om de var villiga
att göra extra ansträngningar för organisationens räkning, om de hade en
avgjord vilja att fortsätta arbeta i organisationen. Empiriskt material hämtades från de anställda i två organisationer inom offentlig sektor, två inom
ideell sektor och en i privat sektor. Organisationerna bedrev likartad verksamhet. Utbildningsnivå presenterades i antal utbildningsår där nonprofitorganisationernas anställda i genomsnitt varit i utbildning i cirka 16 år, de privatanställda drygt 15 år och de inom offentlig sektor cirka 17 år. Det framkom samtidigt att organisationer inom offentlig sektor hade en signifikant
högre grad av professionellt utbildad personal jämfört med både organisationer inom ideell och privat sektor. Offentlig sektor hade också yrkesverksamma med längst anställningstid på cirka åtta år, medan anställningstiden i
nonprofitorganisationerna låg på drygt tre och i privat sektor på drygt två år.
Resultaten visade att anställda i nonprofitorganisationer hade signifikant
lägre så kallat OC-värde jämfört med anställda i offentlig och privat sektor,
inkluderat frågor om värdeidentifikation och samhörighet med organisationen samt i vilken utsträckning man ansåg att organisationen utförde ett effektivt socialt arbete. Analysen visade inga signifikanta skillnader mellan privat
och offentlig sektor.
Baserad på tidigare forskning om socialt inriktade nonprofitorganisationer
i USA har Sturdevant Reed (2001) i sin undersökning utgått från tre grundantaganden som hon i en rad kvantitativa analyser prövar. I hypoteserna
utgick författaren från att: (1) det skulle existera observerbara skillnader i
värderingar mellan de tre sektorerna, (2) dessa skillnader i värderingar manifesterades som sektorspecifika olikheter när det handlade om individuella
värderingar som altruism men också i hur de anställda uppfattade sin egen
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praktik, (3) nonprofitorganisationerna i högre utsträckning skulle präglas av
arbetstillfredsställelse jämfört med de andra två sektorerna. Undersökningen
byggde på ett frågeformulär som sänts ut till 1942 socialarbetare fördelade
över de tre sektorerna och verksamma inom antingen den sociala barnavården, annat familjerelaterat socialt arbete eller enheter för psykiskt funktionshindrade. Hälften av undersökningsgruppen var yrkesverksam i ideell sektor,
ungefär 10 procent i privat sektor samt 40 procent i offentlig sektor. Ställt
mot hypoteserna visade författaren i sina analyser att respondenterna var en
homogen grupp ifråga om arbetsrelaterade värderingar, det fanns inga signifikanta skillnader mellan de anställda i olika sektorer beträffande altruistiska
värderingar. Sådana värderingar hos anställda korrelerade starkare med faktorer kopplade till i vilken utsträckning respondenten visade höga värden på
skalor relaterade till samstämmighet med den egna organisationen och höga
värden förknippade med arbetsengagemang. Inte heller faktorer som berörde
frågor kring att utföra arbete som du tror på visade, som hypotesen utgick
ifrån, signifikanta samband med sektortillhörighet. Instämmande i ett sådant
påstående visade sig dock, utan att resultaten var signifikanta, i högre utsträckning hos de offentliganställda och i minst utsträckning hos yrkesverksamma inom privat sektor.
Freund (2008) genomförde en studie riktad till socialarbetare i Israel fördelade över 43 arbetsplatser inom offentlig, ideell och privat sektor. Studiens
övergripande syfte var att genom ett självskattningsinstrument kartlägga
socialarbetares uppfattningar om sin arbetssituation samt att söka samband
med sektortillhörighet. Över 60 procent av socialarbetarna i samtliga sektorer hade en högskoleutbildning inom disciplinen socialt arbete. Andelen
var något lägre inom ideell sektor jämfört med de övriga två sektorerna.
Samtidigt hade ungefär en tredjedel av de yrkesverksamma inom privat och
offentlig sektor en påbyggnadsutbildning till masternivå, andelen inom ideell
sektor var något högre. Resultaten visade att sektortillhörighet hade betydelse för hur socialarbetarna uppfattade sin arbetssituation. Skillnader visade
sig till exempel i resultat som mätte variabeln affective commitment, det vill
säga en variabel som genom ett större antal items fångade in i vilken utsträckning anställda anslöt till organisationens mål och värderingar. Yrkesverksamma inom ideell sektor anslöt till sådana påståenden i signifikant
högre utsträckning jämfört med de inom offentlig och privat sektor. På liknande sätt visade socialarbetare i ideell sektor att de var mer tillfreds med sin
arbetssituation i stort jämfört med anställda i offentlig sektor, skillnader
fanns i förhållande till privat sektor men var inte signifikanta. I variabeln Job
involvment försökte man i studien fånga in i vilken utsträckning just arbetet
tillfredsställde individens behov. Resultaten visade signifikanta skillnader
där anställda inom ideell sektor i högre utsträckning jämfört med de inom
privat och offentlig sektor bejakade sådana påståenden. Genom variabeln,
Career Commitment, som ringade in attityder till profession och yrkesutövning sökte man i enkäten avgöra i vilken utsträckning socialarbetare inom
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sektorerna ville satsa på en yrkeskarriär inom det sociala arbetet. De yrkesverksamma inom ideell sektor uppgav överlag högre värden jämfört med
anställda inom privat sektor och signifikant högre värden i förhållande till
socialarbetare inom offentlig sektor.

4.5 Kunskap och kunskapsbildning i det sociala arbetet
Som nämnts inledningsvis har min andra sökstrategi, vid sidan av sökningar
kring särartstemat, inriktats mot att finna forskning som i ett sektoriellt jämförande perspektiv undersökt kunskap och kunskapsbildning inom det organisatoriska fältet socialt arbete, dels svenska studier, dels internationella.
Resultat från en sådan litteratursökning har varit mager. Den forskning som
berör frågor om kunskap och kunskapsbildning i det svenska sociala arbetet
har riktats mot offentlig socialtjänst och där enheter för individ- och familjeomsorg (IFO) samt för äldre (se till exempel Bergmark & Lundström 2008;
Bergmark & Lundström 2000, 2007; Byberg & Lindquist 2003; Börjeson
2005; Dellgran & Höjer 2000; Denvall 2001; Drugge 2003; Johansson 2002;
Lagercrantz 1998; 2000; 2002; Lindelöf & Rönnbäck 2004; Nordlander
2006; Norman & Schön 2005; Socialstyrelsen 2002, 2007; Tydén, Josefsson
& Messing 2000; Törnquist 2004).
Också när det handlar om offentlig statistik är den i huvudsak inriktad på
att fånga verksamhet inom kommunal socialtjänst. Den här obalansen är
någonting som bland annat påtalas i Socialstyrelsens rapport från 2000, Nationellt stöd för en kunskapsutveckling inom socialtjänsten där man konstaterar att den ökande andel personal som arbetar i socialt inriktad verksamhet
utanför offentlig sektor inte fångas in i statistiken. Som inledningsvis nämnts
har Porturas (2002) undersökt dessa tillkortakommanden och bekräftar senare bilden. Även Einarsson och Wijkström (2007) påtalar i en rapport de
statistiska systemens bristande räckvidd att identifiera vård- och omsorgsverksamhet utanför kommunal socialtjänst. En genomgående tendens menar
man är att de datakällor som nu används klassificerar och inordnar nonprofitorganisationers verksamhet under vinstdrivande privata vård- och omsorgsföretag.
I den svenska forskningen kring kunskap och kunskapssyn inom det sociala arbetet har Bergmark och Lundström (2000, 2007) med knappt tio års
mellanrum bland annat undersökt inställning till och uppfattningar om forskning och forskningsanvändning hos socialarbetare inom kommunal socialtjänsts individ- och familjeomsorg (IFO). Med hjälp av en enkätundersökning studerade man bland annat vilken grund- och vidareutbildning de yrkesverksamma hade, hur man såg på de kunskaper man besatt och vilka
eventuella kunskaper man efterfrågade. Författarna konstaterar i undersökningen från år 2000 att det sociala arbetet inom de undersökta kommunernas
individ- och familjeomsorg präglades av, å ena sidan relativt höga nivåer av
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akademiska grundutbildningar, men å andra sidan, en tämligen liten orientering mot kunskaper som produceras i svensk och internationell forskning.
Man beskrev i rapporten bland annat att ”… de flesta socialarbetare knappast
alls följer med i det professionella och vetenskapliga samtalet inom sitt yrkesfält …” (Bergmark & Lundström 2000:8). Vidare visade man att närmare
hälften av de tillfrågade socialarbetarna framhöll att de egna praktiska erfarenheterna av socialt arbete är den viktigaste kunskapskällan. Bergmark och
Lundströms studie var den första i Sverige som på ett systematiserat sätt gav
insikt om hur kunskapsbas samt kunskapssyn såg ut inom kommunal socialtjänsts individ- och familjeomsorg. Undersökningen genomfördes under
1998 vilket innebär att uppgifterna är mer än tio år gamla och alltså igångsattes innan Socialstyrelsens program kring en kunskapsstyrning startades.
Bergmark och Lundström återkom år 2007 med en liknande undersökning
men nu ställd till socialarbetare inom offentlig socialtjänst som på ett eller
annat sätt varit delaktiga i ett projekt med koppling till det nationella KUBAS-programmet. I en artikel (Bergmark & Lundström 2007) konstaterar
man att socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen i dessa kommuner
rent programmatiskt ställde sig mer positiva till forskning och forskningens
innehåll jämfört med tidigare studier. Nästan samtliga respondenter menade
att socialt arbete i högre utsträckning borde baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare menade man att det hade vuxit fram en kultur på arbetsplatserna som i större utsträckning än tidigare bejakade en diskussion
kring forskning och forskningsanvändning (jfr. Denvall & Johansson 2012).
I Bergmark och Lundströms studie från 2008 fokuseras som tidigare den
offentliga socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Här var dock urvalet
en riksrepresentativ grupp socialarbetare och inte som i studien ovan, kommuner som varit involverade i KUBAS-projektets utvecklingsarbete. Undersökningen bekräftade på flera punkter Bergmark och Lundströms undersökning från 2007. Bland annat instämde en knapp majoritet av de tillfrågade till
att verksamheten vid respektive förvaltning behövde få en koppling till metoder som var vetenskapligt utformade. Frågor i Bergmark och Lundströms
studie (2008) har lånats in från frågeformuläret i denna avhandling varför en
direkt jämförelse kan göras mellan dessa data.
Av det fåtal andra mer begränsade undersökningar där frågor om kunskap
diskuterats och kompetens systematisk kartlagts, har alla inriktat sig på den
kommunala socialtjänstens arbete och dess enheter för individ- och familjeomsorg samt för äldre (Björklund & Marin Kartal 2002; Byberg & Lindquist
2003; Humble & Lindh 2002; Lindelöf & Rönnbäck 2004; Socialstyrelsen
2002).
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4.6 Användningssammanhang
När det kommer till frågan om forskningsbaserad kunskap och forskningsanvändning lyfter Nilsson och Sunesson (1988, 2006) fram perspektiv som
till skillnad från Denvall (2001) ovan, primärt inte betonar en uppdelning
mellan individer som är ”för forskning” respektive ”mot forskning”. Istället
menar författarna att det i större utsträckning rör sig om olika sätt att välja ut
och använda forskning och forskningsresultat, satt i relation till den organisation och position som användaren befinner sig. Det så kallade användningssammanhanget har, menar de, en avgörande betydelse. Att använda
forskningsresultat i en organisation fungerar som investeringar som efterhand ska resultera i förbättrade tjänster, större legitimitet och bättre anseende, men också bättre ordning och kontroll och minskad personalomsättning.
Man kan med en försiktig generalisering säga att ‘investeringarna’ i forskning och utveckling för det mesta representerar en av två inriktningar. Det
första huvudskälet att satsa på kunskap är att investeringarna är till för konfliktanvändning… Det andra viktiga skälet är att investeringen skapar och definierar en expertis, det vill säga att den ökar kunskaperna i organisationen
och hos personalen, bland annat genom professionalisering och utbildning,
men också att den bidrar till att bestämma vad som är acceptabel, ’bra’ kunskap i organisationen, och vad som är felaktig, ’dålig’ kunskap (1988:115).

Utifrån Nilsson och Sunesson terminologi om användningssammanhang kan
frågan ställas om de yrkesverksamma i nonprofitorganisationer, men även i
privata företag ser forskningsanvändning som en så kallad ”investering” och
en faktor att konkurrera med i en upphandlingssituation. Blir forskningsanvändning ett sätt för en organisation att vinna legitimitet, eller existerar det
andra vägar för i synnerhet en nonprofitorganisation att skapa en sådan? Vad
är accepterbar, ”bra” och investeringsvärd kunskap i en nonprofitorganisation och vad är felaktig och ”dålig” kunskap samt vilken slags kunskap skapar legitimitet? Och vad räknas som ”bra” respektive ”dålig” kunskap hos
uppdragsgivare och beställare? Skulle ”bra” och önskvärd kunskap i en nonprofitorganisation kunna vara någonting annat än den vedertagna kunskapen
som förs fram genom evidensbasering och forskning och kan det uppstå en
konflikt mellan evidens och idealitet?
I linje med en sådan diskussion pekar internationella studier på att en
konkurrenssituation om kontrakt, organisationer och sektorer emellan, leder
fram till en ökad grad av professionalisering. Det vill säga att organisationer
anställer och driver verksamhet genom personal med professionell yrkesexamen. En utveckling som Smith och Lipsky (1993) menar visat sig i amerikanska nonprofitorganisationer. Den yttre kontrollen och kraven på kvalitet
innebär att organisationer förändras och anställer olika typer av expertis.
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In the contracting regime nonprofit service organizations have been changing. Under pressures to secure and maintain funding and in response to the
oversight demands of government agencies, they are professionalizing and
becoming more business like, but at the expense of their responsiveness to
clients and their capacity to foster unique and community values. Nonprofit
human service agencies may now be more expansive than they were able to
be in the past, but they are also more securely tied to government and more
reflective of public priorities than of the community values they represented
in the past (a. a.:45)

I takt med en sådan utveckling, skapas också en form av likriktning organisationer emellan, och som en följd av det, menar författarna tappar nonprofitorganisationerna sin unika profil (jfr. Abzug & Galaskiewicz 2001; Bidwell 2001; Cooney 2006; Kanter & Summers 1987; Morrill & Mckee 1993).
Olika typer av formellt och informellt tryck i form av krav på kvalitet,
styrda bidrag och anspråk på att organisationerna ska ta sig an bestämda
målgrupper, driva arbetet med professionellt yrkesutbildad personal och med
specifika metoder, leder till att organisationerna inom ett fält mer och mer
börjar likna varandra. Hur det ser ut för svenska förhållanden är okänt och en
central fråga för undersökningen att studera. Tendenser, som om de också
uppträder i svenska nonprofitorganisationer går i motsatt riktning, där en
efterfrågad mångfald ersätts av likriktning.

4.7 Teori, erfarenhet och värderingar
I kapitlet har jag visat på en rad arbeten som lyfter fram och diskuterar den
speciella profil som kan finnas inom idéburen nonprofitverksamhet. Man
talar ofta om en så kallad särart. De nationella fallstudier jag visat på i kapitlet hävdar att ideologi, värdegrund och värderingar är väsentliga faktorer
som betonas av anställda inom nonprofitorganisationer. Parallellt med ett
sådant fokus lyfter andra studier fram teman kring innovation och nytänkande, det vill säga att nonprofitorganisationer, genom den presumtivt mer
fristående position de traditionellt haft, kan ha speciella förutsättningar att
bedriva verksamhet med nya och alternativa metoder, jämfört med socialt
inriktad verksamheter i övriga samhällssektorer. Ett sådant perspektiv på
mångfald är samtidigt någonting som vi sett, vid sidan av att lyfta fram ideologins och värdegrundens betydelse, betonas i flera offentliga skrivelser där
nonprofitorganisationerna diskuteras. Mer sällan är dock resultat från forskningen baserad på en jämförande analys. Som forskningsgenomgången visat
innehöll mycket få vetenskapliga artiklar någon form av komparation mellan
nonprofitverksamhet och motsvarande verksamhet i privat och offentlig sektor, där syftet var att identifiera perspektiv på särart inom ideell sektor. Det
är alltså osäkert om iakttagelser och uppfattningar som tillskrivs organisationer i ideell sektor, med utgångspunkt i frågor om till exempel värdegrund,
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värderingar och metodanvändning är unika om jämförelser görs med yrkesverksamma i privat och offentlig verksamhet.
I det fåtal komparativa studier jag funnit, där yrkesverksamma inom det
sociala arbetet i ideell, privat och offentlig sektor står i centrum, går resultaten kring bland annat attityder och värderingar i lite olika riktning. Vissa
internationella och sektoriellt jämförande studier tycks i viss mån ansluta till
resultat i svenska fallstudier medan andra på flera punkter avviker från dem.
Medan Freunds (2008) och Vinokur-Kaplan et al (1994) uppvisar resultat
kring en uttalad särart, som flera av de svenska enskilda fallstudierna också
lyfter fram, går som kapitlet visat, Alexandrinos (1998) och Sturdevant
Reeds (2001) resultat i motsatt riktning. I en sådan jämförelse, baserad på
internationella data bör man beakta de strukturella skillnader som existerar i
hur olika länders välfärdsystem är uppbyggda. Även om det sociala arbete
som utförs inom ideell och privat sektor växer i volym i Sverige verkställs
fortfarande huvudparten av ett sådant arbete inom offentlig socialtjänst.
Nonprofitorganisationerna i ideell sektor har i en svensk kontext därmed
delvis en annan roll jämfört med till exempel motsvarande organisationer i
USA. Detta är troligen någonting som på olika sätt påverkar både hur landets
invånare betraktar och bedömer organisationer och deras arbete, men också
hur yrkesverksamma uppfattar sin respektive arbetsplats och arbetssituation.
Som framkommit har jag i mina sökningar inte funnit någon nationell eller internationell forskning som i ett jämförande perspektiv berört frågor om
kunskapsbildning, uppfattningar om forskning och forskningsanvändning
inom det sociala arbetet i ideell och privat sektor eller genomfört komparationer i förhållande till offentlig sektor. En ansats i avhandlingen blir mot en
sådan bakgrund att bland annat, vid sidan av frågor om metodanvändning
och utbildningsnivåer undersöka sådana uppfattningar och förhållningssätt.
Vad gäller utbildningsnivå visar tidigare resultat att de yrkesverksamma i
ideell sektor i allmänhet är lägre utbildade jämfört med personal från i första
hand offentlig sektor (Hammare 2004; Sallnäs 2000). I internationella jämförande undersökningar framkommer liknande utbildningsmässiga skillnader.
Ett gemensamt tema för flera av de internationella jämförande studier jag
funnit, och någonting som kan ställas i relation till denna studie, verkar vara
att svarsfrekvensen ligger på relativt låga nivåer (Alexandrino 1998; Sturdevant Reed 2001; Vinokur-Kaplan et al. 1994).
Mot bakgrund av tidigare forskning som berört kunskapsbildning i det sociala arbetet knyter jag delvis an till de perspektiv på kunskap flera studier
riktade mot offentlig socialtjänst använt sig av och som jag redogjort för i
kapitel två. Mest markerat ansluter studien till Bergmark och Lundström
(2008), Bergmark och Lundström (2000, 2007) med vilka direkta resultatjämförelser kan göras.
Jag har gett exempel på både nationella och internationella studier med
det gemensamma att de i större utsträckning, vid sidan av de två övergripande kunskapskällorna, – teoretisk- samt erfarenhetsbaserad kunskap –
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även laborerar med mer preciserade källor till kunskap. Flera studier arbetar
till exempel med variablerna brukarkunskap, kollegor som kunskapsförmedlare, böcker/artiklar, kunskap med koppling till personliga erfarenheter
och värderingar av olika slag. Bland kunskapskällorna ovan, som jag kommer att beröra i den empiriska undersökningen, finns det anledning att särskilt betona värderingars plats i en socialarbetarkompetens samt den faktor
vilken Pawson et al. (2003) beskriver som brukarkunskap (user knowledge).
En sådan källa till kunskap skulle kunna kopplas till betydelsen av en bärande relation, ett engagemang och en lyhördhet i förhållande till den enskilde individen. I tidigare forskning om socialt inriktade nonprofitorganisationer brukar just en sådan lyhördhet för brukarna poängteras (Blennberger,
Jess & Olsson 1999; Salamon et al. 2000). Går det att i den föreliggande
studien identifiera några skillnader i hur de yrkesverksamma inom sektorerna värderar klientönskan och kunskap om brukaren i betydelsen kontakt
med, relation till och möten med brukaren?
När det kommer till värderingar i det sociala arbetet knyter jag an till ett
av de tre huvudfundament som vid sidan av teorier och färdigheter, enligt
IFSW (International Federation of Social Work) och IASSW (International
Association of Schools of Social Work) utgör den grund som det sociala
arbetet bör vila på (Nygren, Blom & Morén 2006; Sewpaul & Jones 2004).
Ett sådant ställningstagande att också lyfta in, undersöka och jämföra värderingar som en betydelsefull del av en socialarbetarkunskap, motiverar jag
bland annat utifrån det jag tidigare beskrivit, det vill säga att nonprofitorganisationer sägs arbeta med andra värdemässiga utgångspunkter jämfört med
socialt yrkesverksamma i andra samhällssektorer (Proposition 2009/10:55;
Regeringskansliet 2008a och b). Värderingar och frågor kring människosyn
framhålls ofta som en viktig beståndsdel i nonprofitorganisationers sociala
arbete och en fråga jag ställer mig i avhandlingen är om antaganden om sådana andra värdemässiga utgångspunkter har empiriskt stöd i en komparativ
ansats? Är det vidare möjligt att i ett jämförande perspektiv urskilja skilda
ställningstaganden hos de anställda till att investera i en vetenskaplig kunskap, det vill säga vilken eventuell betydelse har ett användningssammanhang? Existerar det dessutom olika förhållningssätt i stort inom sektorerna
till värdefrågor, etik och till människosynsfrågor?
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5 Likriktning kontra särart och mångfald

I det följande kapitlet redogör jag för undersökningens teoretiska ramverk
där nyinstitutionell organisationsteori har en central roll. Inom teorin har
man i olika perioder från 1970-tal och framåt haft skiftande uppfattningar
om i vilken utsträckning enskilda organisationer har möjlighet att agera
självständigt i förhållande till sin omgivning och de ”styrande” strukturer
som utövar påverkan på dem. Det kan handla om klart uttalade regler eller
krav, mer löst utformade riktlinjer men också vägledande principer för organisationer att följa och förhålla sig till. Vid sidan av sådana mer påtagligt
utformade förutsättningar kan en påverkan även ta utgångspunkt i mer subtilt
skapade förväntningar riktade mot organisationer från ett omgivande samhälle eller skapade och framvuxna inom organisationerna själva. Med hjälp
av diskussioner kring begrepp kopplade till nyinstitutionell organisationsteori i kapitlet försöker jag lägga en grund till att teoretiskt närma mig det
empiriska materialet från och med kapitel 7. Ställt i ljuset av den teoretiska
diskussionen i detta kapitel avslutar jag avsnittet med en problematisering
och fördjupning av de inledande forskningsfrågorna från kapitel 1.

5.1 Institution
Inom nyinstitutionell teori är uttrycket institution ett viktigt begrepp. En av
de teoretiker som tidigt kom att referera till begreppet, och som ofta betecknas som en ”äldre” institutionalist samt föregångare till 1970-talets nyinstitutionella teori, Philip Selznick, beskriver begreppet institution som ett
utdraget skeende som innebär att en organisation blir ”inpyrd” med värderingar (Scott 2003, 2004, 2008; Selznick 1996). Utifrån Selznicks förståelse
leder institutionaliseringsprocesser till att varje organisation omskapas på sitt
eget sätt och blir bärare av egen särskild karaktär. Sjöstrand (1985, 1995,
1999) i sin tur beskriver institution som en form av infrastruktur inom en
organisation, en struktur som är förankrad i både enskilda och kollektiva
idéer och föreställningar, men också i regelverk av olika slag. Ahrne och
Papakostas (2002) definierar institution som en uppsättning normativa och
regulativa strukturer eller symboliska system som uttrycker en delad uppfattning inom en organisation. Ahrne, Roman och Franzén (2003) beskriver
institution som en organisations kultur. I den definition Johansson (2002:1757

18) lyfter fram menar han att en institution kan vara mer eller mindre explicit, den kan finnas där som en:
… organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller
mindre för-givet-tagna formella eller informella, medvetna eller omedvetna –
regler. Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke
i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar.

I några av de definitioner som jag har visat på betonar olika teoretiker olika
sidor av begreppet institution. Man talar om regler och strukturer, symboliska system, värderingar, idéer, föreställningar och kulturer. Scott (2008)
har gjort försök att formulera en övergripande definition där han menar att
de strukturer och aktiviteter inom en organisation som håller samman beteendet, skapar stabilitet och ”mening” kan vara av tre olika slag samt att olika
organisationsteoretiska riktningar betonar någon av de tre elementen olika
starkt. Scott beskriver hur ett samlat institutionsbegrepp vilar på tre byggnadsblock eller tre pelare.
Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life (Scott 2008:48).

De regulativa aspekterna omfattas vanligen av alla så kallade institutionalister. Det som skiljer olika teoretiker åt är att man tillmäter de regulativa
elementen olika kraft, eller förmåga att påverka. De regulativa institutionerna utrycks i formella ledningssystem, administrativa rutiner, lagstiftning,
föreskrifter och riktlinjer av olika slag (Scott 2008).
Istället för att betona regler och rutiner lyfter andra teoretiska perspektiv
fram de normativa systemen, där således normer och värderingar utövar
påverkan och formar en organisation.
Values are conceptions of the preferred or the desirable… Norms specify
how things should be done; they define legitimate means to pursue valued
ends (Scott 2008:54-55).

Många tidiga institutionalister som till exempel Durkheim och Selznick tog
fasta på och betonade de här sidorna av begreppet (Markström 2006).
Selznick talar om värderingarnas och engagemangets betydelse för hur organisationer utvecklar sin egenart. Institutionaliseringen betraktas som en långsam process vilken främst utvecklas inifrån den enskilda organisationen
(Selznick 1996).
Den sista av de tre komponenter som Scott (2008) lyfter fram, den kognitiva pelaren, eller ”the Cultural-cognitive element” betonar, på samma sätt
som Ahrne, Roman och Franzén (2003), uttrycket kultur. Den här sidan av
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ett institutionsbegrepp beskrivs ofta som de gemensamma uppfattningar, det
för-givet-tagna, som omsluter en organisation och som skapar den verklighet
i vilken organisationen verkar. Utifrån ett sådant perspektiv, som ofta betonas och tillmäts stor betydelse inom nyinstitutionell organisationsanalys,
igångsätts och verkar institutionaliseringen ”ovanför” organisationsnivån
(Johansson 2002). En central tankegång är här, till skillnad från den äldre
inriktningen, att institutionalisering leder till ökad likriktning och minskad
mångfald.
Jacobsson (2006) menar att gränsen mellan de kognitivt-kulturella elementen och de normativa aspekterna i Scotts institutionsbegrepp ofta är flytande. Johansson (2002:161) gör ett försök att förtydliga skillnaden mellan
dessa två sidor och menar att:
… normer har med värderingar att göra, det vill säga uppfattningar om
vad som är bra eller dåligt, lämpligt eller olämpligt etc., och dessa kan klart
skiljas från för-givet-tagna oreflekterade kognitiva föreställningar liksom från
formella regelsystem.

5.2 Konkurrerande institutionella logiker
Johansson och Grape (2006) beskriver hur det inom samhällen, inom organisatoriska fält och inom organisationer existerar en mångfald olika föreställningsramar som alla har mer eller mindre styrande påverkan. Czarniawska
och Joerges (1996) talar om idéer i form av sammansatta föreställningar som
sprider sig inom ett fält. Friedland och Alford (1991:248) redogör utifrån sitt
perspektiv för så kallade institutionella logiker, det vill säga materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter som utan att ha etablerats som institutioner styr principerna för organisering och handling. Logikerna skapar
enligt Scott (1994:60) “...the framework within which knowledge claims are
situated and provide the rules by which the claims are validated and challenged. The logic employed vary over time, across societies, and organizational fields”
Inte sällan står dessa så kallade institutionella logiker i ett konfliktförhållande till varandra. En påverkan med rötter i en typ av logik kan, menar Friedland och Alford (1991), teoretiskt sett vara relativt ytlig, medan en annan
tillmäts större inflytande. Jacobsson (2006) beskriver en situation där olika
institutionella logiker kämpar om att ha tolkningsföreträde. Oliver (1991:
162) menar att just den påverkan som utgår från staten, genom bland annat
riktlinjer, normer och standards, många gånger är så komplexa och specialiserade att de lägger grund till ”… a jungle of conflicting requirements at the
local level”. Inte sällan, menar Oliver (a.a.), tvingas organisationer att ta
ställning till de skilda kraven och välja att möta vissa samt ignorera andra.
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Implicit i avhandlingens syfte ligger förståelsen att organisationer verksamma i det sociala arbetet ständigt utsätts för och behöver manövrera bland
en stor mängd sådana institutionella logiker som Friedland och Alford
(1991), Scott (2008) med flera beskriver. Det vill säga olika anspråk, krav
och förväntningar som alla utövar påverkan på organisation och verksamhet
samt på olika sätt gör avtryck i en social praktik. Samtidigt utgår jag i studien från att manifestationer av skilda logiker, och i vilken utsträckning de
har fått fäste inom en organisation, visar sig i hur de yrkesverksamma förhåller sig till begrepp med förbindelse till logikerna.
Kopplat till mitt forskningsobjekt arbetar jag fortsättningsvis således med
tankebanan att en rad skilda logiker av olika karaktär verkar inom det organisatoriska fältet socialt arbete. Jag utgår samtidigt från att logikerna i olika
utsträckning har förbindelse med de tre aspekter som Scott (2008) menar att
institutioner är uppbyggda kring, det vill säga regulativa, normativa samt
kulturellt/kognitiva element.
Jag har i kapitel 2 och 3 gett en bakgrund till två tidsmässigt parallella
processer som jag hävdar kan identifieras inom det sociala arbetet och som
jag menar utövar inflytande på individer och organisationer. Båda med mer
eller mindre tydliga kopplingar till NPM och dess system för å ena sidan
marknadsanpassning, kvalitetsutveckling, mångfaldssträvan och valfrihet,
samt å andra sidan standardisering, övervakning, utvärdering och kontroll
(Bezes & Demazière 2012; Le Bianic 2012; Henriksen, Smith & Zimmer
2012; Hood 1995; Lee 2012; Power 1999). Utifrån nyinstitutionell teori kan
de två processerna sägas bygga på ett par olika institutionella logiker (Friedland & Alford 1991; Jacobsson 2002; Scott 2008). Å ena sidan har jag visat
på det kunskapsutvecklingsarbete som riktas mot det sociala arbetet. En betydande aktör är här Socialstyrelsens Avdelning för kunskapsstyrning som
driver ett arbete med att implementera EBP. I sin grund utgår processen från
och förmedlar en institutionell logik baserad på vetenskap, forskningsbaserad kunskap och ökad professionalisering. Inom nyinstitutionell teori finns
en övergripande konsensus om att just regulativa aspekter av det här slaget
har ett kraftfullt inflytande när det kommer till att styra, begränsa, reglera
men också legitimera beteenden inom en organisation samt att de har en
stark spridningseffekt i förhållandet till andra organisationer inom ett gemensamt fält. Sannolikheten för att den typen av logik breder ut sig till andra
organisationer är betydande. Parallellt med dessa regulativa inslag finns i
samtalet om det sociala arbetets forskningsanknytning element av det som
Scott (a.a.) beskriver som institutionella logiker av kulturellt/kognitiv karaktär. Det vill säga att det existerar för-givet-taget föreställningar om forskningens och förvetenskapligandets positiva inverkan på det sociala arbetet,
och att ett sådant förhållningssätt betraktas som det ”rätta” sättet att bedriva
ett socialt arbete. Gemensamt för både de regulativa och de kognitivt/kulturella logikerna är att de inte sällan leder mot likriktning.
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Å andra sidan menar jag att det existerar en strävan mot ökad mångfald
och valfrihet som samtidigt utövar påverkan på fältet, och som vid sidan av
ekonomiska besparingar och kontroll har beröringspunkter med NPM. I ett
sådant perspektiv har diskursen12 om nonprofitorganisationernas särart och
speciella karaktäristik, och de retoriska förväntningar om metodologisk och
värdemässig mångfald som riktas mot dem i en rad offentliga dokument, fått
en central plats (Proposition 2009/10:55; Regeringskansliet 2008a och b;
SOU 2007:37). Man kan beskriva det som att det sociala arbetet inom nonprofitorganisationerna många gånger omsvärmas av och bygger på logiker
med tydligt normativa inslag och att det finns en stark förväntan på just det
som Scott (2004, 2008) benämner värderingar i detta sociala arbete. Det vill
säga att den här typen av socialt arbete i större utsträckning än det inom övriga sektorer förväntas signalera värderingar som är ”bra” och ”goda”, och
samtidigt uttrycka egen unik karaktär som skiljer det från övrigt socialt arbete. Det är möjligt att beskriva det som en logik som bygger på idéer om
mångfald, valfrihet och särart.

5.3 Likriktning inom ett organisatoriskt fält
Ofta framhålls just artikeln av Meyer och Rowan från 1977 som startpunkt
för den nyinstitutionella organisationsteorin (Johansson 2006). Meyer och
Rowan beskriver i sin text institutionalisering som ett förlopp där individer
inom en organisation inordnar sig under en gemensam definition av hur den
sociala verkligheten är utformad på en makronivå. En central tankegång
inom teorin är att institutionaliseringens källa ligger i organisationernas omgivning och består utifrån Meyer och Rowans perspektiv av en allmänt delad
verklighetsuppfattning, det vill säga det de beskriver som ”en rationaliserad
myt”. Myten, menar författarna, kan efterhand övergå i uttalade krav som på
olika sätt inverkar på formella strukturer och på ett praktiskt arbete i en enskild organisation. För att vinna legitimitet och i en förlängning fortlevnad,
sker en anpassning till ”myten”, oavsett om anpassningen medför ökad effektivitet. Mycket av den påverkan organisationen har att förhålla sig till
riktas således mot dem från en omgivning.
I början av 1980-talet uppmärksammas inom nyinstitutionell teori begreppet organisatoriska fält, det vill säga ett kollektiv av organisationer som
i flera avseenden är verksamma med liknande göromål (DiMaggio & Powell
1983). En central tanke inom denna utvecklingslinje är att organisationer
12

Jacobsson (2006:123) liknar begreppet institutionell logik med diskurs och menar att: ”Institutionella logiker bygger på ett system som reproducerar tidigare diskurser, samtidigt som
de bidrar till att konstituera system. De institutionella logikerna täcker delvis samma område
men kämpar om att få tolkningsföreträde. Det sker en diskursiv kamp om vilka logiker som
ska upprätthållas, omtolkas eller överges. Vissa institutionella logiker får tolkningsföreträde,
något som kan betraktas som en meningsskapande process”.
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inom ett gemensamt organisatoriskt fält, genom den yttre påverkan och de
krav de har att förhålla sig till – främst de regulativa samt de kulturellt/kognitivt färgade faktorerna, det för-givet-tagna – mer och mer börjar likna
varandra. Meyer och Rowan (1977) menar att strävan efter legitimitet är en
av grunderna till att dessa så kallat isomorfa processer uppstår, och att en
likriktning sker inom fältet. För att överleva och utvecklas måste organisationer inom ett gemensamt fält vinna legitimitet. En organisationsform, en
specifik verksamhetsinriktning eller en metod som visat sig skapa legitimitet
kopieras inom fältet, oavsett om förändringen visat sig leda till högre effektivitet, just i syfte att visa upp en legitimerande form. I huvudsak tre yttre
mekanismer skapar den här typen av homogenitet, där antingen stat och/eller
professioner själva många gånger fungerar som likriktande motorer. De
handlar om: (1) tvång (coercive isomorhism), (2) normativt tryck (normative
isomorhism) och (3) imitation (mimetic isomorphism) (DiMaggio & Powell
1983). (1) Tvång uppträder som både formellt och informellt tryck från de
organisationer som den aktuella enheten/organisationen är beroende av. Det
kan handla om uttalade krav från uppdragsgivare, till exempel inom
stat/kommun, om verksamhetsinriktning och hur organisationen bör administreras och ledas (Anheier 2005). Johansson (2002) menar att just staten har
en helt avgörande roll i fråga om att påverka och forma organisationers agerande inom ett fält (jfr. Sjöstrand 1985, 1995, 1999 och Walzers 1997). Primärt genom lagstiftning men även i kraft av att tillhandahålla de resurser
organisationer inom fältet efterfrågar. För att i en konkurrenssituation
komma ifråga för avtal med kommun, eller få tillgång till resurser, anpassar
organisationen sig till de regelverk som styr upphandlingen och satsar på de
målgrupper och behandlingsmetoder avtalsgivaren önskar. Som jag tidigare
har visat menar Smith och Lipsky (1993, 2001) att det inom det organisatoriska fältet socialt arbete i USA, och de speciella förutsättningar som råder
där, har uppstått krafter som driver organisationer och verksamheter att gå i
samma riktning, de börjar mer och mer likna varandra, oavsett om en sådan
verksamhet bedrivs i ideell, privat eller offentlig sektor (se även Henriksen,
Smith & Zimmer 2012; Lee 2012). För att komma ifråga för uppdrag tvingas
organisationen uppvisa den typ av verksamhet som kan förväntas skapa legitimitet, vilket kan innebära att de tvingas förändra en verksamhet så att den
motsvarar de riktlinjer, önskemål om metoder och andra krav som uppdragsgivare och stat ställer.
Tidigare har jag visat på den kontraktskultur som råder i förhållandet mellan svenska kommuner/landsting och de socialt inriktade nonprofitorganisationerna i och med införandet av idésystemet New Public Management
(Blom 1998, 2006; Blomquist 1996; Lundström 2004), och hur uppdragsgivare mot en sådan bakgrund ställer krav på utförda tjänster. I en svensk civilsamhällskontext, där nonprofitorganisationer till viss del arbetar på uppdrag av kommuner och landsting, sker merparten av finansiering via offentliga skattemedel vilket medför att organisationer både indirekt och direkt har
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att anpassa sig till regelverk, riktlinjer och styrande principer som har sitt
ursprung i en statlig kontroll. Här är det möjligt att se Walzers (1997) grundläggande utgångspunkter om statens dubbla roll och uppgift i förhållande till
ett civilsamhälle. Som beskrivits tidigare menar Walzer att staten inte bara
omsluter ett civilt samhälle utan också upptar plats inom det, och utsätter
dess organisationer för ett, både utifrån och inifrån kommande tryck. Med
utgångspunkt i ett sådant tvingande tryck (DiMaggio & Powell 1991) kan
kopplingar göras mot de regulativa och kulturellt/kognitiva strukturer som
jag menar verkar genom det kunskapsutvecklingsprojekt som Socialstyrelsen
driver, där en forskningsbaserad kunskap, vetenskapligt utformade metoder
och efterföljande av riktlinjer förväntas legitimera en social praktik. Brunsson (2000) talar om den här typen av regulativa logiker som uttryck för en
standardisering. Genom en utarbetad standard för hur ett arbete ska utföras
skapas också möjligheter till kontroll. En sådan standard menar Jacobsson
(2000) baseras ofta på både expertkunskap och kopplad till den, en vetenskaplig kunskap. Johansson (2002) talar just om standardisering som ett
tillägg till de tre typer av institutionell isomorfism som DiMaggio & Powell
(1983) beskriver.
Som vi sett i tidigare avsnitt så menar Henriksen, Smith & Zimmer (2012)
att NPM har påverkat det sociala arbetet i Danmark, Tyskland och USA,
oavsett sektortillhörighet. Dels ifråga om mindre autonomi och självbestämmande för den enskilde socialarbetaren, dels utifrån det faktum att verksamheter i allt större utsträckning baserar sitt arbete på evidensbaserade och
standardiserade metoder, vilka lämpar sig väl för NPM:s utvärderings- och
kontrollansatser.
Ställt mot svenska förhållanden skulle det kunskapsutvecklingsprojekt
som det sociala arbetet är involverat i genom Socialstyrelsens Avdelning för
kunskapsstyrning, där just vetenskaplig kunskap och professionell expertis
utgör tunga beståndsdelar, kunna innebära en möjlig kontrollpunkt för kommuner och landsting som köper tjänster av uppdragstagare inom ideell, privat och offentlig sektor. Endast de organisationer som uppfyller krav och
standards kommer ifråga som utförare av önskad tjänst, alternativt styrs mot
att förändra verksamheten i en sådan riktning.
En ytterligare variant på tvingande tryck kan uppstå som en effekt av
höjda kvalitetskrav. Ofta leder det enligt DiMaggio och Powell (1991) till att
volontärbaserad verksamhet inom nonprofitverksamhet ersätts av professioner och professionellt yrkesverksamma (se även Smith & Lipsky 1993).
Formell yrkeskompetens inom organisationen förväntas signalera kvalitet.
Vanligt är också att yrkesetiska riktlinjer sprider sig bland organisationer
inom samma fält, oavsett organisatorisk form.
Ett normativt tryck (2) härrör i sin tur än mer renodlat från professionaliseringssträvanden, satt i jämförelse med likriktningsmekanismen tvång. Ofta
utarbetas till exempel krav på auktorisation eller legitimering i syfte att avskärma ett kunskapsområde för en specifik profession. Endast yrkesgrupper
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med särskild utbildning har rätt att utföra en viss bestämd arbetsuppgift eller
verksamhet. Här spelar också en vetenskaplig kunskap en central roll. Genom att hävda en vetenskaplig kunskaps plats inom ett verksamhetsområde
kan en grupp med professionaliseringsanspråk urholka och försvaga en informell legitimitet hos en konkurrerande yrkesgrupp eller verksamhet (Freidson 1994, 2001; Hellberg 1978, 1991, 1995, 2002; Larson 1977). En homogenisering skapas genom att organisationer anställer expertis för att få tillgång till kunskapsområdet och därmed kunna driva verksamhet. Genom
professionernas specifika yrkeskunskap och legitimitet öppnas dörren in till
efterfrågat kunskapsområde.
En tredje mekanism som driver verksamhet mot likriktning, imitation (3)
handlar i sin tur om reaktion på olika former av osäkerhet. En typ av isomorfism som tar sig uttryck i att framgångsrika organisationer efterliknas av
andra mindre framgångsrika, till exempel i fråga om organisationsstruktur,
verksamhetsinriktning eller metodval.
Med DiMaggio och Powells (1983) terminologi om organisatoriska fält
betraktar jag fortsättningsvis de organisationer som ingår i avhandlingens
empiriska del som agerande inom det gemensamma organisatoriska fältet
socialt arbete. I vilken utsträckning ovan beskrivna isomorfa processer, baserade på tvång, normativt tryck, imitation och standardisering existerar inom
ett sådant organisatoriskt fält är oklart. När det handlar om offentlig socialtjänst finns uppgifter och studier om att alltfler yrkesverksamma rent programmatiskt bejakar ett förvetenskapligande av det sociala arbetet och en
evidensbaserad praktik (Bergmark & Lundström 2008; Bergmark & Lundström 2007; Denvall & Johansson 2012; Ernestad & Andersson 2010; Wikgren Orstam & Sköld 2012; Ponnert & Svensson 2011).
Hur det ser ut inom andra delar av fältet är oklart och i den empiriska delen av avhandlingen och med utgångspunkt i teorierna om likriktning kommer jag i ett jämförande perspektiv undersöka hur fältet kan beskrivas i sin
helhet. I vilken utsträckning bedrivs till exempel arbetet av yrkesverksamma
med en professionsspecifik utbildning och hur fördelar sig dessa utbildningar
inom de skilda sektorerna? Hur förhåller sig de yrkesverksamma inom organisationerna till vetenskaplig kunskap och med vilka metoder bedriver man
sin verksamhet?

5.4 Organisationer som självständiga aktörer
DiMaggio och Powell (1983), men också Meyer och Rowan (1977) har kritiserats för att modellerna kring isomorfa processer tillskriver enskilda organisationer en alltför passiv roll. Ett självständigt handlande som inte går i linje
med ett omgivande institutionellt tryck är med utgångspunkt i en tidig nyinstitutionell teori kring isomorfa processer i stort sett uteslutet. Intressekonflikter och aktörs- samt maktförhållanden suddas ut, kvar blir omedvetna,
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kulturellt/kognitiva föreställningar och andra former av regulativt samt normativt institutionellt tryck som utövar inflytande på organisationers handlande. Hirsch och Lounsbury (1997a och b) förespråkar i linje med en sådan
kritik en organisationsanalys baserad på en integration av, å ena sidan den
”äldre” institutionalism som bland annat Selznick utgick från, där aktörer
och aktivt handlande på mikronivå uppmärksammas, och å andra sidan en
yngre institutionalism (Selznick 1996). Selznick, och en äldre form av institutionell organisationsteori, menade bland annat att en organisations möjlighet att utvecklas och överleva inte ensidigt handlar om att instrumentellt
upprätthålla en ”produktiv” verksamhet som styrs genom utifrån kommande
krav och direktiv, snarare rör sig överlevnad och utveckling om en hela tiden
närvarande process att befästa och uppvisa en egenart och en unik uppsättning värderingar (Scott 2008).
Hirsch och Lounsbury (1997:407) beskriver en så kallad ”action side” och
en ”structure side”, där det först nämnda tillskrivs en äldre form av institutionalism med ett större mått av organisatoriskt handlingsutrymme, och den
senare en ny institutionalism.
… the action perspective of theorists focusing on dynamics, change, social
construction, and values is described as the ”old” institutional theory. In contradistinction, the more structuralist school’s emphasis on statics, outcomes,
cognition, and the dominance and continuity of the environment is defined as
the new institutionalism.

Kritiken mot den tidiga nyinstitutionalismen leder i början av 1990-talet till
att man i organisationsanalyser i större utsträckning strävar efter att föra
samman olika analysnivåer. Det organisatoriska fältet och omgivningens
påverkan utgör en utgångspunkt, enskilda organisationers förmåga till självständigt agerande en annan (Johansson 2006). Scott (2008:191) beskriver
den utvecklade analysen som en kombination av top-down- och bottomupanalyser.
Various top-down processes – constitutive activities, diffusion, translation,
socialization, imposition, authorization, inducement, and imprinting – allows
higher level structures to shape, both constrain and empower, the structure
and action of lower level actors. Simultaneously, counter processes [bottomup processes] are at work by which lower level actors and structures shape –
reproduce and change – the contexts within which they operate.

Istället för att tillräkna den institutionaliserande omgivningen en avgörande
roll för att legitimera en organisation talar Zucker (1991), på liknande sätt
som senare Hirsch och Lounsbury (1997a och b), om en analys på mikronivå
där i första hand organisation och inte omgivning fokuseras och där en organisations eget handlande kan skapa ett motsatt ”tryck” i förhållande till det
som uppstår i en omgivning. Zucker menar bland annat att skilda organisat65

ioner inom ett gemensamt organisatoriskt fält kan handla olika på utifrån
kommande institutionella normer, trots att de agerar i en gemensam institutionell miljö. En utgångspunkt som går i motsatt riktning mot teorierna kring
isomorfism.
Johansson (2002) pekar på de likheter som trots allt existerar mellan en
”äldre” och en ”ny” institutionalism, bland annat genom den nyorientering
som under 1990-talet sker inom nyinstitutionalismen, där just strävan att
integrera olika analysnivåer väger tungt. En viktig utgångspunkt är att organisationer och dess medlemmar själva är med och påverkar institutionella
mönster. Selznick (1996) menar att “nyinstitutionalismen” på ett fruktbart
sätt har belyst den omgivande strukturens betydelse för organisationers
handlande. Men tydliggör samtidigt att det är individer i organisationer som
möter och handskas med strukturens påverkan.
The problem is to link larger view to the more limited one, to see how institutional change is produced by, and in turn shapes, the interaction of individuals in day-to-day situations (a.a.:274)

Hasenfeld (1992) hävdar att varje organisation har ett eget handlingsutrymme att utåt påverka och förändra ett normativt system. Särskilt påtaglig
menar Hasenfeld, är denna funktion inom människovårdande organisationer.
För att vinna legitimitet i förhållande till stat, profession och allmänhet, är
sådana organisationer tvingade att aktivt och kontinuerligt förhålla sig till
den institutionella omgivning de verkar i. Samtidigt med ett aktivt förhållningssätt till institutionella normer har man också, menar Hasenfeld, en möjlighet att påverka dem, bland annat genom den praktiska verksamhet man
själva utvecklar och bedriver. Författaren benämner den här typen av människovårdande organisationer som ”moraliska entreprenörer”, just på grund av
möjligheten de har att genom sin praktik påverka det normativa system de är
en del av.

5.5 Hög eller låg anpassning till en institutionell norm
I motsats till teorierna kring isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Meyer
& Rowan 1977; Smith & Lipsky 1993) framhåller således flera författare att
organisationer inom ett organisatoriskt fält kan förhålla sig till inflytelserika
institutionella logiker på olika sätt. Individer och organisationer kan aktivt
försvara de symboler och praktiska handlande som är förknippade med en
bestämd institutionell logik då den utsätts för påverkan från en annan (Friedland & Alford 1991; Hirsch & Lounsbury 1997a och b; Oliver 1991; Zucker
1991). Alternativet är som vi sett tidigare att fältet drivs mot allt högre grad
av likriktning.
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Grape och Lindqvist (2006) beskriver hur organisationer kan välja bland
och följa olika slags institutionella logiker. Scott (2008), som utgår från den
till logik närbesläktade termen normativt system (Johansson & Grape 2006),
menar att organisationer kan agera med hög eller låg anpassning till en rådande institutionell norm, där en hög anpassning medför ett fullkomligt accepterande av normen medan en låg innebär att organisationen manipulerar
det institutionella tryck som riktas mot dem (jfr. Kondra & Hinings 1998).
Genom att visa upp en alternativ bild av vad legitimitet för en viss uppgift
kan innebära, utjämnar man eller undandrar man sig ett institutionellt tryck.
Mellan dessa två ytterligheter – accepterande och manipulerande – kan
organisationer såväl kompromissa kring den institutionella normen, offentligt gå emot den eller undvika den (jfr. Oliver 1991). Ett undvikande av normen har stora likheter med det Meyer och Rowan (1977) benämner decoupling, det vill säga att koppla loss vad organisationen säger att den gör,
den formella strukturen, från det den i faktisk verksamhet utför.
Vid sidan av de enskilda organisationerna som handlande aktörer inom ett
organisatoriskt fält existerar också nätverk av organisationer som enligt Scott
(2008) kan möta ett institutionellt tryck kollektivt. Genom lobbyorganisationer och nätverk skapas eller omskapas det organisatoriska fältet och de
regler, normer och kulturer som där utövar påverkan. Ett tydligt exempel på
den har typen av nätverk, med koppling till nonprofitorganisationerna, är till
exempel intresseorganisationerna Civos (Civilsamhällets organisationer i
samverkan), FAMNA (Riksorganisationen för vård och social omsorg utan
vinstsyfte), men även den så kallade tankesmedjan Sektor3, organisationen
Forum för frivilligt socialt arbete samt Ideell Arena. Gemensamt för många
av dessa organisationer och deras medlemsorganisationer är att de har lyft
fram en bild av nonprofitorganisationerna som bärare av en särart. En process som på många sätt liknar det Selznick beskriver när han hävdar att organisationer ikläder sig en, ”karaktärsstruktur” och skapar en organisationsidentitet (Scott 2008). Det handlar inte bara om att organisationen, med
Selznicks begrepp, blir ”inpyrd” med värderingar, utan i lika stor utsträckning att organisationen underblåser och stärker sådana värderingar.
Kopplat till den empiriska undersökningen skulle det utifrån ett sådant
synsätt teoretiskt finnas utrymme för antingen hög eller låg anpassning till en
institutionell logik med betoning på forskning, vetenskap och professionell
expertis, som i sin nuvarande form och genom styrfunktionerna i NPM kan
leda mot det Brunsson (2000) samt Brunsson och Jacobsson (2000) talar om
som en standardisering. Organisationer inom fältet har utifrån resonemangen
ovan möjlighet att antingen införliva logiken som följer av en sådan kunskapsstyrning eller agera som ”självständiga aktörer”, och som i fallet med
nonprofitorganisationerna, ”aktivt försvara” den särartslogik som de i vissa
sammanhang tillskrivs.
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5.6 Två analysperspektiv
Ett centralt syfte med genomgången i kapitlet har varit att lyfta fram begrepp
från nyinstitutionell teori som jag fortsatt kan använda för att diskutera och
så småningom analysera undersökningens empiriska material, det vill säga
de yrkesverksammas uppfattningar och attityder till studiens frågeställningar. Som vi sett i tidigare avsnitt görs i civilsamhällsforskningen i många fall
en sortering i tre kategorier; ideell-, privat- och offentlig sektor. Nonprofitorganisationer sorteras utifrån sin förmodade karaktäristik till ideell sektor
och innesluts i ett civilsamhälle. Företagsorganisationer kopplas till privat
sektor. Organisationer med huvudmannaskap utgående från stat, kommun
eller landsting kategoriseras till en offentlig sektor, tydligt avskild från både
ideell och privat sektor.
En fortsatt sammanfattande teoretisk utgångspunkt för avhandlingen är att
det inom fältet verkar en rad skilda institutionella logiker, där jag specifikt
intresserat mig för två som jag menar kan ha ett potentiellt inflytande över
organisationer och verksamheter. Drivkrafter inom dessa logiker kan föras
tillbaka på idéer sprungna ur NPM och dess system för marknadsanpassning,
mångfaldssträvanden och valfrihet, men även kopplas mot dess standardiseringseffekter, övervakning och kontroll (Hood 1995; Power 1999).
Med utgångspunkt i de inledande forskningsfrågorna i kapitel 1, och mot
bakgrund av de två institutionella logikerna är det möjligt att diskutera studiens empiriska resultat utifrån ett par fördjupande analysperspektiv. Det
första av dessa två prövande perspektiv utgår från det som Hirsch och
Lounsbury (1997) benämner ”the structuralist school”, eller ”the new institutionalism”. Här tar jag alltså startpunkt i klassisk nyinstitutionell teori
där regler, riktlinjer, standards, men också för-givet-tagna föreställningar,
har stark påverkanskraft. Organisationer tar till sig och anpassar sig till den
logik som dominerar, eller som man tar för givet dominerar fältet, i syfte att
vinna legitimitet. I ett sådant analysperspektiv där de regulativa men även de
kulturellt/kognitivt färgade institutionella logikerna har en stark ställning,
drivs individer och organisationer mot en allt högre grad av homogenitet och
likriktning.
I ett andra tentativt analysperspektiv utgår jag från den nyorientering som
inleddes inom nyinstitutionell teori under 1990-talet där de normativa elementen inom ett samlat institutionsbegrepp tillräknades en större betydelse.
Den inriktning som Hirsch och Lounsbury (a.a.) beskriver som ”the action
side”. I och med ett sådant synsätt kom organisationer i större utsträckning
att betraktas som ”självständiga aktörer”, mer fristående i förhållande till
olika omgivande strukturer. Organisationer och dess medlemmar började
mer utpräglat identifieras som intentionella agenter. I ett sådant synsätt finns
tydliga återkopplingar mot Selznicks grundtankar om att institutionalisering
leder till variation och olikhet samt att skilda organisationer utvecklas och
förändras på sitt eget sätt (Johansson 2002). En grundläggande premiss är att
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det inte bara är möjligt utan kanske också nödvändigt för organisationer
inom ett organisatoriskt fält att skapa handlingsutrymme och aktivt visa upp
en speciell särskiljande profil, bland annat för att vinna legitimitet. Organisationer och individer anses utifrån ett sådant perspektiv ha möjlighet att gå
emot andra framträdande institutionella logiker och skapa ett motsatt tryck
(jfr Sahlin Andersson 1991; Czarniawska & Joerges 1996). Med utgångspunkt i ett bejakande av mångfaldsretoriken och ett identitetsskapande i en
särartslogik skapas utrymme att göra avsteg från processerna mot isomorfism. Ett handlingsmönster som hypotetiskt skulle kunna ta sig uttryck i ett
fält präglat av olikhet, bland annat när det handlar om kunskapssyn, värdefrågor och metodval i det sociala arbetet.
Mot bakgrund av de här två prövande analysperspektiven utgår jag från
att logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis är verksam
och utövar påverkan inom det organisatoriska fältet socialt arbete. Efter omfattande kritik mot den offentliga socialtjänstens arbete bedrivs sedan slutet
av 1990-talet ett kunskapsutvecklingsprojekt av Socialstyrelsen, på uppdrag
av socialdepartementet och staten (Pettersson & Wigzell 1999; Socialstyrelsen 2000). En fortsatt implementering genomförs sedan 2010 i ett samarbete
mellan Socialstyrelsen och dess Avdelning för kunskapsstyrning samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) (Ernestad & Andersson 2010; Regeringskansliet 2010, 2011). Som tidigare nämnts har den här processen i en
generell diskussion om vad EBP innebär i en social praktik kommit att domineras av den så kallade riktlinjemodellen (Denvall & Johansson 2012;
Johansson 2002; Ponnert & Svensson 2011). Brunsson (2000) beskriver den
här typen av processer som en standardisering (se även Brunsson & Jacobsson 2000; Thedvall 2011). Utifrån ett sådant perspektiv är sannolikheten stor
att isomorfa processer uppstår vilket driver det sociala arbetet mot en allt
högre grad av likriktning (DiMaggio & Powell 1983, 1991; Henriksen,
Smith & Zimmer 2012; Lee 2012).
Samtidig med den ovan beskrivna processen av kunskapsstyrning har jag
identifierat en ytterligare, jag har beskrivit den som en logik baserad på
idéer om mångfald, valfrihet och särart. En institutionell logik uppbyggd
kring mer utpräglat normativa element där olika typer av värderingar men
också egenart har stor betydelse. I regeringens proposition En politik för det
civila samhället riktas bland annat starka förhoppningar mot de socialt inriktade nonprofitorganisationerna och den ”värdemässiga eller metodologiska
mångfald” de förväntas ge uttryck för i en social praktik (Proposition
2009/10:55). Samma typ av förväntningar om särart kan man utläsa i den
Överenskommelse som upprättats mellan Regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och SKL, det vill säga den organisation
som samtidigt aktivt driver arbetet med implementering av en evidensbaserad praktik, där just vetenskap, forskning och professionell expertis utgör
något av grundfundament (Regeringskansliet 2008a och b, 2010, 2011; Ernestad & Andersson 2010).
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I ett vidare perspektiv syftar de teoretiska utgångspunkterna och dess begrepp till att komma åt, diskutera och problematisera faktorer som rör vid
frågor om likriktning och mångfald inom det organisatoriska fältet socialt
arbete, där löften om särart och förhoppningar om mångfald korsas av en
kunskapsstyrning med krav på enhetlighet och evidens. Mot bakgrund av det
teoretiska avsnittet och frågan om hög eller låg anpassning till institutionella
logiker blir en uppgift för undersökningen att identifiera vilken spridning
och förankring logikerna har hos de anställda inom fältet. Med en sådan
utgångspunkt, där de yrkesverksamma står i centrum för undersökningen,
anknyter jag till Hirsch och Lounsbury (1997b:83) som ser ett bekymmer i
att nyinstitutionell teori – i den tappning DiMaggio och Powell (1991) presenterar den – till övervägande del uppmärksammar omgivningsfaktorer i
sina organisationsanalyser, utan koppling till lägre nivåer.
The problem that new institutionalist research has run into is that most empirical efforts have focused on environmental changes that are not effectively
linked to the activities of individuals and organizations.

Här knyter jag även an till en uppfattning som kan närma sig Zucker (1991)
men också Scott (2008) som talar om en analys av organisationer på lägre
nivåer. Det vill säga att organisationerna själva, och i det här fallet de yrkesverksamma praktikerna, har möjlighet att påverka den kontext där de verkar.
Hasenfeld (1992) menar i linje med det att det är genom den konkreta praktiken och hur den utformas, som den här typen av människovårdande organisationer kan skapa så kallat handlingsutrymme och genom detta utrymme
påverka de normativa system som de är en del av.
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6 Metod och material

Som kapitlet kring tidigare forskning visat är det ovanligt att i empiriska
studier baserade på kvantitativa data komparera de tre sektorerna med
varandra. Enligt de litteratursökningar jag gjort har inga tidigare studier,
baserade på kvantitativa data, jämfört uppfattningar hos yrkesverksamma
inom de tre sektorerna när det gäller syn på kunskap och kunskapsbildning.
Orsaker till att empiriskt jämförande studier är mindre vanliga är antagligen
flera. Ett skäl kan säkert föras tillbaka på det faktum jag visat på i kapitel 3,
att det var så sent som i början av 1990-talet man började diskutera en samhällsorganisering uppbyggd kring tre sektorer istället för som tidigare två.
Synen att betrakta ett samhälle som bestående av tre sektorer är alltså relativt
ny. Trots att man inom forskningen redan under 1990-talet på olika sätt
uppmärksammat nonprofitorganisationernas sociala arbete, var det först under tidigt 2000-tal som en sådan verksamhet på allvar kom att efterfrågas av
kommuner och landsting, bland annat genom NPM och den så kallade beställar- utförarmodellen (BUM). Det var också vid denna tid man fullt ut
insåg att de statistiska systemen inte fångade upp, skilde ut och kunde kategorisera det sociala arbete som utfördes utanför offentlig sektor (se till exempel Einarsson & Wijkström 2007; Porturas 2002; Proposition 2009/10:55;
SCB 2009; Socialstyrelsen 2000). Förutsättningarna att genomföra komparerande studier var då, och är fortfarande ogynnsamma.
Om tresektoriell jämförande forskning är mindre vanlig i Sverige förekommer den som tidigare kapitel visat oftare i USA. Där finns också en
längre tradition av att betrakta så kallade nonprofitorganisationer som naturliga inslag i ett välfärdssamhälle. Trots att en sådan sektoriellt komparerande
forskning existerar är den ofta sammanknippad med metodologiska problem.
Wuthnow et al. (2004) menar till exempel att det uppstår svårigheter när det
gäller att finna representativa kontrollobjekt till verksamhet i offentlig sektor. Det vill säga verksamhet i ideell och privat sektor som kan anses representera sektorernas sociala arbete i stort och kan jämföras med verksamhet
inom det offentliga. Det här är i högsta grad giltigt också för svenska förhållanden, bland annat på grund av brister i en svensk offentlig statistik vad
gäller registrering och klassificering av verksamhet inom ideell och privat
sektor. En ytterligare sådan omständighet beskriver Johansson (2003). Trots
det samlande begreppet ”sektor” visar Johansson mycket riktigt att det i en
sådan samlande benämning ryms en stor variation av organisationer med
olika utgångslägen och förutsättningar. Organisationer inom den ideella sek71

torn är helt enkelt inte en homogen grupp med samma förutsättningar och
utgångslägen. En ideal urvalsprocedur skulle vara möjlig om statistiken baserats på en sektorspecifik sortering av verksamheter, där en klassificering
genomförts utifrån storleksklass och näringsgren. Nu existerar inte någon
sådan klassificering.
Forskare som internationellt har arbetat med komparerande studier ansluter till Wuthnows erfarenhet ovan och pekar på svårigheten eller till och med
omöjligheten i att konsekvent följa teoretiskt uppställda metodologiska regler som gäller för population, representativitet och urval, när det kommer till
den här typen av organisationsforskning. Bryman (1989, 2011) hävdar på
samma sätt att just organisationsstudier inte sällan kräver andra urvalsmetoder än stickprov baserade på sannolikhetsurval. Bryman visar samtidigt att
alternativ till de slumpmässiga urvalen ofta behöver användas när det handlar om att utveckla nya forskningsinstrument men även i analyser av tidigare
outforskade områden.
Ett konkret exempel på komparerande organisationsforskning är Alexandrino (1998) som utifrån kvantitativa data, på liknande sätt som i denna
undersökning, studerat och jämfört amerikanskt socialt arbete i offentlig,
privat och ideell sektor. I sin studie har Alexandrino erfarit de svårigheter
som bland annat Wuthnows et al. (2004) och Bryman (1998, 2011) pekar på.
Alexandrino menar bland annat att ”… most comparative research of organizations does not follow the rules of probability sampling and computation of
sample size. What researchers use are hunches, guesses, and non-probability
sampling” (Alexandrino 1998:109). Baserad på sådan erfarenhet, och på de
brister som konstaterats i offentlig statistik, verkar det både accepterat och
nödvändigt att närma sig forskningsobjektet utan att bygga en undersökningspopulation på ett obundet slumpmässigt urval (OSU).

6.1 Forskningsdesign
Mot bakgrund av det ovan sagda men också baserat på erfarenheter från en
pilotstudie (Hammare 2004), fick organisationer till studien, istället för
slumpmässigt, väljas i flera steg. Ett sådant flerstegsurval förespråkar bland
annat Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) när en detaljerad information om urvalsramen saknas och ett OSU inte är genomförbart. En bättre strategi i ett sådant fall menar författarna är att istället göra ett urval baserat på
geografiska områden, och med bas i dessa områden hämta en undersökningspopulation. I pilotstudien rekryterades deltagare från de tre sektorerna
på detta sätt (Hammare 2004). Det innebar att jag i ett första steg valde ut två
kommuner samt därefter i ett andra steg genom SCB eftersökte sådana socialt inriktade organisationer inom ideell och privat sektor som var verksamma
i kommunerna. Här ska man också notera att det alltså råder en osäkerhet i
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SCB:s uppgifter om organisationers kategorisering till privat eller ideell
sektor. Någonting som jag senare i huvudstudien var tvungen att ta hänsyn
till och i varje enskilt fall kontrollera. Efterhand visade det sig i pilotstudien
att det fanns ett högst begränsat antal nonprofitorganisationer inom det geografiska området, där antalet yrkesverksamma inte var jämförbart med antalet inom privat och offentlig sektor. För att säkerställa en tillräcklig stor
grupp yrkesverksamma från ideell sektor till avhandlingen förändrade jag
urvalsmetod.
Inledningsvis utgick jag dock från geografiskt område och valde i ett
första steg strategiskt ut fyra kommuner. Syftet var här att hämta deltagare
från offentlig och privat sektor och i kommunerna genomföra totalundersökningar av sektorernas arbete.13 De fyra kommuner som valts ut för deltagande presenteras nedan.
Mot bakgrund av erfarenheter från pilotstudien hämtades således nu inte
deltagare från ideell sektor från de fyra kommunerna, utan rekryterades istället på en nationell nivå från några socialt inriktade nonprofitorganisationers
rikskanslier. Också dessa organisationer presenteras översiktligt nedan.
Ett styrande kriterium i ett andra steg av flerstegsurvalet var att finna organisationer och verksamheter med avlönat anställda som i sin yrkespraktik
utförde direkt sociala insatser mot samma målgrupper. Som tidigare nämnts
har det inneburit att den empiriska enkätundersökningen riktats mot yrkesverksamma inom det organisatoriska fältet socialt arbete som arbetar med
barn, ungdom, familjer, missbrukare och äldre, det vill säga målgrupper som
motsvarar kommunal socialtjänsts två övergripande verksamhetsområden:
individ- och familjeomsorg (IFO) samt enheter för äldre. Ett socialt arbete
mot dessa målgrupper bedrivs vid sidan av offentlig sektor inom såväl privat
sektors organisationer som inom nonprofitorganisationer inom ideell sektor.
I många fall utgörs sådan verksamhet av HVB-hem (hem för vård eller boende) men kan också utformas som så kallat öppna sociala insatser.

6.2 Population, urvalsram och urval i offentlig sektor
Med fokus på kommunal socialtjänst beslöt jag som sagt att strategiskt välja
ut ett antal kommuner. Urvalet styrdes bland annat av att fånga in kommuner
13

När jag i urvalsprocessen var framme vid att finna deltagande organisationer från offentlig
sektor skulle det i princip varit möjligt att genomföra ett obundet slumpmässigt urval (OSU),
där alla enheter inom landet skulle ha lika stor chans att utgöra bas för själva empiriinsamlandet. Med beaktande av resurser, hanterbarhet och tidigare erfarenheter av komparerande
studier baserade på kvantitativa data (Alexandrino 1998; Bryman 1989, 2008; Wuthnow et al.
2004) beslöt jag att istället för ett OSU rikta in mig på totalundersökningar av några utvalda
geografiska områden och även använda dessa kommuner för totalundersökningar av organisationer knutna till privat sektor (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003).
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som inbördes storleksmässigt hade både likheter och olikheter men där även
vissa strukturella betingelser skilde sig åt, allt i syfte att skapa en undersökningsbas som kunde spegla ett riksgenomsnitt.
Svenska
grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kommunförbundets kommunindelning är uppdelad på nio skilda
storstäder, över 200 000 invånare (3 st.),
förortskommuner (38 st.)
större städer, mellan 50 000-200 000 invånare (27 st.)
pendlingskommuner (41 st.)
glesbygdskommuner, mindre än 20 000 invånare (39 st.)
varuproducerande kommuner, (40 st.)
övriga kommuner, över 25 000 invånare: (34 st.)
övriga kommuner, 12 500-25 000 invånare: (37 st.)
övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare (31 st.).

För att få ett hanterbart undersökningsmaterial i förhållande till tid och resurser uteslöt jag inledningsvis gruppen storstäder. Samtidigt ville jag försäkra
mig om en tillräckligt stor urvalsram och beslöt då att rikta mig mot totalt
fyra kommuner med en relativ storstadsanknytning inom grupperna (3)
större städer, samt ur gruppen (7) övriga kommuner över 25 000 invånare.
Jag uteslöt därmed ur kommungruppsindelningen kategorierna: övriga kommuner upp till 25 000 invånare (grupperna 8 och 9 i kommungruppindelningen) men också förortskommuner, pendlingskommuner, glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner (grupperna 2, 4, 5 och 6).
I kommungrupperna (3) och (7) gjorde jag ett strategiskt urval för att få
en variation i invånarantal och samtidigt komma åt skiftande bakgrundsvariabler när det handlade om kostnader för individ- och familjeomsorgen (IFO)
och äldreomsorg, de två arbetsområden min undersökning riktar sig mot,
samtidigt som jag ville nå kommuner med likartade ekonomiska förutsättningar baserad på skattekraft per invånare. Bland gruppen större städer i
kommungrupp (3) valde jag som tabell 1 visar, Södertälje och Norrtälje, där
Södertälje har det största invånarantalet med knappt 82 000 medan det i
Norrtälje kommun finns cirka 55 000 invånare. I kommungrupp (7) övriga
kommuner med över 25 000 invånare valde jag ut Enköping och Katrineholm. Enköping har ett något större invånarantal på drygt 38 000 jämfört
med Katrineholm, som har drygt 32 000 invånare, men som tabell 1 också
visar har de två kommunerna sinsemellan olika bakgrundsdata vad det gäller
bland annat kostnader för individ- och familjeomsorg (IFO) samt för äldreomsorg.
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler för de fyra deltagande kommunerna. (Kommundatabasen 2008).

Kommun
Södertälje
Norrtälje
Enköping
Katrineholm

Antal
Invånare
81 791
54 836
38 486
32 029

Index
(riket=
100)
260
174
122
102

Kostn
i kr
för
IFO
per
inv.
4 544
1 832
3 138
2 677

Index
(riket=
100)
187
76
129
110

Kostn
i kr för
äldreomsorg
per
inv.
6 716
10 162
7 743
9 184

Index
(riket=
100)
63
96
73
87

Skattekraft. Kr
per inv.
145 402
139 781
140 305
132 550

Index
(riket=
100)
105
101
101
95

Bland kommunernas övriga bakgrundsdata visar tabell 1 till exempel att
Södertälje har den överlägset största kostnaden för (IFO) per invånare medan
Norrtälje har den lägsta. Samtidigt som Norrtälje har den lägsta kostnaden
för IFO per invånare har de också den högsta för äldreomsorg. Utifrån ett
beräknat genomsnitt för riket, ett så kallat index, visar tabellen att kostnaden
för Södertäljes IFO-verksamhet ligger 87 enheter över genomsnittet, medan
Norrtäljes äldreomsorg nära nog tangerar index. Förutom Norrtälje ligger de
tre övriga kommunerna över genomsnittet för riket vad det gäller kostnad för
IFO-omsorgen per invånare. Vid sidan av Katrineholm – som placerar sig
något under riksgenomsnitt – ligger som tabellens åttonde kolumn visar de
övriga kommunerna knappt över genomsnittet för riket beträffande skattekraft per invånare.
I ett inledningsskede av totalundersökningen togs kontakt med personalansvariga inom kommunerna för att nå de anställda. Arbetsledningen informerades om undersökningen och dess syften. Via verksamhetschefer för
individ- och familjeomsorgen samt enheter för äldre erhölls i nästa steg
namn på ansvariga för undergrupperna inom de båda verksamhetsgrenarna.
Efter ytterligare kontakt med denna andra chefsnivå tog jag emot namn på
den personal inom respektive arbetsgrupp som var aktuell för att delta i
undersökningen. Genomgående var det således socialtjänsten själv som utifrån de uppställda kriterierna förmedlade namn på personal som kunde vara
aktuella att ingå i undersökningen.

6.3 Population, urvalsram och urval i privat sektor
Deltagare från vård- och omsorgsföretag i privat sektor hämtades från
samma fyra kommuner som personal inom kommunal socialtjänst och innebar likaså en totalundersökning av kommunernas socialt inriktade verksamhet inom sektorn. För att spåra verksamheter och aktuella personalgrupper
inom urvalsramen inhämtades adressuppgifter från Statistiska centralbyråns
företagsregister. I registret finns fakta om alla de företag och arbetsställen
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som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet. Sökningar i registret
kan göras utifrån såväl: juridisk form (till exempel fysiska personer, enskild
firma, handelsbolag, kommanditbolag, övriga aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, registrerade trossamfund, övriga stiftelser och
fonder, statliga enheter, kommuner och landsting), storleksklass,
bransch/näringsgren (uppdelning i så kallade SNI-koder, Svensk Näringsgrensindelning), geografiskt läge (län, kommun, postnummerområde). SCB
gavs därefter i uppdrag att genomföra sökningar på de SNI-koder som motsvarar den kommunala socialtjänstens två verksamhetsgrenar, individ- och
familjeomsorgen samt enheter för äldre. Det vill säga företagsregistrets huvudavdelning N 85 för hälso- och sjukvård och sociala tjänster. SNI-koderna
samkördes därefter med aktuell juridisk form och eftersökt geografiskt läge,
det vill säga de fyra utvalda kommunerna.
Efter att adressuppgifter mottagits upprättades kontakter på liknande sätt
som för den kommunala socialtjänsten, det vill säga jag genomförde inledningsvis ett samtal med de skilda arbetsställena per telefon där de verksamhetsansvariga informerades om studien. Mot bakgrund av de svagheter som
finns i de statistiska systemen, bland annat vad det gäller att särskilja nonprofitorganisationer från vinstdrivande företag (se till exempel Einarsson &
Wijkström 2007) säkerställdes vid telefonsamtalet att arbetsstället kunde
kategoriseras till privat företagssektor. I ett nästa steg förmedlade arbetsledningen namn på personal som stämde med urvalskriterierna. Enkätstudien
genomfördes som en totalundersökning av de fyra kommunerna där sammanlagt knappt 30 arbetsställen i form av olika vård- och behandlingsverksamheter kunde kategoriseras till den privata sektorn. De deltagande organisationernas verksamhet bedrevs som: heldygnsvård för antingen barn och
ungdom eller riktades mot vuxna med missbruksproblem i form av sociala
insatser och övriga boendeformer för vuxna, öppna sociala insatser för barn
och ungdom samt vuxna eller som vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer. Inom de utvalda kommunerna verkade såväl mindre
enheter med 1-4 anställda, som större organisationer. Totalt tog 165 personer
emot frågeformuläret inom dessa olika företag.

6.4 Population, urvalsram och urval i ideell sektor
Som jag tidigare nämnt gjordes en del erfarenheter i pilotstudien (Hammare
2004), bland annat när det gällde urvalsram med fokus på den ideella sektorn. För att i den här studien kunna garantera en tillräcklig undersökningspopulation bland de socialt inriktade nonprofitorganisationerna i ideell sektor förändrades därmed urvalsförfarandet. Istället för att som i fallet med
offentlig och privat sektor utgå från en urvalsram på fyra kommuner valdes
strategiskt på en riksnivå några socialt inriktade nonprofitorganisationer ut
för deltagande.
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Lundström och Svedberg (1998) har visat på två olika organisationstyper
som arbetar med socialt inriktad verksamhet i ideell sektor. De beskriver å
den ena sidan en kategori som i sin verksamhet utför direkta hjälpinsatser
för andra. Inom den här typen av organisation finns enligt författarna också
en stor andel anställd personal som ofta har en specifik professionsutbildning. Författarna exemplifierar med organisationer som Stadsmissionerna
och Röda korset. Å den andra sidan visar man på föreningar som tar utgångspunkt i egenorganisering och hjälp till självhjälp. Det kan till exempel
handla om pensionärs- och kvinnoorganisationer. Det sociala arbetet präglas
här mer av en hjälp som ges medlemmar emellan, där den hjälpmottagande
medlemmen också i ett annat skede kan vara ”hjälpare”. Ofta utförs hjälpinsatserna helt ideellt, det vill säga oavlönat. Viktigt i detta avseende var också
att väga valet av organisationer mot de uppgifter som finns om den socialt
inriktade frivilligsektorn sedan tidigare. Den kartläggning som Lundström
och Wijkström (1997) genomfört av ideell sektor i Sverige visar bland annat
att en betydande del av ett sådant socialt arbete är missbruksrelaterat. För att
urvalet skulle få en så proportionellt rättvisande bild, ställd mot tidigare
uppgifter, valdes metodiskt ett antal organisationer som i sin verksamhet
bland annat bedriver ett socialt arbete med missbrukare. Urvalsförfarandet
styrdes också av att få med organisationer vars verksamhet bland annat nyttjades av kommuner i så kallade köp- och säljavtal och därmed kunde antas
bedriva socialt arbete på ett yrkesmässigt sätt. Som tidigare nämnts deltog
totalt fem större organisationer: Stockholms Stadsmission, Röda korset,
IOGT-NTO, Räddningsmissionen och Hela Människan.
Enligt samma metod som i fallet med kommunal socialtjänst samt vårdoch omsorgsföretag, kontaktades organisationsföreträdare för information
om studien. Skillnaden mot offentlig och privat sektor var att var och en av
nonprofitorganisationerna kontaktades på en nationell, central nivå. Från den
centrala nivån förmedlades namn på representanter vid organisationernas
regionkontor som efter kontakt i sin tur lämnade uppgifter om konkreta
verksamheter på det lokala planet. Dessa verksamheter och ansvariga kontaktades och gavs information om studien samt kriterier för deltagande i
undersökningen. Från denna lokala verksamhetsnivå mottogs namn på personal som var anställda på minst 50 procent och verksamma med barn, ungdom och deras familjer, missbrukare samt äldre. Bland de utvalda organisationerna förekommer en rad olika verksamheter, det kan handla om olika
former av grupp- och utslussningsboenden, socialt inriktad kaféverksamhet,
behandlingshem, fältverksamhet men också mer strikt inriktade samtals/terapiverksamheter. Dock intar ett missbruksrelaterat arbete en huvudfåra.
Organisationerna Stadsmissionen och Räddningsmissionen driver verksamhet i Stockholm respektive Göteborg medan de övriga organisationernas
verksamheter är spridda över landet.
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6.5 Sammanfattande uppgifter om undersökningsgrupperna
Sammanfattningsvis riktades enkätundersökningen under 2005 och 2006 till
följande enheter eller verksamhetsområden inom de tre sektorerna: med fokus på offentlig sektors kommunala socialtjänst sändes enkäten till personal
i dess två centrala verksamhetsgrenar: a) individ- och familjeomsorg
(barn/ungdom/familj samt missbruk14) och där personal i arbetsledande, utredande, uppsökande, behandlande och administrativa befattningar, samt: b)
enheter för äldre, även här personal i arbetsledande och utredande befattningar.15 Totalt sändes enkäten ut till 626 individer i offentlig sektor. Bland
personal i nonprofitorganisationer samt i privat vinstdrivande vård- och
omsorgsföretag riktades enkäten på samma sätt till anställd, avlönad personal verksamma i arbetsledande, utredande, uppsökande, behandlande och
administrativa befattningar. De yrkesverksamma var aktiva i sociala insatser
riktade till a) barn/ungdom/familj och missbrukare, samt till personal i arbetsledande och utredande befattningar som arbetade med b) äldre. I gruppen nonprofitorganisationer postades enkäten till 502 individer yrkesverksamma i de fem organisationerna. I privat sektor tog 165 individer emot
enkäten, anställda inom ett trettiotal företag. Sammantaget skickades enkäten
därmed ut till 1293 personer inom det organisatoriska fältet socialt arbete.

6.6 Utgångspunkter för ett frågeformulär
Tidigare i texten har jag lyft fram två processer inom det sociala arbetet som
jag menar bygger på två institutionella logiker (Scott 2008). Den ena förmedlar en logik där vetenskap, forskning och professionell expertis är centrala teman. En andra institutionell logik, som jag tidigare talat om som en
särartslogik, bygger på ställningstaganden och uttryck som lyfter fram betydelsen av mångfald och valfrihet. Begrepp som i ett offentligt samtal ofta
sammankopplas med nonprofitorganisationer inom det civila samhället.
Mot den här fonden har jag som tidigare nämnts arbetat med två tänkbara
utvecklingslinjer där jag menar att den först nämnda hypotetiskt kan driva
det organisatoriska fältet socialt arbete mot allt högre grad av homogenitet
och likriktning. Utifrån ett sådant perspektiv ansluter organisationernas yrkesverksamma till, och följer den logik som dominerar fältet i syfte att vinna
legitimitet. Organisationer och verksamheter börjar därmed i allt högre utsträckning likna varandra, bland annat ifråga om vilka utbildningar de yrkes14

Enkäten riktades även till yrkesverksamma inom enheter för ekonomiskt bistånd. Så småningom visade resultaten att ekonomiskt bistånd i stort sett bara förekom i kommunal socialtjänst varför denna kategori svarande uteslöts ur den samlade undersökningen.
15
För att få ett överskådligt datamaterial uteslöt jag de grupper inom äldreomsorgen som
arbetade med behandlande insatser inom hemtjänsten.
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verksamma har, vilka metoder man använder sig av, den kunskapssyn man
ger uttryck för men också en övergripande enighet om uppfattningar man har
om det sociala arbete man utför (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan
1977; Smith & Lipsky 1993).
En andra möjlig utvecklingslinje, som jag kopplar mot begreppen särart
och mångfald, förankrar jag teoretiskt i en senare form av institutionalism.
Utifrån ett sådant perspektiv betraktas organisationer i större utsträckning
som en oavhängig aktör, fri att anamma men också fri att gå emot en omgivande institutionell norm. Istället för efterföljande och imitation kan legitimitet skapas genom exponering av egenart och unik identitet. Genom att
medvetet betona utmärkande och unika drag skapar organisationen en plattform som präglas av olikhet jämfört med ett övrigt fält. Legitimitet och efterfrågan på organisationens tjänster skapas främst genom en egen särskiljande
profil och inte genom ett efterföljande av riktlinjer och standards. En särart
skulle till exempel kunna identifieras i metodval som är unika och nyskapande, samt att organisationen och dess yrkesverksamma också inom andra
områden ger uttryck för sådant som skiljer dem från ett övrigt fält. Det kan
till exempel handla om hur de anställda särskilt betonar värderingar, människosynsfrågor och etikens plats i det sociala arbetet.

6.7 Operationalisering av utgångspunkterna
Formuläret (Bilaga 1) består av 25 frågor fördelade över sju större områden.
En första del tar upp frågor av bakgrundskaraktär och en andra del består av
skalfrågor.16 Den senare delen är uppdelad i tre avsnitt som i tur och ordning
fångar in de anställdas uppfattningar om respektive (1) arbetsuppgifter och
arbetssituation, (2) egen och arbetsplatsens förhållande till kunskap samt (3)
vägar att inhämta kunskap och utveckla kompetens.
Frågorna av bakgrundskaraktär har i analysarbetet fungerat som oberoendevariabler: kön, ålder, grund- och vidareutbildningar, examenstyp, arbetsområde, arbetsuppgift samt sektortillhörighet, medan jag i den senare delen
av frågeformuläret med hjälp av skalfrågorna skapat mått bestående av en
eller flera indikatorer (Bryman 2011). Genom måtten har jag sökt svar på i
vilken utsträckning man inom fältet ansluter till eller avvisar ämnen kring
forskningsbaserad kunskap, forskningsanvändning, vetenskapligt utformad
metod, professionalisering och professionell expertis. Vilken ståndpunkt
intar de yrkesverksamma inom nonprofitorganisationerna jämfört med de

16

I denna senare del har jag i fråga 15 och 16 arbetat med en femgradig Likertskala som täckt
in svarsalternativ från ”instämmer inte alls”, till ”instämmer helt och hållet” medan fråga 14
mer utpräglat bygger på konkreta frågor med svarsalternativ från ”mycket ofta eller alltid” till
”mycket sällan eller aldrig” (Bryman 2011).
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inom privat och offentlig sektor och vilken inverkan har övriga bakgrundfaktorer på uppfattningar om det sociala arbete man bedriver?
Vid sidan av frågor kring vetenskap, forskning och en professionell expertis har jag även gjort försök att fånga andra perspektiv, såväl när det gäller förhållande till andra typer av kunskap, till arbetsuppgifter och arbetssituation som till vägar att utveckla kompetens. Finns någonting inom dessa
organisationer som skiljer dem från varandra och går det att identifiera
någonting specifikt inom nonprofitorganisationerna som bekräftar bilden av
särart? Med vilka metoder bygger man till exempel sin praktik, vilka resursbehov ger man uttryck för, hur agerar man för att utveckla en egen kompetens och hur förhåller man sig till kollegor och den kunskap de besitter? Vilken ställning har värderingar och frågor kring människosyn i det arbete man
utför? Just den sistnämnda frågan om värderingar och värdefrågors plats i
det sociala arbetet är teman som vi sett International Federation of Social
Workers (IFSW) och International Association of Schools of Social Work
(IASSW) lyfta fram och menar att det sociala arbetet bör speglas mot. Samtidigt är sådana perspektiv teman som ofta betonas när det sociala arbetet
diskuteras i förhållande till socialt inriktade nonprofitorganisationer (se till
exempel Elson 2006; Nordfeldt & Söderholm 2002; Olsson & Blomquist
2007; Rose-Ackerman 1996; Salamon et al. 2000; Segnestam Larsson 2009).
En uppgift för studien blir mot en sådan bakgrund att genom formuläret och i
en jämförande ansats analysera om och i så fall hur anställda i nonprofitverksamhet skiljer sig från hur yrkesverksamma i offentlig och privat sektor
bedömer sin praktik.

6.8 Reliabilitet och validitet
I min operationalisering av frågeområden har jag utgått från den tidigare
nämnda pilotstudien (Hammare 2004) men också från några etablerade
frågeformulär samt från studier som på olika sätt berört frågeställningar som
jag själv arbetar med. En målsättning var att belysa teman i undersökningen
med frågor som hade en vedertaget hög validitet samt reliabilitet. Med den
avsikten har jag hämtat ett antal items eller delfrågor/påståenden från arbetslivsinstitutets frågeformulär QPS Nordic (Dallner, Elo, Gamberale, Hottinen,
Knardahl, Lindström, Skogstad & Orhede 2000) samt från Statistiska
centralbyråns frågeformulär, ULF 2005:1-2. Från det förstnämnda finns i
mitt formulär frågor med koppling till arbetskrav och arbetssituation (enkätens frågeområde 14). Den senare har främst fungerat som referens för att
skapa frågor av grundläggande bakgrundskaraktär.
Vid sidan av att hämta frågor från allmänt vedertagna frågeformulär har
jag i vissa delar även utgått från Bergmark och Lundströms studier och frågor kring socialarbetares kunskaper och kunskapssyn (Bergmark & Lundströms 2000; 2007). Andra frågeställningar i den här avhandlingens enkät
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har också replikerats av såväl Bergmark och Lundström (2008) som av Olsson och Blomquist (2007). Tecken på stabilitet i mina delfrågor går alltså att
finna i att flera av de frågor jag använder har replikerats i andra studier eller
replikeras av mig i denna och att de i samtliga fall visar upp liknande svarsmönster, någonting som indikerar hög reliabilitet och frånvaro av slumpmässiga fel (Bryman 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). Ett sådant ställningstagande att replikera frågor från Bergmark & Lundström
(2000; 2007) bygger samtidigt på viljan att jämföra resultat från dessa studier med avhandlingens resultat.
I skapandet av de mått jag arbetar med i regressionsanalyserna har jag för
att uppnå så kallad intern reliabilitet genomfört kontroller med hjälp av
Cronbachs Alfa (Bryman & Cramer 200). Genom en sådan kontroll är det
möjligt att säkerställa om de faktorer som skapas i en faktoranalys har godtagbara samband med varandra. Ett kraftfullt värde på Cronbachs Alfa brukar sättas till 0,7 men samtidigt är värden på 0,5 hos en sammanhållen variabel ett fullt tillfredsställande resultat (Schmitt 1996). Cronbachs Alfa-värdet
är dock känsligt för hur många delfrågor den skapade faktorn består av. Skalor som bygger på mindre än tio delfrågor resulterar ofta i Cronbachs Alfavärden som ligger under 0,7. Ett lägre värde behöver dock inte betyda att
korrelationen mellan de ingående delfrågorna är för låg. När en faktor, som i
fallet med några av de faktorer som ingår i mina analyser, endast består av
ett fåtal delfrågor kan en mer adekvat mätmetod för intern reliabilitet vara att
beskriva medelkorrelationen mellan dem. Ett acceptabelt värde för medelkorrelationen mellan ett fåtal ingående delfrågor rekommenderas av Briggs
& Cheek (1986) ligga mellan 0,2 och 0,4.
Innan huvudstudien startades genomfördes också ett reliabilitetstest mot
en mindre grupp respondenter i syfte att testa instrumentets formuleringar,
frågeställningar och begriplighet i stort. Endast smärre synpunkter framfördes kring några oklara frågeformuleringar.
Helt central är frågan om validitet och i vilken utsträckning jag lyckats
med den operationalisering jag gör. Det vill säga kommer jag åt de logiker
jag berört ovan, och kan de mått jag skapar utgöra grund för att diskutera
frågan om likriktning kontra mångfald inom det organisatoriska fältet socialt
arbete. I metodlitteraturen talar man om så kallad ytvaliditet, vilken berör
frågan om det utvecklade mätinstrumentet verkar kunna spegla innehållet i
det begrepp som ska undersökas (Bryman & Cramer 2005). Både genom de
skalfrågor som mitt instrument är uppbyggt kring och i ett andra steg, de
mått jag skapar i faktoranalyserna, söker jag dels information om hur socialarbetarna förhåller sig till olika typer av kunskap, dels hur drag av egenart
och unik organisationsidentitet, vid sidan av kunskapssyn, kan ta sig uttryck.
Bland de frågeområden som formuläret är uppbyggt kring har jag således
utifrån flera olika perspektiv å ena sidan försökt komma åt hur socialarbetarna ser på och värderar vetenskap, forskning och en professionell expertis, det
vill säga sådana sidor av ett kunskapsbegrepp som ofta lyfts fram i proces81

serna av kunskapsutveckling och EBP. Å andra sidan har jag i formuläret
samtidigt skapat frågeställningar som tar utgångspunkt i den mångfaldsretorik som särskilt riktas mot nonprofitorganisationerna. Ett centralt tema är att
komma åt om de tankegångar kring särart, som ofta den här typen av socialt
inriktad verksamhet förknippas med, rent faktiskt går att observera. Ett övergripande syfte har varit att jämföra och analysera om och i så fall hur organisationer i ideell sektor skiljer sig i förhållande till organisationer i de två
andra sektorerna och försöka fånga in utifrån vilka perspektiv de kan sägas
motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald.

6.9 Generaliserbarhet
Vad gäller frågan om studiens externa validitet och i vilken utsträckning
avhandlingens resultat kan generaliseras och överföras utanför den specifika
undersökningskontexten, kräver den urvalsprocess jag tvingats till några
kommentarer. Som jag tidigare nämnt baseras urvalet till privat och offentlig
sektor på fyra kommuner medan organisationer från ideell sektor har hämtats
direkt från fem större organisationer. Två av dessa organisationer, Stockholms Stadsmission och Räddningsmissionen bedriver sin verksamhet i
Stockholm respektive Göteborg, det vill säga två av de tre storstäder som
ingår i kommunförbundets kommunindelning. De tre övriga organisationerna; Hela Människan, IOGT-NTO och Röda Korset, bedriver verksamhet i
kommuner runt om i hela landet. Det finns alltså ingen direkt överensstämmelse mellan urvalsgrupperna från privat/offentlig sektor satt i relation till
ideell sektor. När svaren från urvalsgrupperna analyserats kan man konstatera att fördelningen över arbetsområden ser olika ut beroende på sektortillhörighet, det vill säga andelen svarande inom sektorerna som arbetar med
äldre, barn/ungdom/ familj eller missbrukare skiljer sig åt (se tabell 3). Baserad på tidigare data om nonprofitorganisationerna, och för att motsvara dessa
uppgifter, var det samtidigt en målsättning att nå sådana organisationer med
inriktning mot missbruksområdet.
Värdena i urvalet kan jämföras med de tentativa beräkningar som Johansson (2011) genomfört baserade på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS. Inom äldreområdet visar Johansson att det som benämns
privata företag (privat vinstdrivande och nonprofitorganisationer) svarar för
drygt 15 procent av det totala utbudet av sådana tjänster medan offentlig
förvaltning således svarar för 85 procent. Motsvarande uppgifter i avhandlingens urval är 16 procent inom privata företag (i betydelsen privat vinstdrivande och nonprofitorganisationer) samt 84 procent inom offentlig förvaltning. Urvalet kan alltså sägas vara representativt för verksamheten i landet i
stort. När Johansson (a.a.) redovisar motsvarande uppgifter för missbruksvården framstår de tydligaste skillnaderna mellan avhandlingens urval, tidigare data och de statistiska uppgifter som tagits fram i dessa special82

beräkningar. Med reservation för det som framhållits av flera författare, att
organisationernas så kallade associationsform i den offentliga statistiken ger
högst osäkra uppgifter om en verksamhet ska sorteras till den privata eller
ideella sektorn, återger Johansson (a.a.) att offentlig förvaltning svarar för
cirka 60 procent av den samlade missbruksvården medan privat vinstdrivande och nonprofitorganisationer tillsammans motsvarar cirka 40 procent. I
avhandlingens urval svarar nonprofitorganisationerna och de privata vårdföretagen för 80 procent och offentlig kommunaltjänst för 20 procent av det
missbruksrelaterade arbetet. Uppgifter som i en jämförelse således inte fullt
ut kan sägas vara representativa för de data som Johansson (2011) redovisar.
En betydande andel inom nonprofitorganisationerna i detta urval är alltså
verksamma med någon typ av missbruksrelaterat arbete. Det här har att göra
med att två större organisationer, Stockholms Stadsmission och Räddningsmissionen har sin bas i två storstäder och därigenom bedriver en stor del av
sitt arbete mot missbrukare. En visst mått av osäkerhet råder alltså när det
kommer till frågan om extern validitet.
En reservation som behöver tillföras ett resonemang kring validitet handlar om begreppet social önskvärdhet (Björkman 1979). Genomgående finns
alltid risken vid självskattningsfrågor att respondenten ger ett svar som mer
går i linje med hur ett förväntat svar ”borde” se ut, än att det ger en avspegling av faktiska förhållanden.

6.10 Analys av frågeformuläret
I enkäten är en stor del av frågeställningarna uppbyggda runt femgradiga
Likertsskalor utformade som både rena frågor och som påståenden för de
svarande att ta ställning till. Vid en inledande analys av skalfrågorna har jag
kunnat identifiera items eller delfrågor som uppvisat utpräglad snedfördelning. Efter en reducering av snedfördelade svar återstod i den inledande medelvärdesjämförelsen 42 delfrågor/ påståenden.
Det empiriska materialet har efter en sådan första kontroll analyserats i tre
olika steg och kapitel 8-10 är genom en sådan redovisningsmodell uppbyggda på ett liknande sätt där varje kapitel består av: inledande (1) variansanalyser, som följs av (2) faktoranalyser samt avslutas med (3) multipla
regressionsanalyser. När det som i fallet med skalfrågorna handlar om att
testa skillnader mellan flera olika undersökningsgrupper, det vill säga fler än
två kategorier, har jag i medelvärdesjämförelserna använt mig av ANOVA
(Analysis Of Variance) (Bryman & Cramer 2005; Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen 2003). Den inledande variansanalysen har i ett nästa steg kompletterats med ett så kallat post hoc-test, det vill säga ett test som adderas till
den ursprungliga första analysen. I Scheffés post hoc-test jämförs de skilda
grupperna parvis varefter eventuella signifikanta skillnader redovisas för
varje grupp. (Bryman & Cramer 2005).
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Genom de därpå följande faktoranalyserna (exploratory factor analysis)
har jag kunnat skilja ut ett mindre antal övergripande dimensioner som i ett
avslutande steg använts som sammanhållande beroendevariabler i regressionsanalyserna (Bryman & Cramer 2003; Kim & Mueller 1978; Thompson
2004). Faktoranalysen bygger på totalt 32 av de från början 42 ingående
frågorna/påståendena, fördelade över enkätens frågeområden 14-16. Reduceringen har sitt ursprung i att frågeställningar/påståenden som inte visar upp
några signifikanta skillnader i medelvärdesanalyserna inte ingår i faktoranalysen. Faktoranalyserna som genomförts separat för de tre frågeområdena
14-16 har utförts med en så kallad oblimin metod med oblique rotation. Genom ett sådant val av metod och rotation tillåts, till skillnad från en ortogonal varimaxrotation, att faktorer kan ha ett visst mått av korrelation i
förhållande till varandra, vilket kan anses rimligt då de delfrågor och påståenden som undersöks är uppfattningar och förhållningssätt av olika slag. Av
de sammanlagt 12 faktorer som har skapats genom faktoranalysen är det fem
som med god marginal har Cronbachs Alfa-värden över 0,5 och sex som har
värden under. Bland dessa sex faktorer med värden under 0,5 finns tre som
har användbara värden när medelkorrelationen utgör referenspunkt (Briggs
& Cheek 1986). Totalt har de tre faktoranalyserna genererat åtta faktorer
som har godtagbara värden med utgångspunkt i Cronbach´s Alpha eller i
medelkorrelationer.
Utgående från faktoranalysen har jag i det avslutande analyssteget använt
de åtta faktorerna som beroendevariabler i tre regressionsanalyser. I regressionerna undersöks i vilken utsträckning de olika oberoende variabler som
hämtats från enkätens bakgrundsfrågor, har betydelse för utfallet (Dougherty
2007).

6.11 Problematik i studien
Att en organisation tillskrivs en särart bör innebära att den skiljer sig från
andra organisationer och verksamheter. Att avgöra om sådana skillnader
existerar är problematiskt utan att jämföra organisationerna och deras verksamheter mot varandra. Som vi sett i tidigare avsnitt är sådan forskning
ovanlig. Om en jämförande forskning inte genomförs skulle den ”särart”
som kopplas till nonprofitorganisationer – bland annat i fråga om en ”värdemässig eller metodologisk mångfald” – också kunna räknas som en
”särart” i andra organisationer och därmed inte utgöra grund för särskiljande.
Förhållnings- och tillvägagångssätt skulle hypotetiskt kunna vara något som
är giltigt för de allra flesta socialt inriktade verksamheter och yrkesverksamma, oavsett sektor. En jämförande studie baserad på kvantitativa data
saknas därmed och är trots metodologiska svårigheter vad gäller urval och
jämförelsegrupper, både möjlig och ofrånkomlig om en eventuell särart
överhuvudtaget ska kunna diskuteras.
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Jag har i inledningen av kapitlet beskrivit hur urval till studien har konstruerats och att den befintliga statistiken som rör socialt arbete i ideell och
privat sektor omöjliggjorde ett obundet slumpmässigt urval.17 Det var alltså
inte görligt att skapa en helt igenom representativ och generaliserbar urvalspopulation. Som jag också tidigare pekat på är detta ett problem som flera
forskare sysselsatta med komparerande sektorstudier påpekat. Alexandrino
(1998) menar att den här typen av jämförande forskning tvingas kompromissa när det handlar om att följa gängse metodologiska tillvägagångssätt.
Bryman (1989, 2011) menar att just organisationsforskning kräver andra
urvalsmetoder än strikt slumpmässiga. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen
(2003) rekommenderar flerstegsurval när som i detta fall en tydlig urvalsram
saknas. Författarna förespråkar ett urval baserat på geografiska områden.
Vilka problem kan då ligga i att rikta en studie med jämförande inslag
mot yrkesverksamma i olika samhällssektorer? Som jag har visat tidigare så
pekar både Walzer (1997) och Sjöstrand (1985, 1995, 1999) på statens speciella roll, såväl i förhållande till ett civilsamhälle, till privat sektor och till
de ”egna” organisationerna inom offentlig sektor. En sådan grundläggande
skillnad ligger bland annat i socialtjänstens unika rätt/skyldighet att bruka
tvång. En grundförutsättning som varken finns i det sociala arbete som bedrivs i ideell eller privat sektor. Det är således bara inom kommunal socialtjänst frågan om myndighetsutövning och tvångsåtgärder blir aktuell, och
som i en förlängning utövar inflytande på verksamhet och personal. Är det
möjligt att jämföra ett sådant arbete med verksamhet fri från myndighetsutövning och tvång? Jag menar att en jämförelse är möjlig så länge förutsättningar redovisas och därmed utgör en form av förförståelse. Trots den särställning offentlig sektor har ur ett sådant perspektiv så är samtliga verksamheter inom sektorerna underställda en statlig kontroll med krav på kvalitet
och resultat (Proposition 2009/10:55). En jämförande bild av hur detta arbete
bedrivs och mot vilken kunskapsbas, måste innebära viktig kunskap oavsett
sektortillhörighet.
En ytterligare bakgrundsfaktor att beakta är formell utbildning. I praktiken råder skilda krav på utbildning beroende på verksamhetens art. Inte sällan utformas verksamhet i ideell och privat sektor som behandlingsinsatser,
där målgruppen kan vara av skilda slag (Wiklund 2011). För sådan behandlingsverksamhet gäller att föreståndare för ett enskilt drivet hem (Hem för
vård eller boende. HVB) ska ha lämplig utbildning, tidigare erfarenhet och
personlig lämplighet. Föreståndarskap av behandlingsverksamhet av HVB17

SCB har under hösten 2011 publicerat rapporten Det civila samhället – ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån. Rapporten är ett svar på det regeringsuppdrag myndigheten fått om att ta fram statistik kring det civila samhället i enlighet
med FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om ideella organisationer. Rapporten kan ses
som ett inledande steg i en sådant arbete och beskrivs av SCB som ”…ett underlag för en
fortsatt diskussion kring det arbete som nu bör ta vid för en vidareutveckling av det framtida
statistikområdet” (SCB 2011:5).
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karaktär kräver högskoleexamen motsvarande 120 poäng/180 högskolepoäng (SOSFS 2003:20) Den övriga personalgruppen: ”ska ha den utbildning
och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet i
enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i verksamheten
och för att uppfylla verksamhetens mål” (a a). De formella kraven på högskoleutbildning gäller alltså endast föreståndarskap vid behandlingshem. För
kommunal socialtjänst ser kraven annorlunda ut och i socialtjänstlagen anges
att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet (SFS
2001:453). När det kommer till handläggning och uppföljning av ärenden
som rör barn och unga, bör den yrkesverksamme ha socionomexamen
(SOSFS 2006:14). Inom äldreenheter bör den anställde ha socionom- eller
social omsorgsexamen (SOSFS 2007:17). I undersökningen bör alltså hänsyn tas till de diskuterade förutsättningarna. En lägre utbildningsnivå inom
någon nonprofit-, eller privat driven verksamhet behöver inte betyda att
verksamheten där utförs av formellt underkvalificerad personal utan speglar
istället rådande formella krav.
Sammanfattningsvis kan urvalet till studien inverka på analysresultaten.
Här handlar det främst om att urvalet i ideell och privat sektor inte på samma
sätt som i offentlig sektor kunde riktas mot bestämda arbetsområden, det vill
säga personal inom individ- och familjeomsorgen (barn/ungdom/ familj och
missbruksenheter) samt enheter för äldre. Istället för att vara proportionerligt
i förhållande till offentlig sektor speglar urvalet i ideell och privat sektor de
arbetsområden som där dominerar. En effekt av denna begränsning kan man
iaktta bland de svarande från ideell sektor där urvalet präglas av svarande
som i stor utsträckning är verksamma med ett missbruksrelaterat arbete. En
sådan fördelning kan hypotetiskt ha betydelse för de svarandes hållning till
enkätens frågor och påstående, och kanske framförallt på vilka arbetsmetoder de svarande anger att de använder i sin yrkespraktik. I de avslutande
regressionsanalyserna i kapitel 8 till 10 kontrollerar jag dock för en sådan
inverkan genom att konstanthålla för olika bakgrundsfaktorer.
Trots de strategiska urvalsprocesser jag tvingats till och de frågetecken
som kan resas med fokus på extern validitet menar jag att studiens empiriska
material speglar sektorernas socialt inriktade verksamheter och samtidigt har
förtjänster, bland annat mot bakgrund av att ingen tidigare jämförande studie, baserad på kvantitativa data, har undersökt kunskap och kunskapssyn
inom sektorernas sociala arbete eller nonprofitorganisationernas eventuella
särart.

6.12 Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler
Enkäten har i pappersversion skickats ut i två omgångar till de yrkesverksamma i var och en av de tre sektorerna, ett andra utskick gick endast till
mottagare som inte besvarat det första. I en tredje påminnelse har kontakter
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tagits per e-brev eller telefon. Vid denna tredje påminnelse har även en
elektronisk version av enkäten skickats ut, antingen direkt till respektive
mottagare eller till arbetsledning som förmedlat formuläret till den anställde.
E-enkäten har varit möjlig att skriva ut i pappersformat, alternativt fyllas i
direkt på mottagarens datorskärm och därefter återsändas som en bifogad fil.
I tabell 2 visar jag sammanfattningsvis hur deltagare har rekryterats till
studien baserat på population, urvalsram och urval. Tabellen visar också att
postenkäten skickats ut till totalt 1 293 individer, där som tidigare nämnts
502 kom från ideell sektors nonprofitorganisationer, 165 från privata företag
samt 626 från kommunal socialtjänst. Som tabell 2 även visar motsvarar de
mottagna enkätsvaren en svarsfrekvens på 67 procent. Viljan att besvara
enkäten har varit störst inom kommunal socialtjänst där 68 procent eller 426
personer har deltagit med sina svar. Bland nonprofitorganisationer är svarsfrekvensen något lägre. Här har 66 procent återsänt en ifylld enkät, vilket
motsvarar 331 individer. Bland vård- och omsorgsföretag är svarsviljan lägst
med en svarsfrekvens på 62 procent vilket utgör 103 personer.
Vid bortfallsanalyser av materialet har det inte kunnat identifieras några
systematiska skillnader mellan bortfall och respondenter, till exempel i fråga
om kön, geografiskt område eller yrkesinriktning. I analyser av skalfrågorna
kan man identifiera ett fåtal respondenter som valt att utelämna svar. Det
handlar totalt om 14 svarande som utelämnat 30 procent eller mer av svaren
på enkätens frågor 14-16. Elva av dessa svarande har sin arbetsplats inom
ideella organisationer, två arbetar i den offentliga socialtjänsten samt en
inom privat vård- och omsorgsorganisation. Lagt till detta kan man förmoda
att de som fyller i frågeformuläret av olika skäl är berörda av frågorna och
på skilda sätt engagerade i och har kunskap om ämnet, det kan, utan att inverka på slutsatserna i undersökningen, ge marginella effekter.
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Tabell 2. Urval, svarsfrekvens samt könsfördelning och medelålder bland de svarande efter sektor.
Population på
en nationell
nivå

Urvalsram

Urval
Antal utsända
enkäter
Antal inkomna svar
Svarsfrekvens
procent
Andel svarande kvinnor, procent
Medelålder
bland de
svarande

Ideell

Privat

Offentlig

Socialt inriktade
nonprofitorganisationer
En totalundersökning av fem strategiskt utvalda
rikstäckande organisationer med
kommunala köp/säljavtal
Yrkesverksamma
med en anställning
på minst 50 procent som arbetar
med barn, ungdom,
familj, missbrukare
och äldre

Privat drivna
vård- och omsorgsbolag

TOTALT

Kommunal
Socialtjänst

Alla anställda i
fyra strategiskt
utvalda kommuner
Yrkesverksamma
med en anställning
på minst 50 procent som arbetar
med barn, ungdom, familj, missbrukare och äldre

Alla anställda i
fyra strategiskt
utvalda kommuner
Yrkesverksamma
med en anställning
på minst 50 procent som arbetar
med barn, ungdom, familj, missbrukare och äldre

502

165

626

1 293

331

103

426

860

66

62

68

67

60

52

85

71

49

44

47

47

Svarsfrekvensen på 67 procent och fördelningen över sektorer i tabell 2 kan
jämföras med andra komparerande enkätundersökningar från det föregående
kapitlet. Vinokur-Kaplan et al. (1994) hade till exempel en total svarsfrekvens på 36 procent, Sturdenvant Reed (2001) 56 procent samt Alexandrino
(1998) 58 procent. Om man tittar närmare på Alexandrinos undersökning
från 1998, kan man observera att 40 procent hade besvarat enkäten inom
ideell sektor, 67 procent inom privat och 68 procent inom offentlig sektor.
Man kan alltså slå fast att det varit mest problematiskt att få tillträde in i
ideell sektors organisationer. Svårigheten att få åtkomst till denna sektor har
också visat sig i till exempel Lundström och Wijkströms undersökning från
1997 där man nådde en svarsfrekvens på drygt 55 procent. Mot en sådan
bakgrund får en total svarsfrekvens i den här föreliggande studien på 67 procent och för ideell sektor 66 procent anses vara tillfredsställande.
Bland de totalt 860 svarande är som tabell 2 visar 71 procent kvinnor och
29 procent män. Könsfördelningen bland dem som besvarat enkäten skiljer
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sig något åt inom de olika sektorerna. Tydligast visar sig skillnaden i fördelning mellan kvinnor och män i kommunal socialtjänst där 85 procent av de
svarande är kvinnor och 15 procent män. I nonprofitorganisationer är könsfördelningen jämnare, där 60 procent av de svarande är kvinnor medan 40
procent män. I privat sektor visar det sig att könsfördelningen är jämnast
med nära nog hälften kvinnor och hälften män.
Åldersfördelningen bland de yrkesverksamma visar att nonprofitorganisationer i medeltal har äldst personalstyrka medan företag i privat sektor har
den yngsta. Medelåldern i ideell sektor ligger på 49 år medan den i vård- och
omsorgsföretagen ligger på 44. Bland nonprofitorganisationernas svarande
finns även den yngste respektive den äldste yrkesverksamme. I offentlig
sektorn är medelåldern bland de svarande 47 år.
I enkäten fanns frågor om inom vilka arbetsområden man var verksam,
det vill säga om man arbetade med äldre, barn/ungdom/familj, missbrukare
eller om man arbetade inom flera områden18.
Tabell 3. Huvudsakligt arbetsområde. Andel (%) efter sektor.
Nonprofit
organisation
(n=325)
3
10
63
24

Arbetsområde
Vård och omsorg om äldre
Arbete med barn ungdom familj
Arbete med missbrukare
Arbetar inom flera områden

Företag
(n=102)
17
42
34
7

Socialtjänst
(n=384)
37
37
14
12

Som tidigare nämnts visar tabell 3 att det dominerande arbetsområdet inom
nonprofitorganisationerna är arbete med missbrukare. 63 procent svarar att
man har en sådan inriktning. Endast tre procent uppger att man arbetar med
äldre. Ungefär en fjärdedel svarar att man arbetar inom flera områden. Också
i den här gruppen finns en stor andel yrkesverksamma som anger att de arbetar med missbrukare, men i kombination med psykiskt funktionshindrade
och hemlösa. Samtidigt finns också grupper av anställda som på olika sätt
arbetar med flyktingar. 10 procent har uppgett att man arbetar med
barn/ungdom/familjer.
Också inom vård- och omsorgsföretagen finns ett dominerande arbetsområde, 42 procent av de svarande arbetar här med barn/ungdom och deras
familjer. En dryg tredjedel uppger att man arbetar med missbrukare, medan
17 procent arbetar med äldre.
Inom kommunal socialtjänst finns en jämn fördelning av personal inom
äldreenheter och barn/ungdom/familj, 37 procent är sysselsatta inom vart
och ett av dessa två arbetsområden. 14 procent arbetar med missbrukare.
18

Som tidigare nämnts fanns i enkäten också möjlighet att ange ”Arbete med ekonomiskt
bistånd” som ett svarsalternativ. I den fortsatta analysen har dessa svar uteslutits eftersom den
här typen av verksamhet i stort sett bara förekommer inom den kommunala socialtjänsten. Det
innebär samtidigt att antalet svarande minskats med 44 individer jämfört med tabell 2.
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Om alltså tyngdpunkten inom kommunal socialtjänst ligger på arbete mot
barn/ungdom och familjer samt omsorg om äldre är i detta urval nonprofitorganisationernas helt dominerande arbetsområde missbruksvård. Vård- och
omsorgsföretagens yrkesverksamma verkar också de i högre utsträckning,
precis som anställda inom nonprofitorganisationer, vara specialiserade mot
ett bestämt arbetsområde. Endast cirka sju procent i privat drivna företagsorganisationer menar att man arbetar mot flera olika målgrupper.
På samma sätt som för kategorin Arbetsområde sökte enkäten svar på frågan om vilka arbetsuppgifter de yrkesverksamma har, det vill säga om man
är verksam med klientarbete, inom arbetsledning eller med administration.
Tabell 4. Huvudsakliga arbetsuppgifter. Andel (%) efter sektor.
Nonprofit
organisation
(n=302)
58
19
9
14

Arbetsuppgifter
Klientarbete
Arbetsledning
Administration
Uppgett flera arbetsuppgifter

Företag
(n=102)
64
26
4
6

Socialtjänst
(n=381)
55
29
4
12

Tabell 4 visar att 58 procent av undersökningsgruppen i nonprofitorganisationer arbetar med direkt klientarbete (med klienter avses även brukare inom
äldreomsorgen) medan 64 respektive 55 procent arbetar med liknande uppgifter i privat drivna vård- och omsorgsföretag samt inom socialtjänst.
Cirka en femtedel av nonprofitorganisationernas anställda befinner sig i
Arbetsledande befattningar. I privat drivna företag återfinns drygt en fjärdedel i samma position mot 30 procent av de svarande inom socialtjänsten.
Störst andel personal med rent administrativa uppgifter finns inom nonprofitorganisationerna.
Som tabellen också visar finns en grupp svarande som anger fler än en
huvudsaklig arbetsuppgift. Här handlar det alltså om att man arbetar med
såväl klienter, med arbetsledning och med administration. Andelen deltagare
som uppgett ett sådant alternativ är något högre inom nonprofitorganisationer och i kommunal socialtjänst jämfört med svarande inom vård- och omsorgsföretag.
Störst andel svarande med universitets- eller högskoleutbildning finns
som tabell 5 visar i kommunal socialtjänst. Här uppger drygt 70 procent att
man har en sådan utbildning.
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Tabell 5. Högsta utbildning. Andel (%) efter sektor.
Nonprofit
organisation
(n=318)
22
38
40

Högsta utbildning
Folk-, grund-, realskola
Gymnasieskola
Universitet eller högskola

Företag
(n=96)
12
51
37

Socialtjänst
(n=378)
6
23
71

Också inom ideell sektor är den vanligaste utbildningsnivån i undersökningsgruppen universitet eller högskola, 40 procent har uppgett en sådan
utbildning. Bland de svarande i företagsorganisationer har drygt hälften av
deltagarna uppgett gymnasieskola som högsta utbildning medan en dryg
tredjedel svarar att man har en universitets- eller högskoleutbildning.
I den kommunala socialtjänsten uppger en dryg femtedel gymnasieskola
som högsta utbildning. Bland nonprofitorganisationer är den här utbildningsnivån andelsmässigt något vanligare, cirka 40 procent, medan den alltså
är vanligast hos privat drivna företag. Inom nonprofitorganisationerna finns
även en grupp, en dryg femtedel, som svarar att de som högsta utbildning har
folk-, grund- eller realskola. Den utbildningsnivån är mindre vanlig inom
socialtjänst och i vård- och omsorgsföretag.
Totalt inom de tre organisationstyperna svarar drygt 54 procent att de genomgått en universitets- eller högskoleutbildning. I enkäten ställs även frågan om vilken denna examen är.
Tabell 6. Universitets-/högskoleutbildade. Typ av examen. Andel (%) efter sektor.
Nonprofit
organisation
(n=127)
30
38
8
24

Examen
Socionom, Sociala omsorgsprogr.
Annan beteendevetenskaplig utb.
Annan vård- och omsorgsutb.
Annan examen

Företag
(n=34)
18
26
44
12

Socialtjänst
(n=267)
69
10
18
3

Den vanligaste högskoleexamen hos de svarande inom kommunal socialtjänst är som tabell 6 visar examen från socionom- eller sociala omsorgsprogrammet. Nära 70 procent av de med högskoleexamen inom offentlig sektor
har en sådan utbildning, cirka 30 procent i nonprofitorganisationer och 18
procent inom företagen.19 Den vanligaste högskoleutbildningen inom nonprofitverksamhet är annan beteendevetenskaplig utbildning. Det handlar om
pedagogutbildningar och i några fall psykologexamina. En knapp fjärdedel
av de yrkesverksamma i nonprofitorganisationerna har uppgett att man har

19

Baserad på hela gruppen svarande från sektorerna innebär uppgifterna att 49 procent av de
med examen från socionom-/sociala omsorgsprogrammet arbetar i offentlig sektor, 12 procent
i ideell sektor samt 6 procent i privat sektor.
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andra examina på högskolenivå. Här finner man bland annat en större grupp
med examen från teologiska universitetsutbildningar.
Bland vård- och omsorgsföretagen har en dryg tredjedel av uppgiftslämnarna en universitets- eller högskoleutbildning. I den här relativt begränsade
gruppen är någon form av vård- och omsorgsutbildning vanligast. I de flesta
fall handlar det om examen från sjuksköterskeprogrammet.
Bland de totalt 428 individer som i enkäten uppger att man har en universitets- eller högskoleexamen svarar drygt hälften att de efter sin grundexamen också har någon form av vidareutbildning på högskolenivå. Inom alla
tre organisationstyper ligger andelen med vidareutbildning på ungefär 50
procent. Omräknat till medelvärden visar enkätsvaren att socialtjänstens
anställda med vidareutbildning läst drygt 30 högskolepoäng, svarande från
nonprofitorganisationer drygt 50 poäng medan deltagarna från vård- och
omsorgsföretagen i medelvärde läst cirka 60 poäng. Som medelvärdena
bland annat visar är det bland de svarande i nonprofitorganisationer och privata vård- och omsorgsföretag vanligast att man läst en poängsumma som
överstiger 40 poäng. Hos de svarande i den kommunala socialtjänsten är den
högre poängsumman mindre vanlig, där förekommer oftare vidareutbildningar på 5-10 högskolepoäng.
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7 Arbetsmetoder i det sociala arbetet

Implicit i de frågor jag byggt formuläret kring ligger som jag varit inne på en
ansats att skapa underlag för jämförelser och att beskriva, diskutera och problematisera teman som rör vid frågor om isomorfism kontra mångfald inom
det organisatoriska fältet socialt arbete. Med utgångspunkt i nyinstitutionell
teori har jag pekat på ett par möjligt konkurrerande institutionella logiker
som verkar inom fältet socialt arbete och som samtidigt utövar inflytande på
organisationer och verksamheter. Å ena sidan logiken med betoning på vetenskap, forskning och professionell expertis, å andra sidan den logik som
bygger på förhoppningar och idéer om särart, mångfald och valfrihet. Jag
beskiver det som ett skeende där den ena logikens löften om särart och förhoppningar om mångfald korsas av en andra präglad av krav på enhetlighet
och evidens. Utifrån dessa logiker har jag laborerat med två prövande analysperspektiv, det ena med utgångspunkt i nyinstitutionella teorier om isomorfism och det andra i den nyorientering som skedde inom nyinstitutionalismen under tidigt 1990-tal, med betoningen på organisationer som självständiga aktörer. Utifrån det första nämnda perspektivet drivs det organisatoriska fältet socialt arbete mot allt högre grad av homogenitet, där
organisationer och verksamheter i en strävan efter legitimitet i allt större
utsträckning bär drag av varandra. Utifrån det senare perspektivet är det möjligt och till och med nödvändigt för organisationer inom ett gemensamt organisatoriskt fält att agera som självständig agent, skapa handlingsutrymme
och aktivt försvara samt lyfta fram sin speciella profil och därmed bidra till
ett fält präglat av mångfald.
I de följande kapitlen, sju till elva, kommer jag att mot bakgrund av de två
logiker jag beskrivit analysera och presentera resultat från den empiriska
undersökningen för att bland annat söka klarhet i vilken utsträckning organisationer inom sektorerna skiljer sig åt och uppvisar likheter samt på vilket
eventuellt sätt ideell sektor kan sägas motsvara förväntningar om att bidra till
ökad mångfald.

7.1 Från offentlig verksamhet till nonprofit eller privat
Som framgått av de bakgrundsvariabler som redovisades tidigare har de anställda i offentlig sektor i denna studie genomgående högre grundutbildningsnivåer än yrkesverksamma i både ideell och privat sektor. Samtidigt
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visar det sig att anställda inom kommunal socialtjänst i medeltal har längst
yrkeserfarenhet medan personal inom nonprofitorganisationer har kortast
erfarenhet av socialt inriktad verksamhet.
På samma gång som svarande inom den ideella sektorn har kortast yrkeserfarenhet har man i medeltal även uppgett minst antal arbetsplatser som
man varit verksam vid. De svarande i nonprofitorganisationer har enligt en
sådan omräkning haft anställning vid drygt tre arbetsplatser medan svarande
inom både socialtjänst och privata vård- och omsorgsföretag i medelvärde
haft anställningar vid drygt fyra arbetsplatser.
Vid sidan av den här typen av frågor innehöll enkäten även frågor om anställningstid vid nuvarande arbetsplats. Det är inom kommunal socialtjänst
man verkar vara mest trogen sin arbetsgivare medan man i privata vård- och
omsorgsföretag har kortast anställningstid och samtidigt är mer rörliga på
arbetsmarknaden. Anställda inom socialtjänsten har i medeltal en anställningstid på drygt sju år medan yrkesverksamma i vård- och omsorgsföretag i
medeltal varit anställda i drygt fyra år. Inom nonprofitorganisationerna har
man i medeltal en anställningstid vid den nuvarande arbetsplatsen på cirka
sex år.
I enkäten ställs även frågan om man varit socialt yrkesverksam inom någon annan organisationstyp än den nuvarande.
Tabell 7. Anställning i annan organisationstyp än den nuvarande. Procent.
Nonprofit
organisation
(n=320)
62

Anställd i annan organisationstyp än den
nuvarande
Ja

Företag
(n=99)
72

Socialtjänst
(n=378)
13

Tabell 7 visar att 62 procent av de anställda i nonprofitorganisationerna
också haft anställning inom annan sektor. Bland yrkesverksamma i vård- och
omsorgsföretag är andelen större, 72 procent uppger att man tidigare arbetat
med socialt arbete utanför den egna sektorn. I båda dessa fall handlar det till
större delen om anställningar inom det offentliga. Av anställda i nonprofitorganisationerna har ungefär 10 procent även arbetat inom något privat drivet
vård- och omsorgsföretag. En stor majoritet, närmare 90 procent av de svarande inom offentlig socialtjänst har inte annan erfarenhet av socialt arbete
än inom det offentliga. De med erfarenhet av annan organisationstyp har till
största del gjort denna inom något vård- och omsorgsföretag.

7.2 Frågor kring värderingar och människosyn
I anslutning till frågan om tidigare anställningar ombads de svarande även
ange varför de sökt sig till den nuvarande arbetsplatsen och varför de också
valt att stanna. I enkäten gavs 14 alternativ där de svarande skulle rangordna
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orsakerna, där den viktigaste orsaken skulle markeras med en etta (se enkäten i bilaga 1 fråga 11) 20. Vid tolkning av den här frågeställningen kan man
notera att en majoritet av de svarande i kommunal socialtjänst alltså inte har
någon erfarenhet av ett socialt arbete utanför det offentliga. Därmed inte sagt
att de inte skiftat arbetsplats inom offentlig verksamhet.
För svarande i nonprofitverksamhet samt i vård- och omsorgsföretag är
svarsmönstren likartade. Det vanligaste svarsalternativ är att: Den organisation jag arbetar vid genomsyras av värderingar och en människosyn som
överensstämmer med mitt eget synsätt. Nära en tredjedel av de svarande med
anställning i en nonprofitorganisation samt drygt 16 procent i vård- och omsorgsföretagen anger det som viktigaste orsak. Det näst vanligaste svarsalternativet var också det identiskt i de båda organisationstyperna. Här angav
man att: På den nuvarande arbetsplatsen får jag en känsla av att ha utfört
något värdefullt, ett förstahandsval som för anställda i kommunal socialtjänst kommer på en sjätte plats.
Bland svarande i kommunal socialtjänst prioriterar man andra svarsalternativ. Här är det vanligaste svarsalternativet: Arbetsuppgifterna på den nuvarande arbetsplatsen är intressantare. En fjärdedel av de svarande har det
som viktigaste orsak. Som näst vanligast svar placerar sig: Den nuvarande
arbetsplatsen ger mig bättre möjligheter att utveckla min kompetens. De
svarsmönster som framträder skulle kunna tolkas och sorteras till två särskiljande kategorier. Å ena sidan en form av inre drivkrafter, kopplade till nonprofit- och företagsorganisationer, som ger utlopp för värderingar och människosynsfrågor och i anslutning till dem utryck för personlig tillfredställelse, å andra sidan svarsmönster från offentliganställda som ringar in yttre
orsaker mer kopplade till arbetsuppgifternas art och möjligheterna till kompetensutveckling och professionalisering.

7.3 Nätverksmetodik och ett lösningsfokuserat
arbetssätt
Bergmark och Lundström (1998, 2000) har i tidigare studier undersökt metodanvändning bland socialarbetare inom offentlig sektors individ- och familjeomsorg. I båda undersökningarna intar nätverksmetodik och ett lösningsfokuserat arbetssätt tätpositioner. Liknande resultat visar sig i studier
genomförda av Perlinski, Blom och Morén (2012) samt av Billinger (2010).
När uttrycket ”specifika metoder” används i den följande redovisningen i
tabell 8 ska det som tidigare nämnts förstås i betydelsen ”mer eller mindre
sammansatta interventioner i klienters liv, avsedda att utreda deras situation
20
Redovisningen görs utifrån vilka svar respondenterna inom varje organisationstyp uppgett
som förstahandsval. Det vill säga det vanligaste förstahandsvalet, därefter det näst vanligaste
förstahandsvalet.
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eller i något avseende förändra dem eller deras villkor” (Bergmark & Lundström 1998:292). Totalt hade socialarbetarna i de tre sektorerna 25 olika
alternativ att utgå från. Det var också möjligt att ange flera svarsalternativ
samt att även ange någon annan, i enkäten icke namngiven, metod (se enkät i
bilaga 1 fråga 18). Efter en rangordning av svaren visar tabell 8 att det finns
stora likheter med tidigare forskningsresultat som haft fokus på offentlig
socialtjänst. Som tabellen visar är de fem metoder som förekommer oftast i
tur och ordning: Lösningsfokuserat arbete, Motivationsarbete, Nätverksarbete/nätverksterapi, Psykosocialt arbete samt Kris- och sorgebehandling.
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Tabell 8. Teorier och synsätt som kan utgöra specifika metoder eller ingå som beståndsdelar i en socialt inriktad verksamhet. Rangordning av de femton vanligaste
metoderna i nonprofitorganisationer, företag och socialtjänst. Andel (%) som markerat olika alternativ, efter organisation. Flera svarsalternativ möjliga.
Nonprofit org.
(n=318)
41
56
36
34
29

Företag
(n=101)
46
44
40
33
20

Socialtjänst
(n=383)
40
19
36
28
19

KBT (Kognitiv beteendeterapi)
Systemteoretiskt arbete
8
Strukturinriktat arbete/samhällsarbete
9
Familjeterapi
10
12-stegsprogram

20
8
24
6
18

49
20
16
25
13

18
30
9
16
8

***
***
***
***
**

11

9
12
12
9
6

31
28
8
25
12

10
6
11
7
11

***
***

BBiC (Barns Behov i Centrum)
Matchning
18
Minnesotametodik
19
Alkoholscreening
20
ASI-intervjuer (Addiction Severity Ind.)

3
9
8
7
5

11
11
6
7
2

12
5
3
4
5

***

21

1
1
1
1
1

1
1
1
2
3

6
6
4
2
1

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

1

Lösningsfokuserat arbete
2
Motivationsarbete
3
Nätverksarbete/nätverksterapi
4
Psykosocialt arbete
5
Kris- och sorgebehandling
6
7

Psykodynamiskt arbete
Individualterapi
13
Gruppverksamhet för barn till missbr.
14
Beteendeterapi
15
Familjerådslag
12

16
17

Marte Meo-metoden
Kälvestenintervjuer
23
Signs of Safety
24
PRIDE-metoden
25
Transaktionsterapi
22

*** p ≤ 0,001 ** p

≤ 0,01

*p

≤ 0,05

signifikans
n.s.

***
n.s.
n.s.

*

n.s.

***
*

n.s.

*
n.s.
n.s.

.

Inom alla tre sektorer finner man att ett Lösningsfokuserat arbete är vanligt.
En andel på omkring 40 procent i alla tre sektorer, med en lite större del i
företagen. Den vanligaste metoden i nonprofitverksamhet är som tabellen
visar så kallat Motivationsarbete. Av det totala antalet angivna metoder inom
ideell sektor föll cirka 60 procent av svaren på den här typen av arbetssätt.
Också inom gruppen företag förekommer motivationsarbete ofta och som
resultaten visar har drygt 40 procent av de svarande angivit ett sådant arbetssätt. I offentlig sektor använder sig ungefär en femtedel av motivationsarbete. Gissningsvis får urvalet till ideell sektor här ett genomslag. Som jag
visat tidigare så arbetar en majoritet av de yrkesverksamma inom dessa nonprofitorganisationer med missbruksrelaterat arbete. Ett betydelsefullt inslag i
97

en sådan typ av arbete är att hos klienten skapa just motivation till förändring. På ungefär samma nivå som det lösningsfokuserade arbetet följer Nätverksarbete/nätverksterapi samt därefter Psykosocialt arbete på omkring 30
procent. På en femteplats kommer Kris- och sorgebehandling. Som tabellen
visar är det proportionellt vanligast inom nonprofitorganisationer och nyttjas
där av ungefär en tredjedel. Inom privat och offentlig sektor används krisoch sorgebehandling av en femtedel
Trots mindre skillnader mellan de tre sektorerna när det gäller de fem tätpositionerna går det att identifiera mer tydliga olikheter från plats 6-16 21. En
sådan signifikant skillnad i metodanvändning gäller Kognitiv Beteendeterapi
(KBT). Av tabellen framgår att KBT är den vanligast förekommande metoden inom företagen. Nära hälften av de svarande menar att man använder sig
av en sådan metod. I en jämförelse kan man vidare se att ett Systemteoretiskt
arbete, på sjunde plats, används mest i offentlig sektor medan det nyttjas i
liten utsträckning inom ideell sektor. Däremot har Strukturinriktat arbete/samhällsarbete en relativt stark ställning inom nonprofitverksamhet,
nära en fjärdedel inom ideell sektor uppger att man arbetar med den här typen av samhällsarbete. Familjeterapi används vidare mest i privat sektor
medan olika typer av 12-stegsprogram, och kopplat till dem den så kallade
Minnesotametodiken, är jämförelsevis vanligast inom ideell sektor. Bland de
återstående arbetssätten från plats 11-25 visar tabell 8 att ett psykodynamiskt
arbetssätt samt individ- och beteendeterapi förekommer mer frekvent i privat
sektors företag. Familjerådslag och arbetsmetoden Barns Behov i Centrum
(BBiC) är mindre vanlig inom nonprofitverksamhet men förekommer i ungefär samma utsträckning i privat och offentlig sektor. Bland de övriga arbetssätt som redovisas i tabellen förekommer inga signifikanta skillnader.

7.4 Sammanfattning och preliminär analys
I tabell 9 sammanfattas de centrala resultaten från kapitel 7 och bakgrundsdata från kapitel 6. Dessa visar att över 60 procent av de anställda inom nonprofitverksamhet arbetar inom någon rent missbruksrelaterad verksamhet.
Här finns även en knapp fjärdedel som är verksamma inom flera områden,
det vill säga man tar emot och bedriver ett socialt arbete mot olika målgrupper. I nonprofitverksamhet innebär det ofta att man arbetar med missbrukare
som också har någon form av psykiskt funktionshinder eller är hemlösa.
Bland de svarande från företagen finner man att en majoritet av det sociala
arbetet utförs i form av verksamhet riktad till barn, ungdom och familjer
medan en dryg tredjedel arbetar med missbrukare. Inom socialtjänsten arbetar nära 40 procent av de svarande med barn, ungdom och deras familjer,
21

Analysen av observerade och förväntade frekvenser är genomförd med Chi²-test där hänsyn
tagits till organisationstypernas andelar av det totala antalet observationer.
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medan en lika stor andel arbetar med äldre. 14 procent av respondenterna
arbetar med missbrukare.
Tabell 9. Sammanfattning av bakgrundsdata. Procent.

ARBETSOMRÅDE
Vård och omsorg om äldre
Arbete med barn ungdom och familj
Arbete med missbrukare
Arbetar inom flera områden
ARBETSUPPGIFTER
Klientarbete
Arbetsledning
Administration
Uppgett flera arbetsuppgifter
HÖGSTA UTBILDNING
Folk-, grund-, realskola
Gymnasieskola
Universitet eller högskola
EXAMEN
Socionom, Sociala omsorgsprogr.
Annan beteendevetenskaplig utb.
Annan vård- och omsorgsutb.
Annan examen
Vidareutbildning efter examen
Yrkeserfarenhet i medeltal
Antal år vid nuvarande arb.plats i medeltal
Antal arb.platser i medeltal

Nonprofit
org.

Företag

Socialtjänst

3
10
63
24

17
42
34
7

37
37
14
12

58
19
9
14

64
26
4
6

55
29
4
12

22
38
40

12
51
37

6
23
71

30
38
8
24
54
14 år
6 år
3

18
26
44
12
50
16 år
4 år
4

69
10
18
3
56
19 år
7 år
4

I alla tre organisationstyper svarar en majoritet att de är verksamma i direkt
klientarbete. Andelen är störst inom privat drivna företag. I denna sektor
återfinner man även minst andel personal med administrativa arbetsuppgifter
medan störst grupp med den typen av arbete finns i ideell sektor. Inom nonprofitorganisationer är det också relativt vanligt att man är verksam med
flera olika arbetsuppgifter, det vill säga man arbetar med såväl klientarbete,
arbetsledning som administration.
Den vanligast förekommande utbildningsnivån bland de svarande i både
nonprofitorganisationer och i kommunal socialtjänst är universitets- eller
högskoleutbildning, där dock andelen är överlägset störst inom det offentliga. I vård- och omsorgsföretagen dominerar gymnasieutbildning, lite drygt
hälften av de svarande anger en sådan högsta utbildning.
Av de svarande som angett universitets- eller högskoleutbildning som
högsta utbildning dominerar inom socialtjänsten socionomexamen eller examen från det sociala omsorgsprogrammet. Nära 70 procent anger att man
har en sådan utbildning. Också inom nonprofitverksamhet är det en vanlig
examen, en knapp tredjedel uppger en sådan medan en ungefär en femtedel
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har den inom företagsorganisationerna. Den vanligaste examen inom nonprofitverksamhet är annan beteendevetenskaplig examen som cirka 40 procent anger som svar. Här finns en relativt stor grupp med pedagogexamen
men även ett antal svarande med psykologexamen. Den utbildning som förekommer oftast bland de svarande inom företagen är en vård- eller omsorgsutbildning, cirka 45 procent anger ett sådant svar. Många gånger handlar det
om en sjuksköterskeexamen
Nära en fjärdedel av de svarande i nonprofitorganisationerna har sorterats
till kategorin annan högskoleexamen. Ofta innebär den gruppen någon form
av teologisk universitetsutbildning (jfr Corbin 1999).
Jag har i kapitlets inledning frågat mig i vilken utsträckning organisationer i ideell sektor kan sägas bidra till en ökad mångfald inom det organisatoriska fältet socialt arbete. Tidigare har jag även beskrivit hur man i en rad
offentliga dokument framhåller en särskild karaktäristik inom ideell sektor,
man talar bland annat om ett arbete som förväntas utgå från andra ”värdemässiga och metodologiska utgångspunkter” (Proposition 2009/10: 55:60;
Regeringskansliet 2008a:37, 2008b:16). Vad det gäller just användning av
metoder i socialt arbete visar resultaten släktskap med tidigare studier där
den offentliga socialtjänsten stått i centrum (Bergmark & Lundström 1998;
2000; Billinger 2010; Perlinski, Blom & Morén 2012). Trots de processer av
kunskapsutveckling som jag tidigare beskrivit tycks inte mycket ha hänt vad
det gäller metodanvändning. Resultaten från de tidigare studierna och denna
visar upp liknande svar, fortfarande dominerar i kommunal socialtjänst ett
Lösningsfokuserat arbetssätt tätt följt av Nätverksarbete/nätverksterapi och
ett Psykosocialt arbete. Resultat i kapitlet visar samtidigt att det är metoder
som används flitigt i de övriga två sektorerna. Man kan utifrån resultaten
konstatera att det råder en form av metodologisk likriktning inom det organisatoriska fältet socialt arbete, där alltså ett fåtal metoder används av ett stort
antal organisationer, oberoende av sektortillhörighet. Det är med DiMaggio
och Powells terminologi (1983) möjligt att tala om en så kallad imitation.
Någon metodologisk mångfald är inte helt enkel att identifiera och nonprofitorganisationerna kan i linje med det inte i en första åsyn sägas representera
eller bidra till en förväntad metodologisk mångfald.
Utmärkande för de svarande i ideell sektor verkar emellertid vara att man
vid sidan av metoderna ovan lyfter fram ett strukturinriktat arbete/samhällsarbete (tabell 8), en typ av socialt arbete som skulle kunna knytas till olika
former av påverkans- och opinionsbildande verksamhet och den roll som
”röstbärare” vilken bland annat lyfts fram i den så kallade Överenskommelsen och i regeringens proposition 2009/10:55:57 (Johansson 2005; Kendall
2003; Lundström & Wijkström 1995, 1997; SOU 1993:83; Wijkström &
Lundström 2002). En sådan uppfattad självbild, att fungera som opinionsbildare genom ett aktivt strukturinriktat arbete/samhällsarbete, verkar enligt
resultaten förekomma i betydligt större omfattning i ideell sektor jämfört
med både offentlig och privat. Vad som också utmärker nonprofitorganisat100

ionerna, och i viss mån företag, är att man framhåller Motivationsarbete som
ett ofta förekommande arbetssätt. Värt att notera är att motivationsarbete –
som på sätt och vis är ett ganska vagt begrepp och någonting som troligen
kan rymmas inom många olika behandlingsinsatser – är ett arbetssätt som
ofta förekommer inom ett missbruksarbete och som vi sett tidigare är just
den här typen av verksamhet det klart dominerande arbetsområdet inom
nonprofitorganisationerna.
Med fokus på frågor om vinst eller icke vinst i skattefinansierad verksamhet har jag tidigare visat att flera forskare lyfter fram nonprofitorganisationernas grundposition, det vill säga den icke-vinstdrivande hållningen, som en
väg att öppna upp för ett större risktagande som i ett nästa steg kan lägga
grund till nyskapande och alternativa tillvägagångssätt i en praktisk verksamhet. Inte sällan karaktäriseras nonprofitorganisationerna mot den här
bakgrunden som pionjärer och innovatörer och historiskt kan man också se
att det är inom dessa organisationer som nya idéer, nya metoder och nya
verksamheter många gånger har vuxit fram, och så småningom tagits över av
staten (Gustafsson 1994; Løkke 1990; Ohrlander 1992; Qvarsell 1993; Sjöberg & Vammen 1995).
Vid en sådan diskussion kopplad till dagens situation, där frågan om
verksamheten utförs med evidensbaserade metoder intar en central plats, inte
minst vid olika former av upphandlingar, bör frågan resas i vilken utsträckning en nonprofitorganisation numer i realiteten har möjligheter att inta den
autonoma positionen i perspektivet att fungera som innovatör och utvecklare
av nya metoder. Att komma ifråga för kontrakt, för både nonprofitorganisationer och företag, innebär att så mycket som möjligt visa upp en bild av en
verksamhet som bedrivs med åtminstone ”evidensliknande” metoder. Som vi
sett ovan har vi en bild där det stora flertalet organisationer, oavsett sektortillhörighet, arbetar med samma vedertagna metoder, där dock företagsorganisationer utmärker sig genom att lyfta fram KBT som en ofta använd arbetsmetod. En metod som i vissa fall kan närma sig benämningen evidensbaserad. Jag har tidigare talat om en situation präglad av det DiMaggio och
Powell (1983) benämner som imitation, det vill säga en form av plagierande
likhet. Många verksamheter drivs med utgångspunkt i ett fåtal metoder. Resultat som troligen samtidigt visar på den bristfälliga situation som existerar
kring utvecklandet av nya metoder för det sociala arbetet, och i synnerhet så
kallat evidensbaserade metoder. Trots en massiv och mångårig kampanj som
drivits kring etablerandet av en evidensbaserad praktik existerar få, eller ens
några metoder som kan leva upp till sådana krav. Det finns helt enkelt inte
inom det sociala arbetet någon metodrepertoar att tala om som kan sägas
vara evidensbaserad.
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8 Förhållande till kunskap

I de kommande kapitel 8-10 redovisar jag resultat från enkätens tre större
frågeområden. Kapitlen har jag i tur och ordning gett namnen: förhållande
till kunskap, utveckla kompetens samt arbetssituation. Resultatanalyserna i
varje kapitel är uppbyggd i tre steg, där varje kapitel inleds med (1) en medelvärdesjämförelse av skalfrågor, som följs av (2) en faktoranalys och avslutas med (3) en regressionsanalys.22 Det grundläggande intresset är till en
början att i medelvärdesjämförelsen undersöka om det är möjligt att identifiera någon skillnad i hur individer med hemvist i olika sektorer uppfattar och
förhåller sig till de tre övergripande temana. I ett andra steg följer faktoranalyser. Genom faktoranalyserna skapas ett antal sammanfattande dimensioner
som utgör utgångspunkt för de regressionsanalyser som i ett tredje steg avslutar var och en av de tre kapitlen. I regressionerna analyseras samband med
bakgrundsvariabler samt studeras skillnader mellan sektorerna då man kontrollerat för skillnader med avseende på bakgrund. I de här analyserna frågar
jag mig bland annat vilken inverkan kön, ålder och utbildningsnivå har på
aktuell beroendevariabel – som till exempel variabeln forskningsintresse.
Vilken betydelse har vidare till exempel arbetsuppgiftens art för hur man i
olika avseenden bedömer forskningsintresset vid sin arbetsplats. Existerar
det någon skillnad i uppfattning beroende på om man arbetar med klienter,
befinner sig i en arbetsledande position eller arbetar med administration?
Genom ett sådant konstanthållande av olika oberoendevariabler finns alltså
möjlighet att kontrollera för den inverkan de har på beroendevariablerna.

8.1 Avstånd till forskning och forskningsinstitutioner
Som avsnittet kring tidigare forskning har visat så har den svenska socialarbetarkåren verksam inom offentlig socialtjänst under en dryg tioårsperiod
gått från en mer avvaktande hållning till att i allt högre utsträckning, åtminstone på ett retoriskt plan, bejaka en forskningsbaserad kunskap. Tidigare forskning har också visat att yrkesverksamma inom offentligt driven barnoch ungdomsvård i allmänhet är mer forskningstillvända jämfört med anställda i äldreenheter och inom missbruksvård (Bergmark & Lundström
22

I metodavsnittet, kapitel 6 redogör jag under rubriken 6.10 närmare för de olika analysmetoderna.
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2008; Bergmark & Lundström 2007; Denvall & Johansson 2012). Hur bilden
ser ut inom ideell och privat sektors sociala arbete finns det inga uppgifter
om och jag försöker genom enkäten och i relation till offentliganställda undersöka hur yrkesverksamma i dessa två sektorer beskriver sitt eget och sina
arbetsplatsers förhållande till kunskap.
I tabell 10 kan man till att börja med se att flest statistiskt säkerställda
skillnader i uppfattning inom det här frågeområdet visar sig mellan yrkesverksamma i nonprofitorganisationer och i kommunal socialtjänst.23 Tabellen
innehåller 12 exempel, där svaren från nonprofitorganisationerna signifikant
skiljer sig från de inom offentlig sektor. I fyra fall ser svarsmönstren liknande ut för privat sektor. Bland dessa fyra svar har de yrkesverksamma fått
ta ställning till: om en professionell utbildning på högskolenivå har betydelse
på arbetsplatsen, om arbetsplatsen i utvecklingssyfte har kontakt med universitet/högskolor och FoU-enheter, om man inom arbetsplatsen uppmuntrar forskningsanvändning, i vilken utsträckning man bedömer att socialt
arbete i huvudsak handlar om unika möten mellan människor vilket gör vetenskapligt utformade metoder mindre användbara.

23

I analyserna jämförs medelvärdet för två organisationstyper i taget. I tabellens andra kolumn redovisas skillnaden i medelvärde mellan nonprofitorganisation och företagsorganisation, det vill säga nonprofitorganisationers medelvärde minus företagsorganisationers medelvärde. I den tredje kolumnen motsvarande subtraktion mellan nonprofitorganisationer och
kommunal socialtjänst, samt i den fjärde kolumnen företagsorganisationernas medelvärde
minus kommunal socialtjänsts medelvärde.
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Tabell 10. Jämförelse mellan organisationsformer. Uppfattningar om egen och arbetsplatsens förhållande till kunskap. ANOVA med Scheffés post hoc-test. Signifikansnivå samt medelvärdesskillnader. Frågans nummer i enkäten inom parentes.
Nonprof
org.
Företagsorg
Vid min arbetsplats
behöver verksamheten
få en tydligare koppling till metoder som
är vetenskapligt
utformade? (15a)
På min arbetsplats är
det personalen självt
som ansvarar för att
ny aktuell kunskap
används i den praktiska verksamheten.
(15c)
Vid min arbetsplats
värderas praktisk
erfarenhetsbaserad
kunskap högre än den
forskningsbaserade.
(15d)
Vid min arbetsplats
diskuterar vi regelbundet metodutveckling? (15e)
Det finns uttalade
krav vid min arbetsplats på att de yrkesverksamma ska hålla
sig informerade om
och vara insatta i ny,
aktuell forskning som
rör verksamheten.
(15f)
Aktuell forskning som
rör verksamheten vid
min arbetsplats har
ingen eller nästan
ingen påverkan på det
praktiska arbetet.
(15g)

n.s.

0,67***

0,29*

-0,42**

n.s.

n.s.

Nonprof
org
Kommunal
socialtjänst

n.s.

Företagsorg
Kommunal
socialtjänst

-0,32*

0,27**

0,37***

-0,32**

-0,25*

0,25*

-0,40**

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Totalt

Anova,
sign.nivå

*

***

***

***

**

**

Medelvärde

n

2,87

Nopr. (n=314)
Föret. (n=99)
Soctj. (n=383)

3,26

Nopr. (n=312)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=382)

3,41

Nopr. (n=315)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=375)

3,15

Nopr. (n=317)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=382)

2,45

Nopr. (n=316)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=380)

2,78

Nopr. (n=314)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=379)

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Nonprof
org.
Företagsorg
Det är arbetsledning
och chefer som har
huvudansvaret för att
forskningsanvändning
kommer till stånd vid
min arbetsplats. (15h)
Det är jag själv som
har ansvar för att hålla
mig informerad om
och vara insatt i den
aktuella forskningen.
(15i)
Att ha en professionell utbildning på
högskolenivå har stor
betydelse vid min
arbetsplats. (15j)
Vid min arbetsplats
diskuterar vi regelbundet resultat från
forskningen som rör
vårt verksamhetsområde. (15k)
Vid min arbetsplats
finns nära kontakter
med universitet/högskolor och
FoU-enheter för att
utveckla vår verksamhet. (15l)
Att i socialt inriktad
verksamhet alltmer
förlita sig på vetenskapligt utformade
metoder innebär att
genuint engagemang
och medmänsklighet
går förlorad. (15m)

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Nonprof
org
Kommunal
socialtjänst

n.s.

Företagsorg
Kommunal
socialtjänst

n.s.

n.s.

n.s.

-0,91***

-0,27**

-0,60***

0,24*

-0,69***

n.s.

-0,78***

n.s.

Totalt

Anova,
sign.nivå

n.s.

n.s.

***

**

***

*

Medelvärde

n

3,31

Nopr. (n=308)
Föret. (n=99)
Soctj. (n=378)

3,45

Nopr. (n=310)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=379)

3,18

Nopr. (n=313)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=382)

2,15

Nopr. (n=314)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

2,26

Nopr. (n=317)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=383)

2,43

Nopr. (n=310)
Föret. (n=97)
Soctj. (n=372)

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Nonprof
org.
Företagsorg
Vid min arbetsplats
uppmuntras forskningsanvändning och
man kan säga att det
är någonting som
genomsyrar hela
organisationen. (15n)
Det är helt avgörande
att den socialt inriktade verksamheten vid
min arbetsplats utvecklas i riktning mot
en allt högre grad av
professionalism. (15p)
Socialt arbete handlar
i huvudsak om unika
möten mellan människor vilket gör vetenskapligt utformade
metoder mindre
användbara. (15q)

n.s.

-0,42**

n.s.

Nonprof
org
Kommunal
socialtjänst

-0,26**

-0,48***

0,41***

Totalt

Företagsorg
Kommunal
socialtjänst

-0,29*

n.s.

0,41**

Anova,
sign.nivå

**

***

***

Medelvärde

n

2,06

Nopr. (n=313)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=379)

3,32

Nopr. (n=311)
Föret. (n=98)
Soctj. (n=377)

2,87

Nopr. (n=312)
Föret. (n=98)
Soctj. (n=381)

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Som tabell 10 visar kan man sammanfattande konstatera att yrkesverksamma
i både nonprofit- och i företagsorganisationer skiljer sig från offentlig socialtjänst genom att man fäster mindre vikt vid att ha en professionell utbildning
på högskolenivå, att man har mindre kontakt med olika forskningsinstitutioner, inte i samma utsträckning stimuleras till att använda forskning i respektive praktik samt att man i högre utsträckning tycks mena att det sociala
arbetet i huvudsak handlar om unika möten där en vetenskapligt utformad
metod räknas som mindre användbar. Värt att understryka är att medelvärdet
för påståendet om forskningsanvändning och i vilken utsträckning man har
kontakt med universitet/högskolor och FoU-enheter ligger under tre för
samtliga sektorer på den femgradiga skalan. Det är alltså inte särskilt vanligt
med en sådan forskningsinriktning eller med den typen av kontakter i någon
sektor, där resultaten dock visar att det förekommer oftare inom det offentliga. 24
Ytterligare tre delfrågor pekar i riktning mot att arbetsplatser med koppling till nonprofitverksamhet i mindre utsträckning tycks vara forskningstillvänd eller bejaka forskning. Man finner det i svaren när det gäller: om man
vid arbetsplatsen regelbundet diskuterar dels metodutveckling, dels forskning samt om det finns uttalade krav vid arbetsplatsen att vara insatt i aktuell forskning som rör verksamheten. Här visar resultaten att nonprofitorganisationers yrkesverksamma i signifikant mindre utsträckning instämmer i
sådana påståenden där dock medelvärdet också här i två av fallen ligger under tre, det vill säga det råder en tveksamhet till att instämma i sådana påståenden i alla tre sektorer där dock nonprofitorganisationers anställda utrycker
ett starkare ifrågasättande.
En bekräftelse av den här bilden där yrkesverksamma i nonprofitorganisationer i mindre utsträckning instämmer i påståenden som är forskningsbejakande ser man också i påståenden som pekar i motsatt riktning, det vill
säga uttrycker direkt tveksamhet till forskning och vetenskap. I relation till
de båda andra sektorerna visar resultaten att yrkesverksamma i nonprofit
verksamhet i högre utsträckning instämmer i att man inom arbetsplatserna
värderar praktisk erfarenhetsbaserad kunskap högre än den forskningsbaserade. Resultaten visar också att man i högre grad instämmer i att aktuell
forskning som rör verksamheten inte har någon påverkan på det praktiska
24
I ett par frågor fick de yrkesverksamma även ta ställning till i vilken utsträckning den arbetsplats man är verksam vid, dels känner till Socialstyrelsens KUBAS-projekt, dels ange om
projektet konkret påverkat dem och den verksamhet de bedriver. Som jag tidigare angett
under rubriken 6.10 i metodkapitlet så har jag vid en inledande analys av skalfrågorna kunnat
identifiera delfrågor som avviker starkt från en normalfördelning. De två delfrågorna med
fokus på KUBAS-projektet uppvisade utpräglade sådana snedfördelningar och bör enligt
Bryman och Cramer (2006) uteslutas ur en medelvärdesanalys. I det här fallet innebär snedfördelningen att en överväldigande majoritet, oavsett sektortillhörighet, angav avsevärt låga
värden på båda dessa frågor, det vill säga man instämde i mycket låg omfattning till att man
kände till projektet.
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arbetet, samt att man i signifikant högre utsträckning instämmer i att förlitandet på vetenskapligt utformade metoder i det sociala arbetet innebär att
medmänsklighet och genuint engagemang går förlorad.
En ytterligare sådan antydan går att avläsa i påståendet att: det är helt avgörande att verksamheten vid arbetsplatsen utvecklas i riktning mot allt
högre grad av professionalism. Som tabell 10 visar instämmer anställda
inom nonprofitverksamhet till detta påstående i signifikant mindre utsträckning, både i förhållande till företag och till kommunal socialtjänst. Man kan
då också påminna sig om att undersökningsgrupperna i de tre sektorerna
består av yrkesarbetande, det vill säga det finns inga så kallat frivilligt ideellt
verksamma som man mer naturligt skulle kunna tänka sig uppvisar en tveksamhet till att det arbete man utför skulle professionaliseras.

8.2 Forskningsintresse
I faktoranalysen baserad på delfrågor i tabell 10 och de yrkesverksammas
uppfattningar om sin egen och arbetsplatsens förhållande till kunskap bildas
fyra faktorer.25 Faktorerna har fått beteckningarna: Forskningsintresse, Vetenskapsskepticism, Professionaliseringssträvan och Individuell, erfarenhetsbaserad kunskap.

25

I tabell 11 och i de fortsatta faktoranalyserna redovisas faktorerna och de delfrågor som
skapar dem. I tabellerna återges varje enskild delfrågas laddning, det vill säga korrelationen
till respektive faktor. Faktorladdningen anger hur mycket varje item samvarierar med den
bakomliggande faktorn. Den första delfrågan i varje faktor har starkast korrelation med den
skapade faktorn, de andra näst starkast laddning och så vidare. I tabellen presenteras även
varje faktors andel förklarad varians samt dess så kallade egenvärde ≥ 1 (eigenvalue). Termen
egenvärde kan översättas som storleken på den varians den skapade faktorn svarar för satt i
förhållande till övriga ingående delfrågor. Den sammanlagda förklarade variansen uppgår i
den här första faktoranalysen till cirka 56 procent.
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Tabell 11. Faktoranalys (Principal Component Analysis) av de yrkesverksammas
uppfattningar om sin arbetsplats förhållande till kunskap. Oblimin rotation med
Kaiser normalisering. Faktorladdningar, förklarad varians samt egenvärde. Inom
parentes anges frågans nummer i enkäten.

Diskussion om forskningsresultat (15k)
Informerad om forskning (15f)
Diskussion om metodutveckling (15e)
Stimulerad forskningsanvändning (15n)
Kontakt med forskningsproducenter (15l)
Vetensk. metod mindre användbar (15q)
Medmänsklighet går förlorad (15m)
Aktuell forskning ingen påverkan (15g)
Viktigt med högskoleutbildning (15j)
Koppling till forskni.bas. metoder (15a)
Tydligare professionalitet (15p)
Akt.kunskap pers.ansvar (15c)
Erfarenhetsbas. kunskap större värde (15d)
Förklarad varians
Egenvärde

Faktor 1
Forskningsintresse

Faktor 2
Vetenskapsskepticism

Faktor 3
Professionaliseringssträvan

0,81
0,69
0,69
0,68
0,59
-0,06
0,07
-0,32
0,30
-0,14
0,36
0,09
-0,31
25 %
2,9

-0,17
0,01
-0,03
-0,20
-0,13
0,74
0,73
0,51
-0,30
-0,24
-0,11
-0,03
0,53
13 %
1,8

0,16
0,02
-0,07
0,29
0,42
-0,41
-0,17
0,35
0,66
0,61
0,57
0,09
-0,02
10 %
1,7

Faktor 4
Individuell, erfarenhetsbaserad
kunskap
0,12
0,02
-0,05
0,30
0,31
-0,02
-0,03
-0,19
0,16
-0,14
0,02
-0,84
-0,56
8%
1,3

Som tabell 11 anger svarar faktor 1, Forskningsintresse, för ungefär 25 procent av variationen. Faktorn har skapats av teman som berör frågor och påståenden om: att forskningsresultat diskuteras inom organisationen, att det
finns krav inom organisationen på att vara insatt i aktuell forskning, att det
inom arbetsplatsen pågår diskussioner om metodutveckling, att arbetsplatserna uppmuntrar till forskningsanvändning samt att organisationen i kompetensutvecklingssyfte har kontakt med universitet, högskolor och FoUenheter.
Faktor 2 har jag namngett Vetenskapsskepticism. Faktorn består av tre
delfrågor som ger uttryck för en kritisk inställning till den forskningsbaserade kunskapen. De svarande som angett höga värden på denna fråga menar
att vetenskapliga metoder är mindre användbara eftersom socialt arbete i
huvudsak handlar om unika möten mellan människor och att genuint engagemang och medmänsklighet går förlorad vid förlitande på en vetenskapligt
utformad metod samt att aktuell forskning som rör verksamheten vid min
arbetsplats har ingen eller nästan ingen påverkan på det praktiska arbetet.
Faktor 3 berör olika uttryck för en Professionaliseringssträvan. De tre
delfrågor som skapar faktorn beskriver betydelsen av att det inom arbetsplatsen är viktigt att ha en professionell utbildning på högskolenivå, att verksamheten behöver få en tydligare koppling till metoder som är vetenskapligt
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utformade och parallellt med det en önskan om att arbetssituationen ska
utvecklas i riktning mot en högre grad av professionalism.
Faktor 4 består avslutningsvis av delfrågor som ger uttryck för att det är
personalen självt som ansvarar för att ny och aktuell kunskap används i den
praktiska verksamheten samt att den erfarenhetsbaserade kunskapen värderas
högre än den forskningsbaserade. I tabell 11 har jag gett faktor 4 namnet
Individuell, erfarenhetsbaserad kunskap.

8.3 Förhållandet till vetenskap
I tabell 12 följer tre regressionsanalyser där faktorerna ovan fungerar som
beroendevariabler. I regressionen utgår variabeln Individuell, erfarenhetsbaserad kunskap eftersom den ger för svaga värden i en Cronbach’s Alfa-test.26
De beroendevariabler jag prövar i regressionen är därmed: Forskningsintresse, Vetenskapsskepticism samt Professionaliseringssträvan.

26

Med hjälp av Kaiser-Meyer-Olkin-test, Cronbach’s Alfa-test och prövning av medelvärdeskorrelationer kan stabiliteten i de skapade faktorerna kontrolleras.
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Tabell 12. Uppfattningar om egen och arbetsplatsens förhållande till kunskap.
Forskningsintresse, Vetenskapsskepticism, Professionaliseringssträvan. Regressionsanalys. Förklaringsgrad samt standardiserade regressionskoefficienter med signifikansnivå.

ORGANISATIONSNIVÅ
ORGANISATIONSTYP 1
Nonprofitorganisation
Företagsorganisation
ARBETSOMRÅDE 2
Barn
Missbruk
Arbetar inom flera områden
ARBETSUPPGIFTER 3
Klientarbete
Administration
Flera arbetsuppgifter
INDIVIDNIVÅ
KÖN
Kvinna
ÅLDER
HÖGSTA UTBILDNING 4
Universitet, högskola
EXAMEN 5
Annan beteendevetenskaplig utbildning
Vård- och omsorgsexamen
Annan examen
R²
N

Forskningsintresse

Vetenskapsskepticism

Professionaliseringssträvan

-0,22***
-0,08*

0,19***
0,04

-0,07
-0,10**

0,17**
0,14*
0,08

-0,16**
-0,17**
-0,16***

0,10*
0,06
0,01

-0,14**
0,01
0,03

0,04
-0,02
0,03

-0,02
-0,01
-0,03

-0,05
0,01

-0,05
0,04

-0,04
-0,02

0,08

-0,23***

0,47***

0,08
0,01
-0,04
0,08
734

0,03
0,01
0,02
0,11
734

-0,08*
0,03
-0,12**
0,24
734

N=734. *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Referenskategorier: (1) Kommunal
socialtjänst, (2) Äldre, (3) Arbetsledning, (4) Folk-, grund- och gymnasieskola, (5)
Examen från socionom-/sociala omsorgsprogrammet.

Tabellen visar att anställda inom socialtjänsten (referenskategori) i högre
utsträckning uppfattar ett forskningsintresse inom arbetsplatsen jämfört med
yrkesverksamma i både nonprofitorganisationer och i företag, där de först
nämnda uttrycker detta svagast. Analysen visar samtidigt att de grupper som
arbetar med barn/ungdomar/familj, i större omfattning jämfört med referenskategorin äldre anser att deras arbetsplatser uppvisar ett sådant forskningsintresse. Detsamma gäller för dem som arbetar med missbrukare, men också
de inom kategorin; arbetar inom flera områden. Oavsett inom vilken sektor
arbetet utförs visar resultaten således att äldreenheter har ett lägre forskningsintresse jämfört med andra arbetsområden, någonting som bekräftar
tidigare forskning där fokus har legat på offentlig verksamhet (Bergmark &
Lundström 2000). På samma sätt visar resultaten att de som arbetar med
direkt klientarbete i lägre utsträckning instämmer i att deras arbetsplatser
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präglas av ett forskningsintresse när jämförelsen görs med arbetsledare. En
möjlig tolkning skulle kunna vara att personal i arbetsledande positioner mer
direkt uppfattar och konfronteras med olika utifrån kommande logiker där
krav på vetenskaplighet och forskningsanknytning poängteras. En följd av
ett sådant regulativt samt kognitivt/kulturellt institutionellt tryck skulle hypotetiskt kunna vara att man, å ena sidan genom fokuseringen kring dessa
frågor fått ett intresse för och inser nyttan med en starkare forskningsanknytning. Å andra sidan skulle resultaten kunna tolkas som ett exempel på det
Björkman (1979) benämner social önskvärdhet. Det vill säga att svaren istället för en reell situation mer speglar effekterna av de utifrån kommande förväntningar och krav som följer av kunskapsstyrningsprocessen, där det primära för en person i arbetsledande ställning blir att vinna legitimitet och på
en retorisk nivå hålla fram en bild av den verksamhet man leder som just
forskningsintresserad.
I tabell 12 kan man också se att personal med universitets- och högskoleutbildning instämmer till påståendet i något högre utsträckning, resultaten är
dock inte signifikanta. Trots kontroll för de olika beroendevariablerna existerar på samma sätt som i medelvärdesjämförelsen av enskilda delfrågor i tabell 10 fortsatt statistiskt säkerställda skillnader organisationstyper emellan.
Om analysen ovan visar hur personal bedömer sina respektive arbetsplatsers relation till forskning så behandlar den nästkommande mer personligt
färgade uppfattningar om forskning och vetenskap. Faktorn har jag kallat
Vetenskapsskepticism. Som tabell 12 visar ger anställda inom nonprofitverksamhet i signifikant högre utsträckning uttryck för en sådan skeptiskt inställning jämfört med verksamma inom socialtjänsten. Också yrkesverksamma
inom privata företag tycks enligt modellen inta en sådan ståndpunkt, dock
utan att resultaten är signifikanta. Tabellen visar samtidigt att svarande som
arbetar med äldre ger starkare uttryck för den här vetenskapsskepticismen
jämfört med anställda som arbetar med barn, missbrukare och de som är
verksamma inom flera områden. På individnivå kan man av resultaten också
utläsa att de med en universitets- eller högskoleutbildning är mindre vetenskapsskeptiska jämfört med lägre utbildade, oavsett sektortillhörighet.
I den avslutande modellen står beroendevariabeln Professionaliseringssträvan i centrum. När en kontroll gjorts för övriga ingående variabler kan
man i tabell 12 se att anställda i både nonprofitorganisationer och i företag
ansluter till en sådan professionaliseringssträvan i något mindre utsträckning
jämfört med verksamma inom offentlig sektor, i fallet med de företagsanställda är resultaten signifikanta. På liknande sätt som när variablerna Forskningsintresse och Vetenskapsskepticism undersöktes utmärker sig i något
högre utsträckning också de som arbetar med barn/ungdom/familj, oberoende av sektor. Resultaten visar i linje med de två tidigare regressionerna att
de här grupperna anställda har något starkare drivkrafter till att arbetet ska
föras mot en högre grad av professionalism. Tydligast genomslag visar annars yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning. I tabellen
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ser man att den gruppen tycks instämma till en professionalisering i betydligt
större omfattning jämfört med lägre utbildade. Av de tidigare resultaten har
man bland annat i tabell 5 kunnat se att en universitets- eller högskoleutbildning är vanligast inom offentlig sektor där drygt 70 procent har en sådan
utbildning. I både ideell och privat sektor har cirka 40 procent av de svarande motsvarande utbildningsnivåer, en något större andel i nonprofitorganisationerna. När det kommer till dessa högutbildades examina visar resultaten att socionomer förespråkar en professionaliseringssträvan i något högre
utsträckning jämfört med dem som har någon annan form av beteendevetenskaplig utbildning men också i förhållande till svarande inom kategorin annan examen. De tidigare analyserna har bland annat visat att en socionomexamen är vanligast i offentlig sektor där cirka 70 uppgett att de har en sådan
examen, medan en tredjedel har det i nonprofitorganisationerna och en femtedel inom de privata företagen.

8.4 Sammanfattning och preliminär analys
Jag har i tidigare kapitel visat på det program kring kunskapsutveckling som
Socialstyrelsen inledde i slutet av 1990-talet och som myndigheten samt
SKL med start 2010 har som ansats att implementera inom det sociala arbetet. Centralt är att praktiken i ökad utsträckning ska bedrivas med utgångspunkt i en vetenskaplig kunskap. Ofta framhålls just en sådan kunskap, och
ett anslutande till en sådan kunskapssyn, som en väg för organisationer att
skapa legitimitet (DiMaggio & Powell 1991; Freidson 1994, 2001; Hellberg
1978, 1991, 1995, 2002). Samtidigt existerar inte sällan en direkt och tydlig
koppling mellan en vetenskaplig kunskaps legitimerande ställning och utbredningen av standards. Jag har beskrivit en sådan institutionell logik kring
vetenskap, forskning och professionell expertis som en logik med tydligt
regulativa och kulturellt/kognitiva inslag. Inom nyinstitutionell teori anses
dessa logiker ha stark inverkan på organisationer när det kommer till att
styra och reglera beteenden.
Samtidigt har jag visat på den retorik kring mångfald och särart som riktas mot nonprofitorganisationerna och som många gånger präglar samtalet
om dessa organisationer (Proposition 2009/10:55; Regeringskansliet 2007,
2008a och b; SOU 2007:37). Mot bakgrund av de inflytanden processerna
kan ha på organisationer och verksamheter har jag inledningsvis i kapitel 5
utgått från två analysperspektiv, ett med koppling till en tidig form av nyinstitutionell teori och begreppet isomorfism och ett som utgår från en senare
institutionalism där en betoning mer markerat ligger på organisationer som
självständiga aktörer.
Utifrån det först nämnda perspektivet är min utgångspunkt att det organisatoriska fältet inordnar sig i den kunskapsstyrning som utgår från staten och
därmed i allt högre utsträckning ansluter till logiken om vetenskap, forskning
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och professionell expertis. Utifrån Brunsson och Jacobssons (2000) terminologi om standardisering, och den orientering mot riktlinjer och manualbaserade program implementeringsarbetet av EBP fått på ett generellt plan, är det
möjligt att i så fall tala om en utveckling som går mot likriktning av det sociala arbetet.
Med en betoning av senare institutionalism, utgår jag från tankegången att
organisationer har möjlighet till, och kanske finner det nödvändigt, att gå i
opposition mot en sådan logik och istället gör försök att skapa legitimitet
genom att aktivt försvara och utveckla en egen speciell profil. Min utgångspunkt utifrån ett sådant perspektiv är att ett bejakande av och ett identitetsskapande i det jag kallar särartslogiken skulle kunna bidra till ett fält präglat
av mångfald.
Utifrån de resultat jag redovisat i kapitlet kan man konstatera att de tre
sektorernas socialt inriktade verksamhet visar upp en något skiftande karaktäristik, trots den kontroll som görs för en rad bakgrundsvariabler. Resultaten
pekar mot att offentliganställda uppfattar ett större forskningsintresse vid
sina arbetsplatser jämfört med yrkesverksamma i ideell och privat sektor.
Där finns bland annat en mer positiv inställning till forskning, till vetenskap
och till en professionalisering av det sociala arbetet. Samtidigt visar resultaten att man i både nonprofit- och företagsorganisationer uttrycker en vetenskapsskepticism i något högre utsträckning jämfört med offentliganställda.
Yrkesverksamma i ideell sektor visar detta klarare än de övriga två sektorernas anställda. Mest markerat genomslag får resultat knutna till variabeln
professionaliseringssträvan. Trots en kontroll för övriga bakgrundsvariabler
framhåller anställda i offentlig sektor den här dimensionen i något högre
grad än övriga. Dock verkar utbildningsnivå här spela in och det tycks vara
så att yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning både är
mindre vetenskapsskeptiska samt mer positivt inställda till en professionalisering än lägre utbildade, oavsett inom vilken sektor arbetet utförs.
Med utgångspunkt i det första av de två analysperspektiven verkar delar
av det organisatoriska fältet, det vill säga offentlig sektors sociala arbete, i
relativt större utsträckning – trots den svaga kännedom om KUBASprojektet som alla tre sektorer visar upp – åtminstone på ett retoriskt plan ha
anammat logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis. Resultat som alltså går i samma riktning som tidigare studier på ett sådant tema
(Bergmark & Lundström 2000; Bergmark & Lundström 2007). Det finns
alltså i dag bland de offentliganställda en något större öppenhet för den här
typen av teman jämfört med tidigare.
En något annorlunda bild framträder inom en andra del av fältet, det vill
säga det sociala arbete som utförs inom ideell och privat sektor. Anställda
inom dessa två sektorer förhåller sig till logiken kring vetenskap, forskning
och professionell expertis på ett delvis annat sätt. Dels instämmer man inte i
samma utsträckning till variabeln kring forskningsintresse, dels ger man mer
aktivt uttryck för en vetenskapsskepticism som inte visar sig inom offentlig
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sektor. De här resultaten visar sig något mer markerat hos nonprofitorganisationernas anställda. Här tycks det andra av de två analysperspektiven ha
bärkraft, det perspektiv som tar teoretisk utgångspunkt i en senare nyinstitutionalism. Johansson (2002) menar till exempel att aktörer inom ett organisatoriskt fält inte ofrånkomligt är tvingade till att uppta en rådande normativ
logik utan istället kan gå i opposition mot den. Friedland och Alford (1991)
samt Hirsch och Lounsbury (1997a och b) hävdar på ett liknande sätt att
organisationer och individer kan försvara ett praktiskt handlande och utmana
den typ av isomorfa processer som uppstår inom ett fält. Zucker (1991) menar i linje med det att varje organisation kan handla olika på utifrån kommande institutionella logiker och samtidigt skapa ett motsatt ”tryck” i förhållande till en dominerande logik. ”…variation in strategic responce to the
same environment can engender differentiation rahter than isomorphism”
(a.a.:105). Om en sådan vetenskapsskepticism, som speciellt ideell sektors
yrkesverksamma verkar ge uttryck för, parad med tveksamheten till en professionalisering av det sociala arbetet, är ett tecken på ett ”strategiskt svar”
som Zucker (a.a.) beskriver är oklart. Oavsett hur beräknande ett sådant sektorspecifikt handlande är pekar det mot att dessa yrkesverksamma inte på
samma sätt som offentliganställda ser en eventuell nytta med att bejaka en
logik kring vetenskap, forskning och professionell expertis.
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9 Utveckla kompetens

9.1 Hur bedömer man sin egen och kollegornas
kompetens
I frågeformuläret gör jag även försök att fånga in hur de yrkesverksamma ser
på lärande och kompetens. Hur bedömer man till exempel sin egen och sina
kollegors kunskapsbas, hur förmedlas ny kunskap på arbetsplatsen och i
vilken utsträckning berör man frågor om etik, värderingar och människosyn.
Av de 13 delfrågor som ingår i frågeområdet visar sex upp signifikanta skillnader i medelvärden när jämförelser görs mellan nonprofitverksamhet och
kommunal socialtjänst. I fem av delfrågorna visar resultaten signifikanta
skillnader mellan nonprofitorganisation och privata företag, och likaså i fem
fall mellan privata företag och kommunal socialtjänst.
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Tabell 13. Jämförelse mellan organisationsformer. Uppfattningar om att inhämta
kunskap och utveckla egen kompetens. ANOVA med Scheffés post hoc-test. Signifikansnivå samt medelvärdesskillnader. I parentes anges frågans nummer i enkäten.
Nonprof
org.
Företagsorg
Jag lär mig sådant som
jag har nytta av i den
praktiska verksamheten
genom mina kollegor.
(16a)
På min arb.plats inf vi
varandra om ny kunskap som rör arbetet.
(16b)
Den utbildning vi får
del av på min arbetsplats är i huvudsak
högskolekurser. (16c)
Min arbetsgivare är
aktivt engagerad i
utvecklandet av min
kompetens. (16d)
Jag uppfattar att mina
kollegor har tillräckliga
kunskaper för att utföra
sitt arbete på ett professionellt sätt. (16e)
Jag tar del av och läser
regelbundet akt. facklitteratur som rör verksamhetsområdet. (16f)
Jag är själv aktiv i
utvecklandet av min
yrkeskompetens. (16g)
Jag kan avsätta arbetstid till att läsa facklitteratur och facktidskrifter. (16h)

n.s.

n.s.

-0,45**

-0,47**

-0,26*

n.s.

n.s.

n.s.

Nonprof
org
Kommunal
socialtjänst

n.s.

Kommunal
socialtjänst

n.s.

-0,24**

n.s.

n.s.

0,32*

n.s.

0,49**

-0,36***

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Totalt

Företagsorg

0,33*

Anova,
sign.nivå

n.s.

**

**

**

***

n.s.

n.s.

*

Medelvärde

n

3,49

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

3,59

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=383)

1,98

Nonpr. (n=312)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=378)

2,85

Nonpr. (n=313)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=381)

3,86

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

3,20

Nonpr. (n=318)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

3,64

Nonpr. (n=318)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=381)

2,42

Nonpr. (n=318)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=383)

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Mina kollegor är villiga
att dela med sig av sitt
kunnande. (16j)
Jag tar del av och läser
regelbundet facktidskrifter som rör verksamhetsområdet. (16k)
Den utbildning vi får
del av på min arbetsplats är i huvudsak
anordnad av privata
utbildningsbolag. (16l)
Jag upplever att jag
själv har tillräckliga
kunskaper för att utföra
mitt arbete på ett
professionellt sätt.
(16m)
På min arbetsplats
diskuterar vi regelbundet etiska frågor och
frågor kring människosyn. (16n)

Totalt

Företagsorg

Företagsorg

Nonprof
org
Kommunal
socialtjänst

Kommunal
socialtjänst

Anova,
sign.nivå

Medelvärde

n.s.

-0,17*

n.s.

*

4,07

n
Nonpr. (n=314)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=382)

3,06

Nonpr. (n=317)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

2,66

Nonpr. (n=310)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=376)

3,92

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

3,86

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=383)

Nonprof
org.
-

n.s.

-0,68***

-0,24*

n.s.

n.s.

n.s.

-0,24*

0,44**

-0,16*

n.s.

0,25**

0,27*

n.s.

***

**

**

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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När det handlar om att bedöma kollegornas och den egna kompetensen skiljer nonprofitverksamhet ut sig. I ett av enkätens påståenden ska de anställda
ta ställning till om de uppfattar att kollegorna har tillräckliga kunskaper för
att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Trots att man överlag verkar
uppfatta att kollegorna har tillräcklig kunskap (m= 3,86) instämmer nonprofitorganisationernas anställda, som tabell 13 visar, i något mindre utsträckning i detta påstående, både i förhållande till företagsorganisationer och till
kommunal socialtjänst. Samma mönster finner man när det handlar om att
bedöma den egna kompetensen. Påståendet är formulerat: Jag upplever att
jag själv har tillräckliga kunskaper för att utföra mitt arbete på ett professionellt sätt. Resultaten visar att man inom nonprofitverksamhet i signifikant
mindre utsträckning jämfört med de båda andra sektorerna instämmer i detta.
Värt att notera också här är ett högt medelvärde närmare 4, det vill säga att
man allmänt upplever att man har tillräckliga kunskaper.
Hur förmedlar man kunskap till varandra inom de olika organisationstyperna? Också här visar sig skillnader mellan nonprofitorganisationer och
kommunal socialtjänst. Utgående från relativt höga medelvärden instämmer
man dock i något mindre utsträckning inom nonprofitverksamhet till påståendet på min arbetsplats informerar vi varandra om ny kunskap som rör
arbetet samt mina kollegor är villiga att dela med sig av sitt kunnande. I
tabell 13 kan man även se att yrkesverksamma inom företagsorganisationer i
något högre grad jämfört med kommunal socialtjänst kan avsätta arbetstid
till att läsa facklitteratur och facktidskrifter. Inom företagsorganisationerna
tycks arbetsgivaren även vara mer engagerad i de anställdas kompetens, både
i förhållande till nonprofitorganisationernas och till kommunal socialtjänsts
yrkesverksamma. Resultaten visar också att företagsanställda i högre utsträckning jämfört med övriga anger att de får del av utbildningar, både inom
högskolevärlden och genom privata utbildningsanordnare.
När det kommer till frågan om man inom organisationerna regelbundet
diskuterar etiska frågor och frågor kring människosyn, visar sig liknande
mönster som framkommit tidigare när den typen av frågor har behandlats.
Ovan har vi sett att anställda i nonprofitverksamhet och i företag ger uttryck
för att organisationens övergripande värderingar och människosyn överensstämmer med det egna synsättet och att det många gånger är ett av de mest
betydande motiven till att man arbetar i organisationen. Den typen av svarsalternativ lyftes inte fram bland yrkesverksamma i kommunal socialtjänst.
Här fokuserades istället yttre orsaker med koppling till arbetsuppgifternas art
och möjligheterna till utvecklad kompetens.
Som tabell 13 visar instämmer man nu i något högre utsträckning, inom
både nonprofitverksamhet och i företag, till påståendet att man inom organisationerna regelbundet diskuterar etiska frågor och frågor kring människosyn. Det samlade medelvärdet ligger dock på relativt höga nivåer (m= 3,86).
Några signifikanta skillnader visar sig inte när jämförelse görs mellan nonprofitverksamhet och företag.
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9.2 Utveckla kompetens
I den här andra av tre faktoranalyser är delfrågor hämtade från tabell 13
ovan. Den tidigare dimensionen Forskningsintresse, som behandlades i kapitel 8, rörde bland annat vid kunskapsförmedling via universitet, högskolor
och andra forskningsinstitutioner, men berörde också om man vid arbetsplatsen höll sig informerad om och diskuterade forskning och forskningsresultat.
Regressionsanalysen i tabell 12 visade att yrkesverksamma i privat-, men
framför allt i ideell sektor, var mindre delaktiga i en sådan kunskapsförmedling jämfört med offentliganställda. Till skillnad från perspektivet i kapitel 8, kopplar här i kapitel 9 den första faktorn mot en mer praktiknära förmedling av kunskap, där kunskap utbyts kollegor emellan.
Tabell 14. Faktoranalys (Principal Component Analysis) av de yrkesverksammas
uppfattningar om att inhämta kunskap och utveckla egen kompetens. Oblimin rotation med Kaiser normalisering. Faktorladdningar, förklarad varians samt egenvärde.
Inom parentes anges frågans nummer i enkäten.

Kollegor bidrar med kunskap (16j)
Kollegor professionella (16e)
Kollegor informerar varandra (16b)
Disk. etik och människosyn (16n)
Komp.utv. gm högskoleutb (16c)
Engagerad arbetsgivare (16d)
Privata utb.företag (16l)
Tillräcklig kunskap (16m)
Läsa på arb.tid (16h)
Förklarad varians
Egenvärde

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

Kollegor
som kunskapsförmedlare

Aktiv
kompetensutveckling

Tillgodosedda
kunskapsbehov

0,83
0,77
0,74
0,52
0,03
0,35
0,03
0,26
0,05
29 %
2,3

0,10
-0,01
0,30
0,32
0,82
0,74
0,26
-0,08
0,11
15 %
1,5

0,08
0,25
0,01
0,11
0,08
0,13
0,79
0,70
0,12
12 %
1,2

Arbetstid
för facklitteratur och
facktidsskrift
-0,04
-0,05
-0,35
-0,50
-0,03
-0,35
0,01
-0,28
-0,87
10 %
1,3

Faktor 1 har jag i tabell 14 gett beteckningen Kollegor som kunskapsförmedlare. Faktor 1 är uppbyggd kring fyra utsagor som berör om: kollegor är
villiga att dela med sig av sitt kunnande, om man uppfattar att kollegorna
har tillräckliga kunskaper för att arbete på ett professionellt sätt, om man
informerar varandra om ny kunskap som rör arbetet och om man på arbetsplatsen diskuterar etiska frågor och frågor kring människosyn.
Faktorn 2 består av två delfrågor/påståenden som jag sammanfattande gett
beteckningen Aktiv Kompetensutveckling. Faktorn bygger på två påståenden: den utbildning vi får del av på min arbetsplats är i huvudsak högskolekurser och min arbetsgivare är aktivt engagerad i utvecklandet av min kompetens. Faktor 3 består som tabell 14 visar också den av två delfrågor. Här
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har de yrkesverksamma fått ta ställning till om den kompetensutveckling man
får del av i huvudsak anordnas av privata utbildningsbolag samt om man
uppfattar sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på ett professionellt sätt. Jag har som tabellen visar gett faktor 3 beteckningen Tillgodosedda kunskapsbehov. Den avslutande fjärde faktorn består av ett enskilt
påstående som går i negativ riktning och ger uttryck för att de yrkesverksamma inte kan avsätta arbetstid för att läsa facklitteratur och facktidskrifter.

9.3 Starkare tillit till kollegors kunskaper i offentlig
sektor
Regressionsanalysen i tabell 15 är baserad på faktoranalysen ovan (tabell
14). Här undersöker jag de två beroendevariablerna Kollegor som kunskapsförmedlare samt Aktiv kompetensutveckling.27

27
På liknande sätt som i de två föregående regressionsanalyserna har två faktorer utelämnats
på grund av svaga Cronbach’s Alfa-värden – tillgodosedda kunskapsbehov samt arbetstid för
facklitteratur och facktidskrifter.
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Tabell 15. Uppfattningar om att inhämta kunskap och utveckla kompetens. Kollegor
som kunskapsförmedlare, Aktiv kompetensutveckling. Förklaringsgrad samt standardiserade regressionskoefficienter med signifikansnivå.

ORGANISATIONSNIVÅ
ORGANISATIONSTYP 1
Nonprofitorganisation
Företagsorganisation
ARBETSOMRÅDE 2
Barn
Missbruk
Arbetar inom flera områden
ARBETSUPPGIFTER 3
Klientarbete
Administration
Flera arbetsuppgifter
INDIVIDNIVÅ
KÖN
Kvinna
ÅLDER
HÖGSTA UTBILDNING 4
Universitet, högskola
EXAMEN 5
Annan beteendevetenskaplig utbildning
Vård- och omsorgsexamen
Annan examen
R²
N

Kollegor som
kunskapsförmedlare

Aktiv kompetensutveckling

-0,14**
-0,03

-0,01
0,12**

-0,05
-0,04

0,18**
0,02

-0,01

0,01

0,01
-0,02
-0,02

-0,15**
-0,07
0,05

0,06
-0,08*

-0,06
0,04

-0,09

-0,09

0,07
0,07
0,02
0,04
758

0,05
0,01
-0,01
0,08
758

N=734. *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Referenskategorier: (1) Kommunal
socialtjänst, (2) Äldre, (3) Arbetsledning, (4) Folk-, grund- och gymnasieskola, (5)
Examen från socionom-/sociala omsorgsprogrammet.

Som tabell 15 visar kvarstår skillnader som visade sig i medelvärdesanalyserna i tabell 13 även efter kontroll av bakgrundsvariabler, och på liknande
sätt som tidigare instämmer yrkesverksamma från nonprofitorganisationer i
signifikant mindre utsträckning till att kollegorna fungerar som kunskapsförmedlare när jämförelsen görs med anställda i kommunal socialtjänst.
Samma mönster visar sig också hos anställda i företagsorganisationer, dock
utan att sambandet är statistiskt säkerställt.
Ålder är en andra variabel som tycks ha signifikant betydelse. Regressionen pekar mot att tilliten till kollegornas kunskaper minskar med stigande
ålder. Ju äldre man blir i socialarbetaryrket, desto mindre förtroende verkar
man utveckla till övriga kollegor och den kunskap de besitter. Resultaten kan
också tolkas så att en anställd med få år i yrket och med det mindre yrkeserfarenhet har ett större behov av den kunskap som kollegorna innehar.
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I den andra variabeln Aktiv kompetensutveckling samlas de item/delfrågor
där de svarande skulle ta ställning till i vilken utsträckning den utbildning
man får del av på arbetsplatsen i huvudsak är högskoleutbildning och om
arbetsgivaren är aktivt deltagande i utvecklandet av kompetensen. I medelvärdesanalyserna, i tabell 13, kunde man se att både nonprofitorganisationers
anställda och offentliganställda i mindre utsträckning jämfört med företagsanställda instämmer i detta. Ett aktivt engagemang i den anställdes kompetens verkade också vara vanligast hos de företagsanställda. Med utgångspunkt i resultaten i tabell 13 tycks företagen skapa de bästa förutsättningarna
till att kompetensutveckla sin personal genom högskolekurser. De här resultaten går väl i linje med analyserna i tabell 15 när en kontroll görs för övriga
bakgrundsvariabler. Företagsanställda verkar fortsatt ha den bästa uppbackningen av sina arbetsgivare, oavsett om jämförelsen görs mot yrkesverksamma i offentlig eller ideell sektor.
I regressionsanalysen visar resultaten vidare att personal som arbetar med
barn/ungdom/familj är den yrkesgrupp som i störst utsträckning får del av
den här typen av stöd och kompetensutveckling. Tabellen visar också att
personal i både direkt klientrelaterat arbete och i administration får det i
mindre omfattning jämfört med anställda i arbetsledande befattningar. Utan
att vara statistiskt säkerställda visar resultaten också att kvinnor i något
mindre utsträckning instämmer till att de får del av en aktiv kompetensutveckling jämfört med män, samt att personal med högskoleutbildning får det
i mindre omfattning jämfört med lägre utbildade. Vad det gäller examenstyper är sambanden svaga och skiftande.

9.4 Sammanfattning och preliminär analys
Som kapitel 8 har visat, och som det nionde bekräftar, framträder en bild där
anställda i ideell och privat sektor inom en rad områden visar upp större
likheter satt i relation till offentliganställda. Trots en sådan likhet i uppfattningar och förhållningssätt mellan ideell och privat sektor har resultat från
tidigare kapitel samtidigt pekat på att nonprofitorganisationers yrkesverksamma visar upp ett något mer markerat avstånd i förhållande till logiken om
vetenskap, forskning och professionell expertis. Det verkar på samma gång
ha betydelse vilken utbildningsnivå man har där högre utbildade, oavsett
inom vilken sektor man arbetar, är mer öppna i förhållandet till logiken.
Jag har i det föregående kapitlet ställt mig frågan om den distanseringen
som nonprofitorganisationers yrkesverksamma trots allt gör i förhållande till
vetenskap, forskning och professionalisering kan tolkas som det försvar av
symboler och praktiskt handlande som bland annat Friedland och Alford
(1991), Hirsch och Lounsbury (1997a och b) och Zucker (1991) beskriver.
Det vill säga att individer och organisationer medvetet och aktivt motarbetar
den institutionella norm som utmanar och kanske hotar den bild man tradit124

ionellt sammanknippas med. Selznick har visat att progression och överlevnad inom en organisation inte enkelt handlar om att bevara en produktiv
verksamhet, snarare menar han, handlar utveckling om att kontinuerligt tydliggöra den egenart och de unika värderingar organisationen bygger sin
verksamhet på (Scott 1981, 2004, 2008).
I avsnittet kring tidigare forskning har jag med fokus på kunskapsbildning
visat att kollegor och kunskapsförmedling dem emellan ofta poängteras som
en viktig resurs i det sociala arbetet (Bergmark & Lundström 2000; DeMartini & Whitbeck 1987; McAuliffe & Sudbery 2005; Nordlander 2006;
Tydén, Josefsson & Messing 2000). Att döma av resultat i den här studien
verkar den bilden bekräftas inom offentlig sektor, medan sådana processer
tycks förekomma i något mindre omfattning bland anställda i nonprofitorganisationer. Trots relativt höga medelvärden för sektorerna överlag visar resultaten att man inom nonprofitverksamhet är något mindre benägen att instämma till att man informerar varandra om ny kunskap eller att kollegorna
är villiga att dela med sig av en sådan kunskap. Resultaten visar på samma
gång att privat sektors anställda tycks ha de bästa förutsättningarna för en
aktiv kompetensutveckling: man får ta del av högskoleutbildningar, man kan
avsätta arbetstid till att läsa facklitteratur och facktidskrifter och man uppfattar att arbetsgivaren är engagerad i att utveckla ens kompetens. Av bakgrundsfrågorna i kapitel 6 har det också framgått att det inom alla tre sektorer är cirka 50 procent av de högskoleutbildade som efter sin examen har
någon form av vidareutbildning på högskolenivå. Man kan samtidigt se att
det är anställda i privat sektor som i medeltal har den högsta poängsumman
när det kommer till sådan vidareutbildning. Omräknat till medelvärden visar
enkätsvaren att deltagarna från de privata företagen i medelvärde läst cirka
60 poäng, svarande från nonprofitorganisationer drygt 50 poäng medan socialtjänstens anställda med vidareutbildning läst drygt 30 högskolepoäng. Här
inom offentlig sektor förekommer oftare vidareutbildningar på 5-10 högskolepoäng.
Man kan av resultaten i det här kapitlet också konstatera att anställda i
nonprofitorganisationerna, inte på samma sätt som övriga framhåller att man
själv, respektive kollegorna, har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet
på ett professionellt sätt. Sammantaget måste man ställa sig frågan om de
relativt svagare instämmande svaren från nonprofitorganisationernas anställda entydigt kan tolkas som rena kunskapsbrister. Behöver man fråga sig
var tyngdpunkten i ett sådant svar ligger? Finns betoningen på att man rent
konkret upplever att man inte på samma sätt som offentliganställda har tillräckliga kunskaper, eller ligger betoningen på uttrycket ett professionellt
sätt? Tidigare resultat, i bland annat tabell 10, har visat att anställda i nonprofitorganisationer inte på samma sätt som övriga yrkesverksamma instämmer i påståendet att det är avgörande att det sociala arbete man bedriver
utvecklas i riktning mot en högre grad av professionalism. I regressionerna
har samma uppfattningar blivit tydliga, även när kontroll gjorts för övriga
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bakgrundsvariabler. Finns alltså en tveksamhet hos dessa yrkesverksamma
att utföra det sociala arbetet på ett genomprofessionaliserat sätt, med bas i en
forskningsbaserad kunskap? Är det andra värden och andra dimensioner som
räknas som mer betydelsefulla bland dessa yrkesverksamma än en professionell kunskap? Andra resultat pekar mot en sådan förståelse. Man kan till
exempel betrakta de två påståenden som dimensionen vetenskapsskepticism
är uppbyggd av. I medelvärdesanalysen av dessa framkommer signifikanta
skillnader mellan nonprofitverksamhet och offentlig sektor, i det att en större
andel anställda inom ideell sektors nonprofitverksamhet dels menar att den
vetenskapliga metodens framryckning innebär att genuint engagemang och
medmänsklighet går förlorad, dels att socialt arbete i huvudsak handlar om
unika möten vilket gör vetenskapligt utformade metoder mindre användbara
– det vill säga, man verkar i högre utsträckning hävda det personliga, mänskliga mötet som det primära, där en vetenskapligt utformad metod enligt de
svarande har mindre betydelse. Vad gäller den senare frågeställningen framkommer samma skillnader mellan privat och offentlig sektors anställda, det
vill säga, de företagsanställda tycks också i något högre utsträckning lyfta
fram det unika mötet som ett väsentligt inslag i det sociala arbetet. Resultaten i tabell 8 har också visat att motivationsarbete är en metod som många av
de yrkesverksamma i de här två sektorerna använder sig av i sin praktik.
Värt att notera är att de delfrågor som i kapitlet berört förhållningssätt till
etik- och människosynsfrågor gav skiftande resultat beroende på om det
betraktades i de enskilda medelvärdesanalyserna eller i faktor-/regressionsanalyserna. Medan de i medelvärdesanalyserna uppvisar liknande mönster
som tidigare resultat raderas de mer eller mindre ut genom hur delfrågorna
lägger sig i faktoranalysen. Precis som i tidigare resultat, där frågor om etik,
värderingar och människosyn tydligare betonas av anställda i både ideelloch privat sektor, visar medelvärdesjämförelserna också här samma tendens.
Det vill säga att anställda i dessa två sektorer i högre utsträckning än offentliganställda instämmer i att man på arbetsplatserna regelbundet diskuterar
etiska frågor och frågor kring människosyn. När frågan i faktoranalysen
inneslöts i den första dimensionen, Kollegor som kunskapsförmedlare, då
”bäddas” frågan in och ”överröstas” av de andra delfrågor som ingår i dimensionen. Man kan i tabell 14 i linje med det se att den så kallade faktorladdningen för delfrågan är betydligt svagare jämfört med de andra delfrågorna. Det betyder alltså att frågan kring etik och människosyn, trots att den
grupperats till faktorn kollegor som kunskapsförmedlare, endast i liten utsträckning samvarierar med den.
Som empirin har visat tycks två sektorer vara något mindre mottagliga för
en institutionell logik baserad på vetenskap, forskning och professionell expertis medan en tredje, åtminstone på ett retoriskt plan, i större utsträckning
tycks ha tagit till sig av den. Jag har tidigare visat hur Nilsson och Sunesson
(1988, 2006) i sin analys av forskningsanvändning utgår från begreppet användningssammanhang, det vill säga att forskning och forskningsresultat
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används beroende på den organisation och position som användaren befinner
sig. En så kallad investering i forskning görs menar de, för att dels definiera
en expertis, dels bestämma vad som är acceptabel och ”bra”, eller felaktig
och ”dålig” kunskap i en organisation. Som jag visat tidigare beskriver Scott
(2008) utifrån sitt teoretiska perspektiv varje organisations möjlighet till hög
eller låg anpassning till en rådande institutionell norm. Genom att visa fram
alternativa ageranden och hävda andra legitimerande faktorer, menar han att
organisationer kan dämpa eller undandra sig ett rådande institutionellt tryck.
Mot en sådan bakgrund kan frågan ställas om en investering i forskning,
forskningsanvändning och professionalisering är en självklar väg för alla
organisationer inom ett gemensamt fält att vinna legitimitet? Tidigare resultat har pekat mot att yrkesverksamma i framför allt nonprofitorganisationer
ställer sig tveksamma till en professionalisering av det sociala arbete man
bedriver. Dock tonas den här uppfattningen ned något när en kontroll görs
för utbildningsnivå i betydelsen att högre utbildade, oavsett sektortillhörighet
är mer bejakande till en professionalisering jämfört med lägre utbildade.
Vad är accepterbar, ”bra” och investeringsvärd kunskap i en nonprofitorganisation och vad är felaktig och ”dålig” kunskap samt vilken slags kunskap skapar legitimitet, dels hos uppdragsgivare och beställare, dels och
kanske framförallt, hos de som brukar organisationens tjänster? Kan den
betoning av ”mötets” betydelse i det sociala arbetet som markeras inom ideell och privat sektor skapa en alternativ legitimitet? Och är ”bra” och önskvärd kunskap densamma för anställda verksamma i en social praktik och de
som leder organisationen på en övergripande nivå? I de avslutande kapitlen
återkommer jag till en sådan diskussion och frågan om det kan existera en
konflikt mellan evidens och idealitet.
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10 Arbetssituation

10.1 Värderingar och förhållningssätt i den sociala
praktiken
På samma sätt som i tidigare jämförelser av medelvärden, i tabell 10 och 13,
visar sig också skillnader mellan sektorerna när det som i tabell 16 handlar
om arbetsuppgifter och arbetssituation.
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Tabell 16. Jämförelse mellan organisationsformer. Uppfattningar om arbetsuppgifter
och arbetssituation. ANOVA med Scheffés post hoc-test. Signifikansnivå samt medelvärdesskillnader. Inom parentes anges frågans nummer i enkäten.
Nonprof
org.
Företagsorg
Har du tillräckligt
med tid för att hinna
med dina arbetsuppgifter? (14a)
Kräver ditt arbete
komplicerade beslut?
(14b)
Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?
(14c)
Är de teoretiska
kunskaper du har till
nytta för dig i ditt arb?
(14d)
Utför du arbetsuppgifter som du skulle
behöva mer teoretisk
utbildning för? (14e)
Är den yrkeserfarenhet du har av socialt
inriktad verksamhet
till nytta för dig i ditt
arbete? (14g)
Innehåller ditt arbete
personlig kontakt med
hjälpbehövande och
klienter? (14h)
Överensstämmer dina
egna värderingar och
din människosyn med
det förhållningssätt
som arbetat kräver av
dig? (14j)
Har du ett behov av
bättre kunskaper i att
knyta och upprätthålla
bra relationer till
klienter och hjälpbehövande? (14k)

n.s.

-0,37***

n.s.

n.s.

n.s.

-0,25*

n.s.

n.s.

n.s.

Nonprof
org
Kom.
socialtjänst

0,23*

Kom.
socialtjänst

0,35*

-0,44***

-0,20**

-0,44***

n.s.

n.s.

-0,22*

n.s.

n.s.

-0,36***

n.s.

n.s.

n.s.

0,21***

0,32***

Totalt

Företagsorg

0,22**

0,30*

Anova,
sign.nivå

**

***

**

***

n.s.

***

n.s.

***

***

Medelvärde

n

3,45

Nonpr. (n=315)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=380)

3,53

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=377)

1,97

Nonpr. (n=307)
Föret. (n=98)
Soctj. (n=373)

4,02

Nonpr. (n=308)
Föret. (n=98)
Soctj. (n=383)

2,77

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=383)

4,47

Nonpr. (n=310)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=381)

4,49

Nonpr. (n=317)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=383)

4,32

Nonpr. (n=318)
Föret. (n=100)
Soctj. (n=382)

2,63

Nonpr. (n=315)
Föret. (n=99)
Soctj. (n=382)

*** p<0,001 ** p <0,01 * p <0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Kan du själv påverka
val av arbetsmetoder?
(14l)
Utför du arbetsuppgifter som du skulle
behöva mer yrkeserfarenhet för? (14m)
Har du arbetsuppgifter
som du skulle behöva
mer resurser för, men
som du inte har
tillgång till? (14n)
Är du nöjd med din
förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till de hjälpbehövande och de
klienter du kommer i
kontakt med? (14o)
Får du synpunkter och
reaktioner på kvaliteten i det arbete du
utför? (14p)

Totalt

Företagsorg

Företagsorg

Nonprof
org
Kom.
socialtjänst

Kom.
socialtjänst

Anova,
sign.nivå

Medelvärde

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

3,76

n
Nonpr. (n=318)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=381)

2,53

Nonpr. (n=316)
Föret. (n=99)
Soctj. (n=382)

2,96

Nonpr. (n=314)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=381)

4,16

Nonpr. (n=317)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=380)

3,37

Nonpr. (n=318)
Föret. (n=101)
Soctj. (n=381)

Nonprof
org.
-

0,43***

0,43**

n.s.

n.s.

0,27**

0,23**

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

0,20*

n.s.

***

***

n.s.

**

*** p<0,001 ** p <0,01 * p <0,05. Negativt respektive positivt värde i kolumnerna indikerar att den förstnämnda organisationstypen i tabellens översta rad ligger
under alternativt över den jämförda organisationens medelvärde.
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Tabell 16 visar att det bland frågorna existerar signifikanta skillnader mellan
nonprofitorganisationernas anställda och personal i de andra två sektorerna. I
fyra fall kan man identifiera skillnader mellan kommunal socialtjänst i förhållande till både nonprofit- och företagsorganisationerna. Man kan till att
börja med konstatera att nonprofitorganisationernas anställda i mindre utsträckning jämfört med övriga, bedömer att det arbete man utför kräver
komplicerade beslut. Samma förhållande visar sig när det gäller frågan om
den yrkeserfarenhet man har av socialt inriktad verksamhet är till nytta i den
enskildes arbetssituation. Trots ett samlat medelvärde på en hög nivå ger
anställda i nonprofitverksamheter en signifikant lägre betydelse åt yrkeserfarenhetens betydelse. Man kan samtidigt se att de här grupperna i något högre
utsträckning än övriga menar att de utför arbetsuppgifter som de skulle behöva mer yrkeserfarenhet för. Tydligast visar sig det här i förhållande till
företagsanställda. Här ska man också notera att det samlade medelvärdet för
samtliga svarande ligger på en relativt låg nivå. Hur kan man förstå sådana
svarsmönster? Det vill säga att dessa anställda å ena sidan tillmäter nyttan av
yrkeserfarenheten lägre än övriga, samt å andra sidan uttrycker behov av mer
yrkeserfarenhet. En möjlig tolkning skulle helt enkelt kunna vara att dessa
anställda inte värderar nyttan med en yrkeserfarenhet som övriga, just på
grund av att deras yrkeserfarenhet är kort. De har helt enkelt inte någon
längre yrkeserfarenhet som de kan falla tillbaka på och bedöma som ”nyttig”. I linje med det, behöver de mer sådan erfarenhet, som den andra frågan
antyder. Tidigare i kapitel 7 har resultaten också visat att det är dessa yrkesgrupper som i medeltal har den kortaste erfarenhet av ett socialt arbete. Vid
sidan av den erfarenhetsbaserade kunskapens betydelse innehåller enkäten
även frågor om nyttan med en teoretisk kunskap. Av medelvärdet på frågan,
som ligger på drygt 4, kan man avläsa att respondenterna överlag menar att
de relativt har nytta av sin teoretiska kunskap. Resultaten visar samtidigt att
socialarbetare i nonprofitorganisationer instämmer i ett sådant påstående i
signifikant mindre utsträckning när jämförelsen görs med kommunal socialtjänst.
Parallellt med att nonprofitorganisationernas anställda jämförelsevis uttrycker ett något större behov av mer yrkeserfarenhet visar resultaten att de
även utför arbetsuppgifter som de skulle behöva mer resurser för. Också det
här visar sig i förhållande till de båda andra sektorerna, dock tydligast jämfört med företagsanställda. Man verkar alltså utifrån resultaten vara i behov
av mer yrkeserfarenhet men också i behov av mer resurser i stort.
Samtidigt med dessa skillnader mellan nonprofitorganisationernas anställda och övriga visar sig även skillnader där offentliganställda speciellt
utmärker sig. Av resultaten kan man se att dessa grupper i lägre utsträckning
än övriga uttrycker att de har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter.
Jämförelsen visar också att man i något högre grad än övriga anser att arbetsuppgifter är för svåra. Här kan man emellertid notera att medelvärdet för
samtliga svarande ligger på knappt två på den femgradiga skalan, vilket an132

tyder att man inom sektorerna i allmänhet inte anser att de arbetsuppgifter
man har är för svåra, dock är de skillnader som visar sig signifikanta.
Som genomgången kring tidigare forskning har visat betonas inte sällan
frågor om etik, värderingar och människosyn när civilsamhällets organisationer diskuteras (se till exempel Blennberger Jess & Olsson 1999; Elson
2006; Hammare 2010; Hultén & Wijkström 2006; Nordfeldt & Söderholm
2002; Olsson & Blomquist 2007; Segnestam Larsson 2009; Smith & Lipsky
1993). Just värderingars betydelse i det sociala arbetet är någonting som
också betonas av IFSW (International Federation of Social Work) och
IASSW (International Association of Schools of Social Work) som ett av de
huvudfundament – vid sidan av teorier och färdigheter – som det sociala
arbetet bör vila på. I enkätens olika frågeområden har jag försökt ringa in hur
anställda inom sektorerna förhåller sig till en sådan typ av frågor. Ett redan
redovisat exempel finns i kapitel 7 där yrkesverksamma i både nonprofitorganisationer och i företag menade att den viktigaste orsaken till att de sökt
sig till och valt att stanna vid den nuvarande arbetsplatsen var att den genomsyrades av värderingar och en människosyn som överensstämde med
den egna. I kapitel 9 har vi sett att anställda i både ideell och privat sektor i
högre utsträckning än offentliganställda menar att man på arbetsplatsen regelbundet diskuterar etiska frågor och frågor kring människosyn. I tabell 16
visar sig ett liknande mönster. Trots ett relativt högt medelvärde för samtliga
svarande (m= 4,32) visar resultaten att man inom både nonprofitverksamhet
och i företag i signifikant högre utsträckning jämfört med socialarbetare
inom det offentliga, instämmer i att de egna värderingarna och den personliga människosynen överensstämmer med det förhållningssätt som arbetet
kräver. Det här är resultat som går i linje med till exempel Olsson och
Blomquists tidigare forskning (2007) vad gäller ideell sektor, men som här
också tycks vara aktuellt för yrkesverksamma i företag. Resultaten kan också
sättas i relation till några utländska jämförande studier på liknande tema.
Som jag har visat i kapitel 4 redovisar Vinokur-Kaplan (1996) i en amerikansk jämförande undersökning att yrkesverksamma i det offentliga menade
att värdekonflikter knutna till arbetsuppgifterna under en tioårsperiod hade
ökat medan nonprofitorganisationernas anställda tvärtom menade att de
minskat. Freund (2008) har i sin studie kring uppfattad arbetssituation kunnat konstatera att sektortillhörighet har betydelse. Socialarbetare i ideella
organisationer anslöt i högre utsträckning till organisationens mål och värderingar men visade också högre arbetstillfredsställelse i stort.
För att återknyta till avhandlingens resultat visar en ytterligare kategori
frågor statistiskt säkerställda skillnader mellan kommunal socialtjänst och
övriga. I tabell 16 kan man se att yrkesverksamma i både nonprofitorganisationer och i företag i något högre utsträckning än offentliganställda ger uttryck för behov av bättre kunskaper i att knyta och upprätthålla bra relationer till klienter och hjälpbehövande. När det handlar om den här typen av
behov väcker kanske svarsmönstren förvåning. En föreställning man kan ha
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är att den betoning av människosynsfrågor, värderingar, etik, det medmänskliga engagemanget och det unika mötet, som ofta kopplas till nonprofitverksamhet – och som resultaten i bland annat kapitel 8 också visar – i realiteten
skulle borga för att goda relationer skapas och upprätthålls. Och kanske är
det också så att någon större skillnad i kunnande inte existerar mellan sektorerna. Betraktar man till exempel resultat från delfråga 14 o ser man att det
inte råder någon signifikant skillnad i hur socialarbetare från de olika sektorerna bedömer sin förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till de
hjälpbehövande och de klienter de kommer i kontakt med (m=4,16). Kan det
alltså finnas en alternativ tolkning till resultaten om behov av bättre kunskap
i att knyta och upprätthålla bra relationer, än att kunskapen jämförelsevis är
sämre i nonprofitorganisationer och i företag? En ytterligare återblick på
analyserna i kapitel 8 visar att det i nonprofitorganisationerna, men även i de
privata företagen, är själva ”mötet” med den hjälpsökande som har betydelse, snarare än en bestämd vetenskapligt utformad metod. I dessa sektorer
är just motivationsarbete en av de metoder som används oftast. Det vill säga
att skapa motivation hos klienten genom en bärande relation. En alternativ
tolkning utifrån ett sådant perspektiv skulle kunna vara att relationens betydelse inte nog kan betonas för dessa yrkesverksamma. Även om relationen
till hjälpsökande i grunden är bra, som fråga 14o ger en antydan om, är det
dess kvalitet, bärkraft och varaktighet som är avgörande för att en förändring
hos den hjälpsökande kan komma att ske. Om resultaten från kapitel 8 kring
betydelsen av ”mötet”, det genuina engagemanget samt medmänskligheten
betraktas som centrala delar i det sociala arbetet hos dessa yrkesverksamma,
finns troligen alltid behov av en fördjupad kunskap kring ett relationsskapande (jfr. Perslinski 2010).

10.2 Praktiknära behov
Den tredje och avslutande faktoranalysen har skapat fyra faktorer där den
första faktorn har bildats av delfrågor/påståenden som diskuterats ovan och
som berör olika former av behov: behov av mer yrkeserfarenhet, mer kunskap i att skapa bärande relationer och mer resurser. Jag har valt att kalla
denna första faktor för Praktiknära behov.28

28

I faktoranalysen ligger den sammanlagda förklarade variansen på cirka 60 procent, det vill
säga 60 procent av variansen i de ingående variablerna förklaras av faktorerna.
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Tabell 17. Uppfattningar om arbetsuppgifter och arbetssituation. Faktoranalys (Principal Component Analysis) Oblimin rotation med Kaiser normalisering. Faktorladdningar, förklarad varians samt egenvärde. Inom parentes anges frågans nummer i
enkäten.

Mer yrkeserfarenhet (14m)
Mer relationskunskap (14k)
Mer resurser (14n)
Nytta av yrkeserfarenhet (14g)
Nytta av teoretisk kunskap (14d)
Får synpunkter på kvaliteten (14p)
Tillräckligt med tid (14a)
Värderingar och människosyn (14j)
Komplicerade beslut (14b)
För svåra arbetsuppgifter (14c)
Förklarad varians
Egenvärde

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Praktiknära
behov
0,81
0,80
0,59
-0,17
-0,09
-0,03
-0,17
0,04
-0,03
0,37
21 %
1,8

Teori och
yrkeserfarenhet
-0,19
-0,12
0,04
0,81
0,78
-0,01
-0,01
0,47
0,12
-0,08
15 %
1,5

Värderingar
-0,17
0,05
-0,27
0,08
-0,06
0,79
0,57
0,52
0,10
-0,16
13 %
1,3

Faktor 4
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad
0,17
-0,07
0,36
0,03
0,07
0,14
-0,55
-0,18
0,78
0,60
10 %
1,5

Faktor 2 har samlat delfrågor som uttrycker en kombination av nyttan med
erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap. Faktor 2 har jag gett namnet Teori
och yrkeserfarenhet. Faktor 3 har fått beteckningen Värderingar. Faktorn
bygger på delfrågor som handlar om att ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter, att få synpunkter på det arbete man utför samt uppfattningar
att egna värderingar och egen människosyn stämmer överens med det förhållningssätt som arbetet kräver. Den fjärde faktorn har som tabell 17 visar
bildats av delfrågor som berör frågor om att arbeta med komplicerade beslut
och att uppfatta arbetsuppgifterna som svåra. Faktor 4 har fått benämningen
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

10.3 Sektor, ålder och utbildning har betydelse
Med utgångspunkt i de faktorer som bildats i faktoranalysen går jag vidare
till det tredje steget. Genom regressionsanalysen prövar jag på samma sätt
som tidigare vilken inverkan – vid sidan av sektor – andra grundförutsättningar har på förhållningssätt till och uppfattningar om de tre faktorerna:
Praktiknära behov, Teori/erfarenhet och Arbetsuppgifternas svårighetsgrad.29 Faktorerna kommer på samma sätt som i kapitel 8 och 9 att fungera
som beroendevariabler i regressionen och gör det möjligt att undersöka om
29

Efter en reliabilitetsprövning, ett så kallat Cronbach’s Alfa-test, kvarstår tre av de fyra
faktorerna då faktorn Värderingar uppvisade svaga testvärden (Briggs & Cheek 1986; Bryman
& Cramer 2005; Schmitt 1996).
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de skillnader som visat sig i medelvärdesjämförelsen kvarstår då jag kontrollerar för andra bakgrundsvariabler. Som tidigare inkluderar varje regressionsanalys de oberoende variablerna: kön, ålder, högsta utbildning, examen,
sektor, arbetsområde och arbetsuppgifter.
Tabell 18. Uppfattningar om arbetsuppgifter och arbetssituation. Praktiknära behov,
Teori/yrkeserfarenhet, Arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Regressionsanalys. Förklaringsgrad samt standardiserade regressionskoefficienter med signifikansnivå.

ORGANISATIONSNIVÅ
ORGANISATIONSTYP 1
Nonprofitorganisation
Företagsorganisation
ARBETSOMRÅDE 2
Barn
Missbruk
Arbetar inom flera områden
ARBETSUPPGIFTER 3
Klientarbete
Administration
Flera arbetsuppgifter
INDIVIDNIVÅ
KÖN
Kvinna
ÅLDER
HÖGSTA UTBILDNING 4
Universitet, högskola
EXAMEN 5
Annan beteendevetenskaplig utbildning
Vård- och omsorgsexamen
Annan examen
R²
N

Praktiknära
behov

Teori/
Yrkeserfarenhet

Arbetsuppgifternas
svårighetsgrad

0,18**
-0,06

-0,15**
-0,01

-0,17**
-0,10*

0,13*
0,05
-0,05

0,02
0,07
-0,03

0,07
0,06
-0,01

0,03
0,01
0,03

-0,06
-0,06
0,01

-0,17***
-0,12**
-0,04

-0,03
-0,12**

0,10*
0,11**

-0,05
-0,10**

-0,12*

0,07

0,20***

0,02
0,01
0,01
0,08
721

0,05
0,08
-0,10*
0,10
721

-0,04
-0,03
-0,09*
0,11
721

N=721. *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Referenskategorier: (1) Kommunal
socialtjänst, (2) Äldre, (3) Arbetsledning, (4) Folk-, grund- och gymnasieskola, (5)
Examen från socionom-/sociala omsorgsprogrammet.

Den första av tre beroendevariabler jag prövar i regressionen i tabell 18 berör i vilken utsträckning de yrkesverksamma uppfattar olika former av Praktiknära behov. Det kan handla om att man som yrkesverksam upplever sig
behöva mer praktisk erfarenhet, behov av bättre kunskap i att skapa bärande
relationer men också andra resursbehov i stort. I medelvärdesanalysen i tabell 16 uttryckte anställda i nonprofitorganisationer olika former av kunskaps- och resursbrister i högre utsträckning jämfört med personal i både
företag och kommunal socialtjänst. När jag i regressionen kontrollerar för
övriga oberoendevariabler visar resultaten att de tidigare skillnaderna kvar136

står. Yrkesverksamma i nonprofitorganisationer uttrycker fortsatt sådana
behov i signifikant högre utsträckning jämfört med i första hand anställda i
offentlig socialtjänst. Utan att resultaten är statistiskt säkerställda visar företagsanställda upp minst behov av ytterligare kunskap och resurser, oavsett
om jämförelsen görs med yrkesverksamma i nonprofitverksamhet eller
kommunal socialtjänst. Ett genomgående tema tycks också vara att personal
som arbetar med barn/ungdom/familj uttrycker den här typen av behov mer
frekvent. Också ålder verkar ha betydelse då uppfattningar om dessa behov
minskar med stigande ålder. Dessutom kan man se det som kanske är självklart, att grupper med lägre utbildning, det vill säga folk-, grund- och gymnasieskola, har dessa behov i högre utsträckning jämfört med universitetsoch högskoleutbildade. I tabell 18 kan man också se att svarande med socionomexamen uttrycker sådana behov i något mindre utsträckning än de med
andra examina.
Den andra faktor som skapades i faktoranalysen ringar in i vilken utsträckning man tycker att yrkeserfarenhet samt teoretisk kunskap är till nytta
i det arbete man bedriver. På samma sätt som i medelvärdesjämförelsen i
tabell 16 visar sig i regressionsanalysen i tabell 18 skillnader i hur de yrkesverksamma förhåller sig. Även efter kontroll för bakgrundsvariabler kvarstår
de tidigare observerade skillnaderna och man kan i tabellen se att anställda i
nonprofitorganisationer i signifikant mindre utsträckning jämfört med offentliganställda instämmer i att de i sin yrkesutövning har nytta av de här två
sidorna av en yrkeskompetens – teoretiska kunskaper och tidigare yrkeserfarenhet. Liknande mönster visar sig också bland privatanställda, dock betydligt svagare och utan att resultaten är signifikanta.
I tabellen kan man också se att kvinnor i högre utsträckning än män anser
att de här två delarna i en yrkeskompetens är till nytta för dem i det sociala
arbetet samt att stigande ålder har betydelse. Här tycks även examenstyp
inverka på uppfattning. Svarande i kategorin annan examen framhåller i
signifikant mindre utsträckning att teori och yrkeserfarenhet är till nytta i en
social praktik, när jämförelsen görs med socionomer. Som framgått tidigare
så kan nära en fjärdedel av de med högskoleexamen inom nonprofitverksamhet sorteras till kategorin annan examen. Många gånger innebär den
utbildningen någon form av teologisk universitetsexamen. Resultaten är
svårtolkade. Har den här kategorin yrkesverksamma, med en annan examen,
ingen nytta av sina teoretiska kunskaper just på grund av att de inte har relevans för ett socialt arbete? Eller finns det hos dessa grupper med en teologisk
utbildning en kunskapssyn som räknar in andra källor till kunskap, det vill
säga en kunskap som också bygger på någonting utanför en teoretisk och en
praktisk kunskap?
I en tredje regressionsanalys i tabell 18 redovisar jag hur de yrkesverksamma har förhållit sig till de frågor som i faktoranalysen samlats under
rubriken Arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Som jag visat i tabell 16 bygger
variabeln på frågor om de yrkesverksammas arbete krävde komplicerade
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beslut samt om deras arbetsuppgifter var för svåra. I regressionen visar det
sig att det mönster som framkom i medelvärdesjämförelsen kvarstår då kontroll görs för bakgrundsvariablerna. Man kan alltså efter ett sådant konstanthållande se att yrkesverksamma i både nonprofitverksamhet och i företag i
signifikant mindre utsträckning bedömer sina arbetsuppgifter som svåra jämfört med offentliganställda. Resultaten visar vidare att yrkesverksamma i
arbetsledande position (som här fungerar som referenskategori) i högre utsträckning betonar arbetsuppgifternas svårighetsgrad, oavsett om jämförelser
görs med anställda som arbetar med klienter eller med administration. Likaså
tycks även ålder ha betydelse då uppfattningen minskar med stigande ålder.
Resultaten visar också att högskoleutbildade i högre utsträckning jämfört
med lägre utbildade lyfter fram den här variabeln. Man kan även se att de
med socionomexamen gör det något mer frekvent jämfört med övriga examenstyper. I förhållande till de med annan examen, som alltså till stor del
finns inom nonprofitverksamhet, är resultaten signifikanta.

10.4 Sammanfattning och preliminär analys
Analyserna i det här kapitlet har alltså pekat mot att offentliganställda uppfattar en större svårighetsgrad i sina arbetsuppgifter samtidigt som man
tillräknar kombinationen av yrkeserfarenhet och teoretisk kunskap en större
betydelse än övriga. Vi har också sett att man i nonprofitorganisationer i
högre utsträckning ger uttryck för olika former av det jag kallar praktiknära
behov. Istället för behov av en ökad professionalisering - det vill säga att
verksamheten behöver få en tydligare koppling mot en vetenskapligt utformad metod, vara grundat i en professionell utbildning på högskolenivå samt
utvecklas mot en allt högre grad av professionalism – har man andra önskemål. Det handlar istället om behov av mer yrkeserfarenhet, mer kunskap att
knyta och upprätthålla bra relationer samt behov av mer resurser rent allmänt. Behov som alltså tydligare kopplar mot en direkt praktisk verksamhet
jämfört med variabeln kring professionalisering.
Just vad det gäller frågor kring relationsskapande betonar nonprofit- och
företagsanställda sådana behov i något större utsträckning. Också här kan
man i en analys på samma sätt som i kapitel 9 återkomma till hur de svarande kan ha tolkat det påstående man tagit ställning till. I det nionde kapitlet
frågade jag mig till exempel om vissa av svaren från ideell sektor kan vara
utryck för en alternativ syn på kunskap, snarare än en brist på densamma?
Ett jämförelsevis svagare instämmande i att man själv respektive kollegorna
har tillräckliga kunskaper för att bedriva det sociala arbetet på ett professionellt sätt, skulle också kunna tolkas som en tveksamhet till uttrycket ”professionellt sätt”. Det vill säga att det primära för dessa grupper inte skulle vara
att bedriva ett sådant genomprofessionaliserat arbete, utan att man istället
vill lyfta fram en mer direkt och praktiknära kunskap.
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Med koppling till svarsmönster från tabell 10 finns också här när det gäller relationsskapande utrymme för en alternativ förståelse. Resultat i kapitel
8 har till exempel visat att yrkesverksamma i nonprofitorganisationer något
mer markerat lyfter fram medmänsklighet och det genuina engagemanget
som utmärkande teman. Också mötets betydelse poängteras, vilket för övrigt
också privat sektors anställda gör. Av tidigare resultat om metodanvändning
i tabell 8 har det också visat sig att så kallat motivationsarbete är någonting
som man ofta använder sig av i både nonprofit- och företagsorganisationerna.
Svaren som handlar om praktiknära behov och särskilt behov av kunskaper i relationsskapande i detta kapitel skulle alltså, å ena sidan kunna tolkas
som en ren kunskapsbrist hos dessa yrkesverksamma, det vill säga att man i
de här organisationerna helt enkelt har sämre kunskaper när det handlar om
att skapa relationer och upprätthålla allianser till de hjälpbehövande, jämfört
med offentliganställda. Som vi har sett i kapitel 6 så är utbildningsnivåerna i
allmänhet också lägre inom både ideell och privat sektor. Andelen med endast grundskoleutbildning i nonprofitverksamhet uppgår till drygt 20 procent
medan den i privat sektor är drygt tio procent och i offentlig sektor sex procent. Å andra sidan skulle svaren också kunna förstås i linje med tolkningsförsöken i kapitel 9 och därmed som ett utryck för de sidor av en yrkeskunskap som dessa grupper socialarbetare anser vara mest väsentlig. Det vill
säga att det är en konkret praktisk relation till den hjälpbehövande, snarare
än teori och metod som står i centrum. Perlinski (2010) har gjort en liknande
iakttagelse när det gäller offentliganställda. Det vill säga att relationens betydelse värderas högt. I avhandlingens resultat kan man dock se de ovan
angivna skillnaderna. Det här tangerar samtidigt den typ av kunskapskälla
som Pawson et al. (2003) benämner brukarkunskap och som i andra sammanhang definieras som klientönskan (Rosen 1994). Som jag visat på i tidigare kapitel menar till exempel Salamon et al. (2000) att just kontakten med
och lyhördheten för klienten är någonting som är karaktäristiskt för nonprofitverksamhet.
I medelvärdesanalyserna i det här kapitlet kunde man också identifiera
frågor som inte naturligt korrelerade med andra item/delfrågor i faktoranalysen. Ett sådant exempel visar sig i frågan om egna värderingar och människosyn överensstämmer med det förhållningssätt som arbetet kräver.30 Här
kan man se att yrkesverksamma i ideell och privat sektor instämmer i ett
sådant påstående i något högre utsträckning än offentliganställda. En sådan
bild bekräftar resultat som lyfts fram i tidigare forskning (Elson 2006; Hultén & Wijkström 2006; Nordfeldt & Söderholm 2002; Olsson & Blomquist
30

Ett instämmande svar behöver i och för sig inte med nödvändighet betyda någonting positivt. Det vill säga en socialarbetare skulle i princip kunna bära på högst tvivelaktiga personliga
värderingar, och samtidigt uppfatta att i arbetssituationen krävde ett förhållningssätt i linje
med dessa värderingar, men det är inte en sådan utgångspunkt jag tolkar svaren ifrån.
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2007; Smith & Lipsky 1993). Att liknande uppfattningar, som i den här studien, också gäller för privat sektor i förhållande till det offentliga har inte
uppmärksammats tidigare.
Med utgångspunkt i de två analysperspektiv jag arbetat med i tidigare kapitel menar jag att det utifrån resultatredovisningen är möjligt att se några
övergripande mönster. Som jag visat i kapitel 7 går det att identifiera en
form av isomorfism när det kommer till användandet av metoder i det sociala arbetet. Oavsett sektortillhörighet utgår det stora flertalet organisationer
från ett Lösningsfokuserat arbetssätt, Nätverksarbete/nätverksterapi och ett
Psykosocialt arbete. Som resultaten i kapitel 8 och 9 fortsatt visar tycks ett
bejakande av logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis
vara någonting som i första hand visar sig i offentlig sektors organisationer. I
både privat och framför allt i ideell sektor tycks logiken inte ha fått samma
insteg och man ger i linje med det uttryck för en mer utpräglad vetenskapsskepticism, tydligare markerad inom ideell sektor. I analyserna kan man
dock se att högskoleutbildade, oavsett sektortillhörighet, uttrycker detta svagare. Trots en sådan markering pekar resultaten mot ett förhållningssätt som
präglas av någonting som skulle kunna liknas vid ett professionaliseringsmotstånd, och vid sidan av det en fokusering kring en praktiknära kunskap
präglad av relationsskapande, värderingars betydelse och det som är något
mer utmärkande för nonprofitorganisationernas yrkesverksamma: en betoning av genuint medmänskligt engagemang. Som det här och tidigare kapitel
har visat går det också att identifiera ett släktskap mellan hur de svarande i
ideell och privat sektor uppfattar samstämmigheten mellan egna personliga
ståndpunkterna och organisationens när det kommer till den här typen av
teman. Någonting som alltså inte på samma sätt visar sig hos svarande inom
det offentliga.
Resultaten för ideell och privat sektor i det här och det nionde kapitlet kan
på sätt och vis tolkas som ett bejakande av och en identifiering med den
särartslogik som verkar inom det organisatoriska fältet socialt arbete parallellt med logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis. Utifrån en mer kritisk hållning kan samtidigt ett ifrågasättande göras om ett
professionellt, i betydelsen yrkesmässigt socialt arbete, i praktiken ska kunna
baseras på en sådan distansering till forskning, vetenskap och professionalitet som privat och speciellt ideell sektors yrkesverksamma jämförelsevis
visar upp i det åttonde kapitlet?
I den avslutande delen av avhandlingen kommer jag att diskutera vilka
möjligheter de två till synes konkurrerande logikerna har att kunna existera
inom ett samlat organisatoriskt fält och hur en eventuell mångfald inom fältet socialt arbete kan förstås samt vilka innebörder resultaten i avhandlingen
kan ha för det sociala arbete som utförs inom sektorerna.
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11 Hur kan skillnader mellan sektorerna
beskrivas?

Innan jag går över till avhandlingens avslutande diskussionsdel kommer jag
göra en kortare summering av resultaten och samtidigt undersöka om det
finns några samband mellan de svar socialarbetarna har gett på studiens olika
frågeställningar.
Trots att studiens främsta syfte inte varit att förklara orsaken till eventuella skillnader utan snarare undersöka beständigheten i dessa skillnader, bör
determinationskoefficientens värde kort beröras. Som regressionsanalyserna
i kapitel 8 till 10 har visat ligger analysernas förklaringsvärden i de flesta fall
på mellan åtta och tio procent, i något fall lägre och i något fall på som högst
24 procent. De värden som modellerna redovisar är inte helt otillfredsställande men visar troligen att det finns en rad skilda andra individuella orsaker
som har betydelse och som inte fångas in genom de dimensioner som modellerna är uppbyggda kring. Som resultatkapitlen dock visat förekommer
det alltså statistiskt säkerställda skillnader mellan hur socialarbetare med
hemvist i olika sektorer förhåller sig till studiens frågor, även efter att jag har
kontrollerat för en rad bakgrundsvariabler och man kan konstatera att sektortillhörighet är en variabel som har betydelse för de svar man ger. När man
till exempel betraktar svar från nonprofitverksamheter i modellerna, och
sätter dem i förhållande till kommunal socialtjänst, visar sig avgörande skillnader i sex av regressionsmodellerna. I fyra av dem visar sig sådana signifikanta skillnader mellan företagsorganisation och offentlig socialtjänst (se
bilaga 2).

11.1 Forskningsintresse och professionalisering i
offentlig sektor
I avsnittet kring tidigare forskning har jag visat på några mer omfattande
studier som berört socialarbetare inom offentlig sektor, deras kunskapsbildning och kunskapssyn (Bergmark & Lundström 2008; Bergmark & Lundström 2000, 2007). Under en 8-årsperiod har det hos dessa yrkesverksamma
utvecklats en alltmer positiv attityd till forskning och forskningsanvändning.
Det verkar också ha vuxit fram en kultur inom arbetsplatserna där man i
större omfattning uppmuntrar samtal kring vetenskap och forskning (jfr.
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Denvall & Johansson 2012). En stor andel socialarbetare inom socialtjänsten
konstaterar samtidigt att deras arbete behöver en tydligare koppling till metoder som är vetenskapligt utformade.
Den här typen av mönster bekräftas i avhandlingens resultat, åtminstone
när offentlig sektor sätts i centrum. Det verkar som om processerna av förvetenskapligande har hittat insteg i kommunal socialtjänst, och på åtminstone
ett retoriskt plan, närmat sig en förankring. Det visar sig bland annat genom
att man där i något större utsträckning tycks föra diskussioner om både
forskning och metodutveckling. Dessa yrkesverksamma menar också att man
arbetar inom organisationer som uppmuntrar ett sådant förhållningssätt. Resultaten visar samtidigt att det är den offentliga socialtjänsten som har mest
utbyggd kontakt med universitet, högskolor och FoU-enheter.
Som resultaten också har visat tycks ett sådant forskningsintresse inte finnas inom de andra två sektorerna. Parallellt med en mer avvaktande hållning
hos yrkesverksamma till dessa teman inom ideell och privat sektor finns
samtidigt inom sektorerna en mer uttalad misstro, det som jag i den samlade
dimensionen beskriver som vetenskapsskepticism. Analyserna visar samtidigt att högskoleutbildade framhåller en sådan skeptiskt hållning i mindre
utsträckning, oavsett inom vilken sektor man arbetar.
Vad det gäller företagsorganisationer och nonprofitverksamhet finns som
vi sett inte heller en liknande strävan mot professionalisering av det sociala
arbetet som inom det offentliga. Också här har utbildningsnivå betydelse i
den meningen att högre utbildade, oavsett sektortillhörighet, är mer positivt
inställda till en professionalisering.
Samtidigt med de mer sektorspecifika resultaten har analyserna kring socialarbetarnas förhållande till kunskap visat att individer som arbetar med
barn/ungdom/familj, oavsett sektortillhörighet, uppfattar ett större forskningsintresse vid sina arbetsplatser parallellt med att de uttrycker mindre av
vetenskapsskepticism. Det är också inom dessa arbetsområden, oavsett inom
vilken sektor arbetet bedrivs, som de yrkesverksamma mer än andra strävar
efter en ökad professionalisering av verksamheten, får del av en aktiv kompetensutveckling samt starkare uttrycker det jag kallar praktiknära behov.

11.2 En distansering till ”professionalitet” i ideell
sektor?
Om yrkesverksamma i offentlig sektor intar en mer positiv inställning när
det handlar om forskningsintresse och vilja till professionalisering, visar
analyserna också att dessa grupper mer än övriga använder sig av kollegor
som kunskapsförmedlare när det handlar om att diskutera kunskap i en vardaglig praktik. Det betyder bland annat att man mer än andra grupper informerar varandra om ny kunskap som rör arbetet och att de kollegor man har i
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sin närhet är villiga att dela med sig av sin kunskap. I den här faktorn ryms
även frågeställningen om de kollegor man arbetar med har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, vilket yrkesverksamma
i ideell sektor instämmer till i lägre grad än övriga. Inte heller bedömer man
sin egen kunskap som tillräcklig för att utföra ett sådant professionellt socialt
arbete.
Jag har tidigare fört resonemang om alternativa tolkningsmöjligheter
kring dessa svar där en oproblematiserad tolkning skulle innebära att det
råder betydande kunskapsbrister inom nonprofitorganisationerna, det vill
säga att man inte anser sig ha en sådan kunskap som behövs för att utföra det
sociala arbetet på ett professionellt sätt, men man önskar både sig själv och
kollegorna den kunskapen. En konkretisering av övriga resultat, och en spegling mot dessa, skulle samtidigt skapa utrymme för en alternativ tolkningsväg där mönster i svaren istället uttrycker motstånd mot och en distansering
till ett professionellt socialt arbete, snarare än rena kunskapsbrister. En
forskningsbaserad kunskap verkar enligt de svarande betraktas som en fara
för det genuina relationsskapandet. Flera av studiens resultat pekar mot att
det är andra värden och en annan typ av kunskap som räknas som mer betydelsefull för dessa yrkesverksamma. Istället för en professionalisering, med
bas i en forskningsbaserad kunskap och en vetenskapligt utformad metod,
efterfrågar dessa socialarbetare bland annat en ökad kunskap om att knyta
och upprätthålla relationer. Tillsammans med att betona vikten av ”mötet” i
det sociala arbetet är temat kring relationer någonting som också visar sig
tydligare hos de privat yrkesverksamma men som naturligtvis är väsentligt
också för socialarbetare inom det offentliga. När det gäller offentliganställda
har tidigare studier pekat på relationsskapandets stora betydelse (Perlinski
2010), men i avhandlingens resultat visar sig trots allt skillnader i hur socialarbetare från de olika sektorerna betonar dessa frågor. Resultaten har på
samma gång markerat att yrkesverksamma inom speciellt nonprofitorganisationerna på ett annat sätt än övriga lyfter fram det genuina engagemanget
och medmänsklighet som bärande teman i det sociala arbetet.
Bland frågor om metodanvändning har det också visat sig att anställda i
ideell och privat sektor i betydligt större omfattning än offentliganställda
använder sig av ett så kallat motivationsarbete. Det vill säga att i en relation
till klienter skapa motivation till förändring.
Resultaten har även visat att det är i privat sektor som den tydligaste uppbackningen sker när det handlar om att utveckla personalens kompetens, en
aktiv kompetensutveckling. Yrkesverksamma i företag får del av kompetensutveckling genom högskoleutbildningar i högre utsträckning än både ideell
och offentlig sektors anställda, de uppfattar samtidigt sina arbetsgivare som
mer aktivt engagerade i utvecklandet av den egna kompetensen. Uppgifter
som kan tyckas paradoxala när det ställs mot andra resultat i studien. Det är
som vi sett inom det offentliga man i utvecklingssyfte har den mest utbyggda
kontakten med universitet/högskolor och FoU-enheter. Trots den mer omfat143

tande kontakten, trots det större forskningsintresset och trots den starkare
viljan till en professionalisering, bedömer man inte i lika hög utsträckning
som privatanställda sin arbetsgivare som aktiv i utvecklandet av den egna
kompetensen. Hur kan sådana resultat förstås? Uppfattar man den kontakt
man har med den högre utbildningen som ”tvingande” kompetenssatsningar
vilka inte kommer från en aktivt engagerad arbetsgivare, utan någonting som
läggs på dessa yrkesverksamma ”utifrån”? Eller är den här typen av kompetensutveckling som offentlig sektors socialarbetare får del av helt enkelt inte
organiserat som högskoleutbildningar?

11.3 Betoning av värdefrågor i ideell och privat sektor
Medan socialarbetare i nonprofitorganisationer å ena sidan alltså i högre
utsträckning ställer sig avvisande till den typ av kunskap som kan innebära
att arbetet utvecklas i riktning mot en högre grad av professionalitet, uppvisar man å andra sidan behov av att utvecklas i sin yrkesroll, men en sådan
kompetensutveckling går som vi sett inte i första hand för dessa yrkesverksamma via en högskoleutbildning eller en högre grad av vetenskaplighet och
professionalism. Däremot utrycker man jämförelsevis tydligare de praktiknära behoven. Också när det handlar om dessa behov kan man se att universitets-/högskoleutbildning tillsammans med ålder verkar ha betydelse. De
praktiknära behoven tycks minska i takt med stigande ålder samt visa sig i
mindre utsträckning hos de grupper som innehar någon form av högskoleutbildning. Behoven gör sig annars särskilt tydliga bland dem som arbetar med
barn/ungdom/familj, oavsett sektortillhörighet. Som vi sett genom analyserna är just arbetet med barn/ungdom/familj den variabel som vid sidan av
sektortillhörighet oftast inverkar på ett signifikant sätt i de åtta modellerna
(se bilaga 2). Medan de så kallade praktiknära behoven uttrycks starkast av
de yrkesverksamma i nonprofitorganisationerna tycks företagsanställda ha
sådana behov i minst utsträckning.
I det tionde kapitlet har det också tydliggjorts att yrkesverksamma inom
nonprofitverksamheter inte i lika hög grad som de inom det offentliga identifierar nyttan med en kombination av teori och yrkeserfarenhet, de två sidor
som ofta brukar framhållas som de två dominerande källorna till kunskap
inom det sociala arbetet. Trots höga medelvärden för samtliga tre sektorer på
de enskilda frågor som skapar variabeln, värderar anställda i offentlig sektor
kombinationen av dessa två sidor högre. Ställt mot resonemangen ovan om
viljan till en professionalisering av det sociala arbetet inom särskilt offentlig
sektor, där en teoretisk kunskap i många fall värderas likvärdigt med en erfarenhetsbaserad, blir dessa svarsmönster möjligen mer begripliga.
Analyserna visar samtidigt att anställda i både ideell och privat sektor i
mindre utsträckning jämfört med offentliganställda betonar Arbetsuppgifternas svårighetsgrad. En bidragande orsak till att offentliganställda utmärker
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sig kan ligga i det faktum att offentlig socialtjänst endast är den organisation
som ägnar sig åt myndighetsutövning och därmed kan tvingas till komplicerade beslut om tvångsåtgärder. En effekt av och ett uttryck för den särskilda
roll, ställning och uppgift som bland annat Sjöstrand (1985,1995, 1999) men
också Walzer (1997) beskriver att staten och statens organisationer har. Samtidigt kan man notera att personal i arbetsledande positioner, samt de med en
universitets- eller högskoleutbildning, oavsett sektortillhörighet, jämförelsevis bedömer sina arbetsuppgifter som svårare.
Resultaten har också visat att det är inom ideell och privat sektor man
menar att organisationens värderingar och människosyn överensstämmer det
egna synsättet, men även med det förhållningssätt som arbetet kräver. Samtidigt har vi sett att socialarbetare i de här två sektorerna i högre utsträckning
diskuterar etiska frågor om frågor om människosyn. Man bör på samma
gång påminna sig om att det samlade medelvärdet befann sig på en relativt
hög nivå, det vill säga samtliga anställda, oberoende av sektor, angav höga
värden. Trots det kan man konstatera att olikheter existerar. Det verkar
alltså, oavsett små men dock signifikanta skillnader, finnas en betoning av
värdefrågor samt frågor om etik och människosyn inom privat och ideell
sektor och därmed någonting i en sådan verksamhet som skapar utrymme för
den typen av frågor.
Som jag har varit inne på i kapitel 9 och som visat sig inte bara när det
handlar om etik, människosyn och värdefrågor utan också utifrån en rad
andra resultat, framträder en bild där ideell och privat sektors anställda på
många sätt visar upp likheter medan offentliganställdas svarsmönster ser
delvis annorlunda ut. Vi har sett det när det gäller den svagare önskan om
professionalisering, det lägre forskningsintresset och den något starkare vetenskapsskepticismen. Men också vad det gäller bedömning av arbetets svårighetsgrad. Ett inre mönster i detta övergripande mönster tycks samtidigt
vara att personal i nonprofitorganisationer uttrycker dessa uppfattningar något starkare än de privatanställda, det vill säga vetenskapsskepticismen är
mer markerad och forskningsintresset är svagare.
Parallellt med dessa likheter mellan ideell och privat sektor har också
några mer markerade olikheter visat sig. Som tidigare nämnts har man inom
det privata en betydligt bättre uppbackning från arbetsgivaren vad gäller
kompetensutveckling, oavsett om jämförelsen görs mot ideell eller offentlig
sektor. En annan markerad skillnad mellan ideellt och privat visade sig i att
nonprofitorganisationernas anställda uttryckte så kallat praktiknära behov
starkare jämfört med de privatanställda.
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11.4 Svåra arbetsuppgifter hör samman med en vilja till
professionalisering
I det avslutande avsnittet vill jag kort se om de svarsmönster resultaten visat
upp också har någon form av samband med varandra. Svaga samband mellan
variabler som har sitt ursprung inom samma frågeområde är helt naturligt
eftersom faktoranalysen i sig redan grupperat och separerat i särskiljande
kategorier. Intressantare är att se på hur de variabler som hämtats från skilda
frågeområden eventuellt hänger samman. Som tabell 20 visar råder det signifikanta positiva samband mellan ett flertal av de variabler jag tidigare diskuterat, men dessa samband är i allmänhet låga. Tabellen visar dock fem variabelpar där det är möjligt att identifiera ett starkare samband och i tabellen är
de markerade med fet stil. Två starkare och ett något svagare samband visar
sig i förhållande till variabeln forskningsintresse. Man kan bland annat se att
ju större intresse som finns kring forskning på en arbetsplats desto mer uppfattar man kollegorna som kunskapsförmedlare i förhållande till varandra.
Och möjligen är det så att arbetsplatser som präglas av ett sådant forskningsintresse skapar en kunskapsmässig tillit bland de yrkesverksamma. Sambandet kan också tolkas i motsatt riktning, det vill säga att arbetsplatser som
utmärks av ett svagt intresse för forskning skapar en kultur av kunskapsmässig osäkerhet kollegor emellan, man litar helt enkelt inte på den kunskap
kollegorna ger uttryck för och besitter. Det här är samtidigt resultat som
bekräftar den bild de tidigare analyserna pekat mot. I exemplet kring forskningsintresse har resultaten i kapitel 8 visat att man inom offentlig sektor
uppvisar ett betydligt starkare intresse för forskning jämfört med de andra
sektorerna. I linje med det har analyserna samtidigt visat att man inom offentlig sektor i större utsträckning ser på sina kollegor som förmedlare av
kunskap.
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Tabell 20. Korrelationsmatris. Bivarata korrelationer mellan åtta faktorer. (faktorpoäng). Pearson’s r.

Forsknings
intresse

Forskningsintresse

Vetenskapsskepticism

Veten
skaps
skepticism

Professionaliserings
strävanden

Kollegor
som kunskaps
förmedlare

Aktiv
kompetensutveckling

Praktiknära behov

Teori och
yrkeserfarenhet

Arbetsuppgifternas
svårighetsgrad

-0,13**

0,10**

0,37**-

0,39**

-0,06

0,27**

0,08*

-0,15**

0,04

0,01

0,02

-0,14**

-0,14**

-0,11**

0,01

0,06

0,19**

0,26**

0,15**

-0,14**

0,21**

-0,09*

0,06

0,09*

0,01

-0,10**

0,16**

Professionaliserings
strävanden
Kollegor som
kunskapsförmedlare
Aktiv kompetens
utveckling

Praktiknära behov
Teori och
yrkeserfarenhet

0,02

Arbetsuppgifternas svårighetsgrad
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I tabell 20 kan man se ett andra sådant positivt samband med variabeln
forskningsintresse, här med variabeln aktiv kompetensutveckling. Ett sådant
samband kan alltså tolkas så att man vid de mindre forskningsintresserade
arbetsplatserna uppfattar att arbetsgivaren inte är engagerad i att utveckla
den anställdes kompetens samt att man i kompetensutvecklingssyfte i mindre
utsträckning får del av universitets- och högskoleutbildningar.31 I tabellen
kan man observera ett tredje sådant positivt samband mellan forskningsintresse och dimensionen teori- och yrkeserfarenhet, men även mellan teorioch yrkeserfarenhet samt kollegor som kunskapsförmedlare. Svarande som
alltså lyfter fram nyttan av kombinationen med en teoretisk och en yrkesmässig erfarenhet de anser samtidigt i högre utsträckning än övriga att man
inom arbetsplatsen uppvisar ett forskningsintresse samt att kollegorna fungerar som kunskapsförmedlare. Resultat som återigen i högre utsträckning går
att finna bland svaren i offentlig sektor. Vid sidan av dimensionerna ovan ser
man i tabell 20 också ett positivt samband mellan variabelparet Professionaliseringssträvan och Arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Ökande svårighetsgrad i arbetsuppgifterna hänger alltså samman med tilltagande vilja till professionalisering av det sociala arbetet, och omvänt. Som regressionsanalyserna tidigare har visat så verkar offentliganställda i större utsträckning än
övriga både framhålla att deras arbetsuppgifter är svåra samt instämma i att
deras yrkesutövning behöver professionaliseras.
Efter att i det här kapitlet ha gjort en summering av resultaten för jag i det
nästkommande och avslutande kapitel 12 en mer övergripande diskussion
kopplad till studiens teoretiska begrepp. En utgångspunkt blir här att diskutera frågor om likriktning kontra mångfald inom det organisatoriska fältet
samt utifrån vilka perspektiv nonprofitorganisationernas anställda och den
verksamhet man bedriver motsvarar förväntningarna om att bidra till ökad
mångfald.

31
Ett sådant positivt samband kan alltså också tolkas så att arbetsplatser som av de anställda
uppfattas som forskningsintresserade där bedömer samtidigt personalen att man får del av en
aktiv kompetensutveckling.
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12 Ett organisatoriskt fält med inslag av
mångfald och av likriktning

Den ”scenförändring” som tog sin början under tidigt 1990-tal, där det civila
samhället och dess organisationer kom att uppmärksammas på ett nytt sätt,
har under senare år utvecklats till något man skulle kunna kalla en scen med
civilsamhällets organisationer som en ”fast ensemble”. Vid sidan av offentlig och privat sektor, som traditionellt beskrivits som de två sektorer man
räknat med, talar man numer också om ett civilsamhälle med den ideella
sektorns socialt inriktade nonprofitorganisationer som en betydelsefull aktör.
I en sådan beskrivning av tre sektorer på en gemensam scen ligger samtidigt
inbyggd en idé om olikhet, det vill säga att organisationer på den gemensamma scenen på avgörande punkter skiljer sig från varandra. En sådan särskiljande realitet som under senare tid fått mycket utrymme i en offentlig
debatt har handlat om vård- och omsorgsorganisationers förhållande till ekonomiskt vinstuttag, det vill säga om ekonomisk vinst återförs direkt in i
verksamheten, som är vanligt i nonprofitorganisationer eller, som när det
handlar om privata företag, skapar utrymme för vinstutdelning till aktieägare.
Vid sidan av en sådan grundläggande olikhet tillskrivs inte sällan nonprofitorganisationerna en rad specifika attribut, många gånger dock utan att
ställa den här typen av organisation i jämförande kontrast till motsvarande
verksamhet i privat och offentlig sektor. I den omfattande forskningsgenomgång som genomförts av Gavelin, Kassman och Engel (2010), vars syfte var
att undersöka vilket empiriskt stöd som fanns inom forskningen att uttala sig
om nonprofitorganisationer och deras eventuella särart, kunde man konstatera att sektorövergripande jämförelser mellan de tre sektorerna endast utförts i ett fåtal internationella vetenskapliga artiklar.
Syftet med avhandlingen har varit att med ett särskilt fokus på frågor om
kunskap för det sociala arbetet genomföra en sådan empirisk undersökning
och utifrån de yrkesverksammas perspektiv jämföra och analysera om och i
så fall hur uppfattningar hos anställda inom sektorerna skiljer sig åt och på
vilket eventuellt sätt ideell sektors anställda och den verksamhet man bedriver kan sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald inom
det organisatoriska fältet socialt arbete.
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12.1 Ett fält påverkat av konkurrerande logiker
Jag har på flera ställen i texten visat på två tidsmässigt parallella skeenden
inom det organisatoriska fältet socialt arbete, som jag menar baseras på två
tillsynes konkurrerande institutionella logiker (Scott 2008). I de båda linjerna finns samtidigt grundtankar som i olika utsträckning har beröringspunkter
med NPM:s idéer om: marknadsanpassning, kvalitetsutveckling, och valfrihet. Och som en potentiell följd därav: standardisering, övervakning, utvärdering och kontroll (Hood 1995; Le Bianic 2012; Lee 2012; Mathiasen
1999; Theobald 2012).
För det första har jag lyft fram en logik som bygger på tankesystem där
vetenskap, forskningsbaserad kunskap och professionell expertis tillmäts stor
betydelse. Ett arbete med att befästa en sådan logik inom det sociala arbetet
har sedan slutet av 1990-talet drivits av olika enheter inom Socialstyrelsen.
Specifikt sedan omkring 2010 genom Avdelningen för kunskapsstyrning
inom samma myndighet samt under senare tid genom avdelningens samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) (Ernestad & Andersson
2010; Regeringskansliet 2010, 2011). Jag har valt att benämna det som en
logik centrerad kring just vetenskap, forskning och professionell expertis.
Flera forskare menar att den typen av regulativa och kognitivt/kulturellt färgade institutionella logiker har en stor spridningspotential. Brunsson (2000)
och Jacobsson (2000) beskriver hur anknytning till en sådan logik inte sällan
leder till standardisering och likriktning (jfr. DiMaggio & Powell 1983; Johansson 2002).
För det andra har jag arbetat med en ytterligare institutionell logik, en logik baserad på idéer om mångfald, valfrihet och särart. En grundläggande
utgångspunkt som logiken bygger på är att civilsamhällets nonprofitorganisationer har en viktig funktion att fylla och därför bör och kan ta ett större
ansvar inom det organisatoriska fältet socialt arbete. Organisationerna förväntas genom sin relativt fristående position och sin särart bland annat bidra
med andra värden och alternativa metoder inom fältet. Mot en sådan bakgrund och med drivkrafter hämtade från NPM kontrakterar stat, kommuner
och landsting ut socialt inriktad verksamhet på alternativa utförare i nonprofitorganisationer, men också på företag, där just företagens utbredning under
början av 2000-talet varit helt dominerande (jfr. Henriksen, Smith & Zimmer
2012; Lundström & Wijkström 2012; Van Heugten & Daniels 2001). Möjligen på grund av företagens framträdande position skapas förhoppningar att
just nonprofitorganisationerna ska ta större marknadsandelar och genom sin
förmodade särart bidra till en ökad mångfald. Den här typen av logik lyfts
fram och får näring genom retoriken i den så kallade Överenskommelse som
upprättats mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala
området och SKL, det vill säga den organisation som samtidigt sedan 2010
aktivt driver arbetet med implementeringen av EBP. Logiken tas också upp i
regeringens proposition där man återkommande lyfter fram kopplingen mel150

lan mångfaldssträvanden och nonprofitorganisationernas betydelsefulla roll i
en sådan utveckling. På liknande sätt går logiken att finna i det opinionsarbete ett flertal intresseorganisationer inom ideell sektor utför, där argumentation kring nyttan med och värdet av nonprofitorganisationernas sociala
arbete får en central plats.
Jag har diskuterat de två logikerna kopplade till studiens resultat utifrån
ett par teoretiska perspektiv hämtade från nyinstitutionell teori. Det första av
dessa två prövande perspektiv har utgått från det som Hirsch och Lounsbury
(1997) beskiver som just ”the new institutionalism” eller ”the structuralist
school”. Det vill säga ett perspektiv som utgår från klassisk nyinstitutionell
teori och en analysnivå där den omgivande strukturen; regler, riktlinjer och
standards har stark påverkanskraft. Organisationer ansluter till, och följer
den logik som dominerar fältet i syfte att vinna legitimitet. I ett sådant analysperspektiv som tillmäter de regulativa och de kulturellt/kognitivt färgade
institutionella logikerna en stark och kanske dominerande ställning, drivs
individer och organisationer mot en allt högre grad av anpassning till en
sådan logik och därmed också mot homogenitet och likriktning. Uppfattningar inom organisationer, men även organisationers praktiska verksamheter i sig, börjar i allt större utsträckning likna varandra. Bland annat ifråga om
de yrkesverksammas utbildningar, de metoder man använder, den kunskapssyn man ger uttryck för men också en samstämmighet när det kommer till
uppfattningar i stort om det sociala arbete man bedriver. En utveckling som
går i motsatt riktning mot en eftersträvad mångfald.
I ett andra tentativt analysperspektiv har jag utgått från den nyorientering
som skedde inom nyinstitutionell teori under 1990-talet och som hämtade
inspiration från ”äldre” institutionell teori. En central tanke i denna ”the action side” (Hirsch & Lounsbury a.a.) är att organisationer i större utsträckning
har möjlighet att agera ”agent” och inta en mer aktivt position, i betydelsen
att man är fri att anamma men också fri att gå emot en omgivande institutionell logik (jfr Sahlin Andersson 1991; Czarniawska & Joerges 1996). Regulativa och kulturellt/kognitivt färgade institutionella logiker har skiftande
styrka att styra och kontrollera beteenden men kan samtidigt utmanas av
aktivt agerande organisationer och individer. Istället för efterföljande och
imitation kan legitimitet skapas genom exponering av egenart och unik identitet. Med hjälp av en aktiv accentuering av utmärkande drag tillskansar sig
organisationen en position som bygger på olikhet i förhållande till ett övrigt
fält. Legitimitet och efterfrågan av organisationens tjänster skapas därmed
inte i första hand genom att följa normer och standards, utan istället genom
att skapa handlingsutrymme och aktivt visa upp en egen särskiljande profil.
En sådan egenart skulle till exempel kunna visa sig i metodval som är nydanande och unika men att man också inom andra områden skiljer sig från ett
övrigt fält, bland annat genom en betoning av värdefrågor, etikens och människosynens plats i det sociala arbetet. Smith och Lipsky (1993), som utifrån
en amerikansk kontext undersökt socialt inriktade nonprofitorganisationer,
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menar i linje med det ovan sagda att dessa i sin klassiskt friställda position
inte på samma sätt som offentlig verksamhet behöver agera och reagera på
utifrån kommande regulativa direktiv. Man har möjlighet att skapa sig en
unik organisationsidentitet med större utsikter att agera flexibelt och ta initiativ till nya och alternativa verksamheter. Nonprofitorganisationerna är i
och med det, som författarna menar, ”inte tvingade att standardisera sin
verksamhet”. Ett handlande som i så fall kan innebära ett brott mot de processer av tvingande isomorfism som det första perspektivet föreskriver.

12.2 Statens styrningsfunktion
Såväl Scott (2008), Sjöstrand (1985, 1995, 1999) som Walzer (1997) talar
om den särskilda roll och uppgift staten och statens organisationer har i en
samhällsorganisering, bland annat i fråga om tvångsåtgärder och myndighetsutövning. På liknande sätt menar Walzer att staten har ett särskilt uppdrag och samtidigt ett tudelat förhållande till det civila samhället, den både
omsluter och upptar plats inom det. Genom den omslutande rollen bestämmer staten grundregler för och ”styr” organisationer i det civila samhället,
men reagerar samtidigt genom dess plats i civilsamhället för signaler och
påtryckningar från dess organisationer. En viktig uppgift för staten i en sådan funktion blir att manövrera mellan de två positionerna – mottagare av
signaler å den ena sidan, styrning å den andra. Ett resultat av den omslutande
styrande funktionen, i kombination med positionen i det civila samhället,
kan man iaktta i den politik staten driver i förhållande till det civila samhället
och dess nonprofitorganisationer. I regeringens proposition visar sig på sätt
och vis statens roll i det civila samhället där man retoriskt ger utryck för den
tillgång organisationernas ”självständiga alternativ” utgör och påtalar också
hur denna självständiga position kan gå förlorad om man i sin verksamhet
närmar sig offentlig sektor alltför mycket. Det vill säga att man värnar de
värden som traditionellt sammanknippas med och förs fram av civilsamhällets organisationer (Proposition 2009/10:55:51; Harding 2012). Samtidigt
med sådana markeringar visar sig statens omslutande och styrande position i
det reformarbete som riktas mot det sociala arbetet. En uttalad målsättning
finns om att höja kvaliteten på detta arbete. Socialarbetare behöver i sin
praktik knyta an till och utgå från en vetenskaplig kunskap (Denvall & Johansson 2012; Socialstyrelsen 2000; Regeringskansliet 2010, 2011).
Med utgångspunkt i det teoretiska ramverk jag har använt mig av och de
institutionella logiker som jag menar verkar inom det organisatoriska fältet,
finns tecken som tyder på att den politik och de styrningsfunktioner som
utgår från staten förmedlar dubbla och samtidigt konkurrerande budskap.
Dels logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis, dels logiken kring valfrihet, mångfald och särart. Den ena logiken riskerar genom sin
inneboende standardiseringsfunktion att i en förlängning begränsa det bud152

skap som utgår från särartslogiken om det ”självständiga alternativet” och
samtidigt inskränka den traditionella position som det civila samhället historiskt har haft. Jag har tidigare beskrivit det hela som en process där löften om
särart korsas av krav på enhetlighet och evidens.

12.3 Vetenskap, forskning och professionell expertis
På samma sätt som Hirsch och Lounsbury (1997a och b) beskriver att organisationer kan inta en position som fristående aktör och undandra sig ett
institutionellt tryck har flera andra forskare på samma sätt visat att organisationer inte med automatik och obetingat måste institutionalisera de normer,
regelverk och standards som riktas mot dem (Barman 2002; Friedland &
Alford 1991; Johansson 2002; Kondra & Hinings 1998; Scott 2008; Zucker
1991). En organisation kan agera med hög eller låg anpassning till de institutionella logiker som verkar inom ett fält. Scott (2008) (jfr. Oliver 2012)
talar om en glidande skala av institutionalisering där en organisation fullständigt kan acceptera och införliva logiker, kompromissa med dem, offentligt och aktivt gå emot dem, alternativt undvika eller manipulera dem. Som i
fallet med de två processer jag arbetat med genom undersökningen uppstår
inte sällan motsägande logiker som kan stå i konflikt till varandra och därmed föra en kamp om tolkningsföreträde (Jacobsson 2006; Meyer & Rowan
1977).
Som har framgått av analyser i resultatkapitlen och i det summerande kapitel 11 förhåller sig de yrkesverksamma inom sektorerna på skilda sätt till
de begrepp och frågeställningar som jag i min operationalisering har exemplifierat de institutionella logikerna med. Man möter och utrycker sig kring
logikerna på olika sätt. Uppfattningar tycks också skifta beroende på inom
vilket arbetsområde man verkar, men är också avhängigt vilken utbildningsnivå man har.
Trots att en överväldigande majoritet av samtliga svarande, oavsett
sektortillhörighet, i kapitel 8 angav mycket låga värden på frågan om man
kände till Socialstyrelsens satsningar, existerar rent programmatiskt ett relativt tydligare forskningsintresse och samtidigt en mer markerad strävan mot
professionalisering av det sociala arbetet inom offentlig socialtjänst. Med
Scotts begrepp tycks det inom offentlig sektor på ett delvis annat sätt än
inom framförallt ideell- men också privat sektor, vara möjligt att hos de yrkesverksamma, åtminstone på ett retorisk plan, identifiera en relativt högre
grad av anpassning till logiken kring vetenskap, forskning och professionell
expertis. Här verkar samtidigt utbildningsnivå ha betydelse i meningen att
yrkesverksamma med en universitets- eller högskoleutbildning, oavsett
sektortillhörighet, i allmänhet tycks vara mer mottagliga för en sådan logik.
Nilsson och Sunesson (1988, 2006) menar i linje med det att frågan om en
integrering av forskning och forskningsanvändning kan kopplas till det de
153

benämner användningssammanhang. En satsning på forskning och en tilllämpning av resultat från forskningen genomförs dels för att definiera en
expertis, dels för att gradera kunskap och slå fast vad som kan räknas som
acceptabel och ”bra” kunskap och vad som i en speciell kontext kan räknas
som felaktig och ”dålig”. Av resultaten har det framgått att det användningssammanhang undersökningen riktats mot har betydelse. Det finns hos de
yrkesverksamma en något mer utbredd anpassning till och ett införlivande
av logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis i det användningssammanhang som socialtjänsten utgör. Det visar sig speciellt inom
enheter som arbetar med barn, ungdom och familj, samt hos de grupper som
är universitets- och högskoleutbildade. Utbildningsnivå har samtidigt betydelse mer generellt, oavsett sektor. I dessa grupper tycks denna typ av kunskap tolkas som accepterad och ”bra”. Samma grupper har också i tidigare
analyser från kapitel 10, mer än andra, framhållit att deras arbetsuppgifter är
svåra. Resultaten pekar således mot att graden av anpassning till en sådan
logik samtidigt har ett samband med hur de yrkesverksamma bedömer svårighetsgraden i sina arbetsuppgifter.
En relativt lägre grad av anpassning till logiken och att i vissa fall aktivt
gå emot densamma förekommer oftare i det användningssammanhang som
utgörs av ideell sektor, men är också relativt vanligt i den privata. Särskilt
visar sig tendenserna dock i nonprofitorganisationerna, inte endast genom ett
mer begränsat vetenskaps- och forskningsintresse utan kanske framför allt på
grund av att de på många punkter ger uttryck för en vetenskapsskepticism
parad med en tveksamhet till den typ av socialt arbete som bedrivs på ett
professionellt sätt. Det här är mönster som inte på ett liknande sätt visar sig
bland de anställda i offentlig sektor. På samma sätt uppträder den relativt
låga graden av anpassning i allmänhet mer utbrett bland lägre utbildade och
bland personal som arbetar med äldre, oavsett sektortillhörighet.

12.4 Mångfald och särart
Kan man av de resultat som visat sig inom ideell och privat sektor, med en
relativt lägre grad av anpassning till logiken kring vetenskap, forskning och
professionell expertis, dra slutsatsen att det därmed existerar hög anpassning
till en särartslogik? På sätt och vis skulle resultaten kunna tolkas på ett sådant sätt men det är samtidigt möjligt att identifiera andra analysresultat som
går i en sådan riktning.
Som resultaten kring etik, människosyn och värderingars plats i det sociala arbetet visat, tycks dessa frågor ägnas en något större uppmärksamhet
hos nonprofit- och företagsansällda. Man kan genomgående i resultatredovisningen se att de här två sektorernas anställda betonar sådana frågor på ett
mera distinkt sätt jämfört med yrkesverksamma i det offentliga. Andra resultat har samtidigt och i linje med det visat att man inom dessa två sektorer i
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högre utsträckning framhåller att egna värderingar och personlig människosyn stämmer överens med det förhållningssätt som arbetet kräver.
Fortsätter man granska uppfattningar och förhållningssätt hos de yrkesverksamma i nonprofitorganisationer och i företag, och ställer dem i kontrast
till offentliganställda är det möjligt att identifiera fler mönster som bär på
tendenser till det jag benämner en särartslogik och en relativt högre grad av
anpassning till en sådan logik, färgad av det Scott (2008) talar om som en
institutionell logiks normativa aspekter. Som analyserna har visat finns hos
yrkesverksamma både i privata företag och i nonprofitorganisationer uppfattningen att: relationsskapande, det unika mänskliga mötet, det genuina
engagemanget och medmänskligheten tillräknas betydelse. Markeringar som,
trots att de naturligtvis också visar sig betydelsefulla inom det offentliga,
jämförelsevis inte där uttrycks i lika hög grad.
Om analyserna utifrån de anställdas uppfattningar visar en skiljelinje mellan ideell och offentlig sektor, men också mellan företagen och det offentliga, finns även resultat som tillbakavisar en sådan bild. Som nämnts ovan
har analyserna visat att det stora flertalet organisationer, oavsett sektortillhörighet, arbetar med liknande metoder. Till viss del råder det alltså en form av
likriktning inom det organisatoriska fältet socialt arbete när det handlar om
metodval och nonprofitorganisationerna kan i linje med det inte sägas bidra
till en förväntad mångfald. Bland organisationerna intar som vi sett tre metoder tätplaceringar; lösningsfokuserat arbetssätt, nätverksarbete/nätverksterapi och psykosocialt arbete. En ytterligare fråga man kan ställa sig utifrån
den bild resultaten har förmedlat är hur de här metoderna används i en social
praktik? Det vill säga, på vilket sätt kan metoden och hur den nyttjas i förhållande till klienten formas och färgas av den enskilde socialarbetarens eget
förhållningssätt. Vilken inverkan kan i så fall det större forskningsintresset
och den mer markerade strävan mot professionalisering inom offentlig sektor
ha? Hur påverkar de värderelaterade teman vi har sett poängteras något starkare inom ideell och privat sektor: vikten av relationsskapande, ett genuint
engagemang, medmänsklighet och det unika mänskliga mötet? (jfr. Knei-Paz
2009; Miller & Rollnick 1991; Nygren, Blom & Morén 2006; Sewpaul &
Jones 2004;). Kan det i den begränsade och på många sätt likriktade metodrepertoaren ändå rymmas en mångfald?
En reflektion man samtidigt kan göra är att de data som placerar ideell
och privat sektors yrkesverksamma i en position med relativt låg anpassning
till logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis och jämförelsevis högre i förhållande till logiken om särart, har sin bas i socialarbetarnas egna uppfattningar och attityder. Uppgifterna verkar utifrån deras perspektiv positionera organisationerna inom ”the action side” och därmed i en
mer friställd position som aktivt handlande agent. Här går alltså analysen i
linje med det andra av mina två prövande analysperspektiv där institutionalisering med tyngdpunkt i normativa element leder till variation och olikhet.
När det sedan handlar om metodanvändning, uppgifter som mer troligt base155

ras organisationsövergripande policybeslut på en central nivå, än personliga
ställningstaganden hos enskilda socialarbetare, förändras bilden. Man kan då
konstatera att organisationerna inte längre ger uttryck för någon särart, utan
innesluts i de isomorfa processer som Hirsch och Lounsbury (1997) menar
karaktäriserar och är en tongivande utgångspunkt inom ”the new institutionalism” eller ”the structuralist school” (DiMaggio & Powell 1991).
Frågan kan alltså ställas; vems perspektiv formar i slutändan en organisation – uppfattningar hos de yrkesverksamma som utför ett praktiskt socialt
arbete eller beslut från organisationsföreträdare på en övergripande central
nivå, som på ett annat sätt konfronteras med de krav, riktlinjer och standards
som riktas mot organisationen. Det vill säga de högre nivåer och mer strukturellt betingade förutsättningar som DiMaggio och Powell (1991) utgår från
och som Scott (2008) beskriver som regulativa och kognitivt/kulturella
aspekter av en institutionell logik. Nilsson och Sunesson (2006) menar samtidigt att kontext och användningssammanhang har stor betydelse för om och
hur forskning används och att utfallet även är beroende på var i en organisationshierarki den presumtive användaren befinner sig. Här hävdar emellertid
som vi sett flera forskare att organisationer som en helhet inte mekaniskt
behöver tvingas till en institutionalisering av de krav som riktas mot dem.
För att en verksamhet ska vinna legitimitet, i relation till såväl stat, professioner som allmänhet, måste organisationen dock aktivt förhålla sig till den
institutionella omgivning som de verkar i och har genom sin praktiska verksamhet möjlighet att skapa handlingsutrymme och påverka de system man
själv utmanas av (Hasenfeld 1992).
En ytterligare aspekt som kan läggas till frågan om användningssammanhang och på vilket sätt de yrkesverksamma ger respons i förhållande till de
institutionella logikerna, kan föras tillbaka till Scotts (2008) definition av
begreppet institution. Resultaten visar att det främst är de offentliga organisationernas yrkesverksamma som mest utpräglat anpassar sig till den typ av
institutionell logik som bär på distinktare inslag av regulativa och kulturellt/
kognitiva faktorer. Det vill säga olika typer av regler, riktlinjer och standards, men även för-givet-taget föreställningar om – som i det här fallet – en
vetenskaplig kunskaps gynnsamma inverkan på det sociala arbetet. Samtidigt
den typ av institution som tydligast leder mot isomorfism och likriktning
(DiMaggio & Powell 1983). På motsvarande sätt visar resultaten att man
inom nonprofit- och företagsorganisationerna identifierar sig med mer normativt färgade institutionella logiker, det vill säga den typ av institutionella
element som mer markerat lämnar utrymme för unikt identitetsskapande och
olikhet.
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12.5 En tydlig skiljelinje – offentligt kontra ideellt och
privat
Som jag anger i rubriken till det avslutande kapitlet så kan det organisatoriska fältet socialt arbete karaktäriseras som ett fält med inslag av ett visst
mått av mångfald men också av likriktning. Inledningsvis kan man återknyta
till den likartade metodrepertoaren. Samtidigt med den här grundläggande
likheten har analysen också visat på den relativt tydliga skiljelinje som går
mellan den typ av socialt arbete som utförs inom offentlig socialtjänst och
den som genomförs i ideell och privat sektor, såväl när det har handlat om
förhållande till kunskap, uppfattningar om kompetensfrågor samt socialarbetarnas arbetssituation i stort. En annan men inte lika markerad gränsdragning
är möjlig att också göra mellan nonprofitverksamhet och privata företag,
även vid sidan av frågan om vinst- eller icke-vinstuttag i den verksamhet
man bedriver.
Den tydligaste skiljelinjen går som vi sett mellan hur logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis tagits emot av de yrkesverksamma. Möjligen kan man i dessa fakta se paralleller till den historiska utveckling som skett bland offentlig socialtjänsts yrkesverksamma. Det mönster av motstånd som visade sig inom socialtjänsten för knappt femton år
sedan, då kunskapsutvecklingsarbetet först inleddes, det tycks åtminstone på
en programmatisk nivå har avtagit. En liknande avvaktande hållning kan
man nu alltså återfinna inom dessa andra delar av fältet.
En faktor som kan skapa förståelse för de här resultaten har till viss del att
göra med de formella kompetenskrav som gäller för de här typerna av verksamhet, och som en följd av det, de utbildningsnivåer som dominerar inom
sektorerna. Som analyserna har visat är utbildningsnivå en faktor som har
betydelse för de svar socialarbetarna ger, bland annat i fråga om anpassning
till logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis. De högre
utbildade verkar mer benägna att ta till sig av en sådan logik och som vi sett
är utbildningsnivåerna inom ideell och privat sektor lägre. Som jag har visat
tidigare så krävs högskoleutbildning för att förestå en behandlingsverksamhet av HVB-karaktär medan övrig personal inom dessa verksamheter inte
har några formella krav att följa. Oftast är det sociala arbetet som utförs
inom ideell och privat sektor just denna typ av verksamhet. För personal
inom kommunal socialtjänst ser kraven annorlunda ut och inom områden
som arbetar med barn, unga och familjer förväntas socialarbetaren ha socionomexamen.
En annan faktor som kan spela in på hur svaren fördelar sig och i vilken
utsträckning man ansluter till logiken ovan kan ha att göra med arbetets svårighetsgrad. Att uppfatta sina arbetsuppgifter som svårhanterliga, vilket resultaten pekar mot att en större andel inom offentlig sektor gör, innebär att
man sträcker sig efter metoder och verktyg som ger löften om att bistå i en
sådan arbetssituation. Det är troligt att logiken kring vetenskap, forskning
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och professionell expertis kan uppfattas bära på sådana redskap, inte minst
när det kommer till riktlinjemodellen och dess tydligt utformade manualer
och standards att utgå från i en social praktik.
En ytterligare omständighet som hypotetiskt kan kasta ljus över resultaten, utan att den är kontrollerad för i analyserna, kan ha att göra med verksamhetens storlek. Sannolikt är detta en väsentlig faktor att ta hänsyn till när
det handlar om det mänskliga mötet, relationsskapandet samt värderingarnas,
etikens och människosynsfrågornas plats i det sociala arbetet. Faktorer som
vi sett betonas av de yrkesverksamma i ideell och privat sektor. I mindre
organisationer och i mindre verksamheter, som urvalet här till större del består av, finns troligen andra förutsättningar att skapa närhet och få överblick
än i den större, och det kan helt enkelt i en mindre organisation och i ett
mindre sammanhang finnas andra och bättre premisser att ge dessa teman
utrymme. Småskaligheten i sig skulle kunna lägga grund till en högre grad
av lyhördhet i förhållande till de klienter man kommer i kontakt med men
skulle behöva operationaliseras ytterligare och därmed vara en tänkbar
forskningsuppgift i kommande studier.32

12.6 En svagare skiljelinje – ideellt kontra privat
Inte sällan brukar teman kring bemötande och gemenskap räknas som utmärkande för nonprofitorganisationers verksamheter och det är någonting
som också verkar vara centralt för ideell sektors yrkesverksamma i den här
undersökningen. Som vi sett lyfter personal i nonprofitorganisationerna särskilt fram betydelsen av ett genuint engagemang och medmänsklighet. Andra
ämnen som verkar vara ledord vilka upprepar sig i studiens resultat är det
unika mänskliga mötet, relationsskapande tillsammans med återkommande
diskussioner kring etik- och människosynsfrågor. Någonting som inte framkommit i tidigare forskning är att dessa tre sistnämnda temaområden på liknande sätt också poängteras bland privat sektors yrkesverksamma. Möjligen
kan föreställningar finnas om att for-profitverksamheter, med ett ekonomicentrerat förhållningssätt, effektivitetskrav och en förmodad kostnadsjakt,
skulle vara längre ifrån den här typen av värden, jämfört med verksamheter
32

Under 2011och 2012 har det pågått ett offentligt samtal om skillnader i kvalitet inom enskild och offentligt driven äldrevård. I Socialstyrelsens rapport från 2012, Kommunal eller
enskild regi, spelar det någon roll – en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre,
konstaterar man bland annat att ” Utifrån en sammantagen bedömning av flera datamaterial
kan vi i dagsläget inte se några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform…
Ibland framstår de kommunala utförarna som bättre och i andra avseenden framstår de enskilda utförarna som bättre” (Socialstyrelsen 2012:7). Inte heller kan man slå fast några kvalitetsskillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter (a.a.). En faktor som
lyfts fram som betydelsefull, oavsett sektortillhörighet, är däremot storlek. Organisationer
med mindre verksamheter tycks uppvisa bättre resultat jämfört med större.
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utan vinstkrav. Dock måste troligen företag som arbetar i konkurrens med
andra liknande organisationer inom detta fält beakta och i sin verksamhet
leva upp till, skapa legitimitet och signalera kvalitet genom sådana värden.
Det är alltså möjligt att utifrån studiens resultat på flera punkter se ett mer
eller mindre tydligt släktskap mellan ideell och privat sektors verksamhet
och yrkesverksamma när resultaten sätts i relation till offentliganställdas.
Det här är samtidigt tendenser som framträder i annan forskning om civilsamhällets organisationer. Det är inte ovanligt att man talar om en hybridisering, det vill säga att organisationer inom olika samhällssektorer anammar
synsätt, metoder och modeller från varandra. Wijkström (2012) menar att
detta är någonting som alltmer tydligt visar sig i relationen mellan näringsliv/företagande å den ena sidan samt civilsamhälle/nonprofitorganisationer å
den andra. (jfr von Essen & Åberg 2009; Norberg & Redelius 2012).
Likheter mellan ideell och privat sektor på en rad olika plan i den här avhandlingen framträder inte endast i de enskilda medelvärdesjämförelserna
utan visar sig också i regressionsanalyserna, när kontroll görs för en rad bakgrundsvariabler. Som den sammanfattande regressionstabellen i bilaga 2
visar och som jag tidigare berört går uppfattningar i samma riktning när det
handlar om forskningsintresse, vetenskapsskepticism och professionaliseringssträvan, men också när det handlar om kollegor som kunskapsförmedlare, teori och yrkeserfarenhet samt arbetsuppgifternas svårighetsgrad.
En tendens verkar samtidigt vara att nonprofitorganisationerna överlag gör
de tydligaste markeringarna. I flera fall har samtidigt utbildningsnivå här
betydelse, oavsett inom vilken sektor den svarande arbetar.
Faktorer som däremot tydligare visar på skillnader, där gränsen mellan de
två sektorerna får skarpare konturer, handlar först och främst om en aktiv
komptensutveckling där privat sektors anställda utifrån resultaten tycks ha
den överlägset mest genomarbetade uppbackningen, både i jämförelse med
ideell och offentlig sektors yrkesverksamma. Ett annat sådant område där
tydliga skillnader visar sig mellan ideell och privat sektor handlar om den
typ av praktiknära behov de yrkesverksamma ger uttryck för. I nonprofitorganisationerna visar sig sådana behov i betydligt högre utsträckning jämfört
med de andra sektorerna.
I mycket av tidigare forskning kring civilsamhällets organisationer framställs nonprofitorganisationerna just på ett sådant sätt som är Smith och
Lipskys utgångspunkter (1993) ovan. Det vill säga civilsamhället och dess
organisationer som ett område där individer och organisationer ges utrymme
att verka enligt egna premisser och inte i så stor utsträckning blir föremål för
statlig styrning. Ett utslag av en sådan ”fristående” position är den så kallade
”röstfunktion” som traditionellt varit en betydelsefull del av nonprofitorganisationernas verksamhet. Det vill säga att vid sidan av stat och marknad fungera som opinionsbildare och påtryckare, inte minst i olika socialpolitiska
frågor. Från flera håll utrycks oro över att just en sådan roll minskar i betydelse då mycket av nonprofitorganisationernas verksamhet istället styr mot
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olika former av serviceåtaganden där pådrivarfunktionen riskerar att utarmas. Resultat i avhandlingen pekar dock mot att nonprofitorganisationernas
yrkesverksamma själva anser sig bedriva en sådan typ av opinionsbildande
verksamhet genom sin praktik. Som kapitel 7 visat har den arbetsmetod jag
benämner strukturinriktat arbete/samhällsarbete en stark ställning bland anställda i nonprofitverksamheter. Cirka en fjärdedel av dessa uppger att man
sysslar med en sådan typ av samhällsarbete vilket är en betydligt större andel
jämfört med både privat och offentlig sektors anställda, och samtidigt någonting som kan tolkas som ett särartsdrag för sektorn.

12.7 Värdegrund och en ideologisk lojalitet
Som framgått har alltså värdegrund och värderingars plats en jämförelsevis
central betydelse i nonprofitverksamhet, men är som resultaten också visat
någonting som betonas av företagsanställda. Det verkar finnas en ideologisk
lojalitet inom ideell och privat sektor som inte visar sig lika tydligt inom det
offentliga. Rose-Ackerman (1996) menar att organisationer och anställda
med gemensam förankring i en ideologisk bas har betydande fördelar. Genom samstämmigheten och meningsskapandet uppstår en vilja hos personalen att också uttrycka de gemensamma personliga och organisatoriska värderingarna i en social praktik, någonting som hon menar hypotetiskt kan göra
skillnad, inte minst vad gäller producerad kvalitet. Yrkesverksamma med en
överensstämmande ideologisk bas kan lägga grund till en verksamhet som
innebär mindre av styrning och mindre av kontroll samt i en förlängning, en
större frihet för de yrkesverksamma att agera på eget initiativ. Teorier som
också kan relateras till den diskussion som pågår kring vetenskapsanknytning och en evidensbaserad praktik. Och i synnerhet till de två synsätt som
tidigare nämnts: critical appraisal, där socialarbetaren utan extern styrning
identifierar och inhämtar den bästa tillgängliga kunskapen för den aktuella
klienten, samt riktlinjemodellen, där det sociala arbetet i större utsträckning
utgår från och kontrolleras med hjälp av standardiserade riktlinjer och manualbaserade program.
En notering som är värd att göra är att Rose-Ackerman i sin studie jämför
företagsorganisation med nonprofitverksamhet, där den senare har starkast
förankring i en uttalad värdegrund. Som vi sett i avhandlingens resultat visar
sig större likheter mellan dessa två organisationstyper, där den markerade
skillnaden framträder i förhållande till det offentliga. Jämförelsevis tycks
socialtjänstpersonal i avhandlingens empiriska material inte vara förankrade
i en övergripande organisations idélogiska bas, så som de övriga två sektorerna. Finns en sådan ideologisk lojalitet också inom offentlig socialtjänst
och framträder den i så fall på annat sätt än genom de temaområden jag har
operationaliserat? En fråga man kan ställa är om ett sådant förhållningssätt,
vad gäller till exempel värderingar, etik- och människosynsfrågor, som nu
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jämförelsevis framträder tydligare i ideell och privat sektor, är någonting
som tidigare haft en liknande ställning inom det offentliga, men som nu ges
mindre utrymme. Möjligen på bekostnad av en yrkespraktik för offentliganställda som enligt somliga alltmer präglas av NPM:s styr- och kontrollfunktion (Bezes & Demazière 2012; Le Bianic 2012). Vägen har gått, menar
Hood (1995), från ett förlitande på den professionella expertisen, en professionsstandard, mot ett förlitande på mer konkreta och mätbara standards (jfr.
Brunsson & Jacobsson 2000; Henriksen, Smith & Zimmer 2012; Thedvall
2011).

12.8 Kategorisering i sektorer
Trots den grundläggande förståelsen av en samhällsorganisering, och den
sortering i olika sektorer som jag i undersökningen har utgått från, bör de
resultat som analyserna visat upp föras tillbaka till den kritik som finns mot
en sådan kategorisering. Utifrån resultat och inom en rad områden i studien
är det alltså möjligt att se flera likheter och ett tydligt släktskap mellan uppfattningar hos de yrkesverksamma i de privata företagen och i nonprofitorganisationerna, medan den offentliga sektorns anställda på olika sätt skiljer
ut sig. Resultat som skulle kunna föra vidare den diskussion som ställer sig
avvaktande till en uppdelning av samhället i sektorer eller sfärer. Som jag
visat i tidigare avsnitt ifrågasätter flera forskare en sådan kategorisering
(Ahrne 1994; Ahrne, Roman & Franzén 2003; Ahrne & Papakostas 2002;
Dahlkvist 1995; Lindberg 2005; Lindskog 1995). Kuhnle och Selle (1992)
frågar sig om en uppdelning i sektorer eller sfärer överhuvudtaget är möjlig,
just med tanke på den pluralism av organisationer och organisationstyper
som verkar i ett samhällsliv. Risken att ”sortera fel” är inte obetydlig. På
samma sätt menar Edwards och Foley (1998) att en sådan detaljerad kategorisering ofta handlat om att uppmärksamma och sätta ljus på grupper eller
organisationer som spelar en betydande roll i det sociala, politiska och ekonomiska livet, men som tidigare inte haft någon självklar plats på en existerande karta. Det vill säga organisationer som inte naturligt kunnat sorteras
till de av tradition befintliga sektorerna – som i det här fallet när det gäller
ideell sektor, en sortering till det offentliga eller det privata. I en sådan process, som kan liknas vid den scenförändring som Amnå (2002) beskriver,
menar Edwards och Foley (1998), finns en risk att viljan till separation
många gånger vinner över möjligheten att råka på likheter. Man stannar i de
grova indelningar som först kan observeras: statens hierarkiska auktoritet,
marknadens fokusering på eventuell vinst eller förlust och den ideella sektorns centrering kring värdegrund och etik. Men bortser helt enkelt från de
släktskap och mer eller mindre uppenbara motsvarigheter som kan finnas,
just på grund av att sorteringen, kategoriseringen och uppdelningen, i det
man skulle kunna kalla uppenbarelsens skede, är det mest väsentliga.
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Keane (1998) talar i linje med det för en teoretisk organisering som separerar i en statlig respektive en icke-statlig sfär, där det i den senare går att
identifiera både en marknad och ett civilsamhälle. Idéstrukturer som går att
föra tillbaka till Hegel. Shils (1997) liksom Trägårdh (2008, 2012) identifierar en civilsamhällssfär i Hegels begrepp ”die bürgerlige Gesellschaft”, där
också aktörer på en marknad kan identifieras. Keane menar på samma sätt
som Sjöstrand (1995, 1999) och Walzer (1997) att den statliga sfären intar en
särställning och har sin naturliga plats, medan den icke-statliga, istället för
en uppdelning i sektorer, bör betraktas som en helhet och samtidigt förstås
bredare. Det vill säga inte bara ur ett ekonomicentrerat perspektiv utan också
ur ett starkt värdecentrerat. Ett civilsamhälle och som i det här fallet, dess
socialt inriktade nonprofitorganisationer, placeras inte i och tolkas ur en
mystifierande och kanske ”sämre” kategori i en ideell sektor, utan verkar och
agerar som en ”fullvärdig” organisationstyp i en icke-statlig sfär, men med
en starkare betoning, och kanske för en ”köpare”, mer attraktiva drivkrafter
än de rent ekonomiska. Trägårdh (2008) talar i sin tur om två områden, det
privata och det offentliga, där civilsamhällets organisationer agerar inom det
privata på ”behovens arena” tillsammans med aktörer på en marknad. En del
av resultaten utifrån de yrkesverksammas perspektiv i den här undersökningen talar för ett släktskap mellan de socialt inriktade organisationerna i ideell
och privat sektor och med öppning mot en vidare sådan diskussion.

12.9 Fortsatt utveckling av det organisatoriska fältet
socialt arbete
Som resultat och analyser har visat finns hos de anställda inom det offentliga
en relativt högre anpassning till logiken byggd kring vetenskap, forskning
och professionell expertis. Det stora flertalet forskare verksamma inom detta
område är naturligtvis principiellt positiva till att forskningsresultat används
i det sociala arbetet, däremot kan det finnas motsättningar om hur forskningsanknytningen ska ske eller vad EBP egentligen innebär. En fråga man
bör ställa är hur den grundinställning som resultaten visat upp förvaltas?
Från statens sida tycks en dominerande väg vara att föra fältet mot den så
kallade riktlinjemodellen för hur forskning ska utföras och användas i en
social praktik. Som vi sett finns dock mycket som pekar mot att en sådan
styrning i sin nuvarande utformning kan leda mot ett socialt arbete som i allt
större utsträckning kontrolleras med hjälp av riktlinjer, manualer, rekommendationer och program. Det är möjligt att utifrån ett sådant perspektiv tala
om ett förlopp präglat av standardisering och likriktning. En utveckling som
samtidigt har beröringspunkter med NPM:s idéinnehåll om ”kvalitetsutveckling”, styrning och kontroll, men som därmed riskerar motverka den
retoriska viljeyttring om särart samt värdemässig och metodologisk mång162

fald som staten och ett stort antal socialt inriktade nonprofitorganisationer
gett uttryck för (Proposition 2009/10:55; Regeringskansliet 2008a och b;
SOU 2007:37).
I kontrast till en sådan bild visar yrkesverksamma i ideell och privat sektor upp en delvis annan förankring och ett annat identitetsskapande jämfört
med offentliganställda. Någonting som skulle kunna närma sig en beskrivning av den särartslogik jag använt jämsides i mina analyser. Samtidigt finns
i denna särart så som den visar sig i avhandlingens resultat tendenser till att
distansera sig i förhållande till logiken byggd kring vetenskap, forskning och
professionell expertis. Frågan kan ställas om det är försvarligt att bedriva ett
yrkesmässigt socialt arbete och samtidigt bygga ett sådant avstånd till forskningen som särskilt tycks prägla uppfattningar i nonprofitorganisationerna.
Även om den här distanserade hållningen visar sig bland de praktiskt yrkesverksamma, verkar det dock som om frågan om vetenskapens, forskningens och EBP:s plats i det sociala arbetet fått spridning över ett vidare fält och
nått fram till dessa sektorer på mer övergripande nivåer, det vill säga till
ledningsstrukturer och till intresseorganisationer med koppling till sektorerna. I mer övergripande policydokument visar sig det man skulle kunna kalla
en avvaktande medvetenhet kring dessa frågor. Inte minst är det en praktisk
verklighet för många organisationer att i en upphandlingssituation konfronteras med frågan om den verksamhet man bedriver är grundad i evidens. Frågan om vetenskapsanknytning och evidens blir därmed också en framträdande del i ett kontrollsystem som summariskt ska vidimera kvalitet och
skapa legitimitet och samtidigt en punkt som passar väl in i NPM:s tankestrukturer för översyn, reglering, utvärdering och kontroll.
Man kan alltså konstatera att det tar tid för en idéspridning kring dessa
frågor och en högst trolig utveckling är att logiken kring vetenskap, forskning och professionell expertis framöver på ett liknade sätt som inom det
offentliga i ökad utsträckning finner insteg inom den typ av verksamhet som
utförs på kontrakt. Hitintills har företag inom privat sektor svarat för en majoritet av dessa uppdrag och nonprofitorganisationerna för en mindre del. Ett
scenario som i så fall på flera sätt liknar det som kunnat identifieras inom det
sociala arbetet, och inom sektorerna i såväl Danmark, Tyskland som USA
(Henriksen, Smith & Zimmer 2012; Jfr. Lee 2012).

12.10

En särartslogik och en vetenskapslogik?

Samtidigt kan man utifrån en sådan framtidsbild inte undgå att närma sig
frågan om vem som rent faktiskt ska vara mottagare av den kunskapsstyrning som i sin nuvarande form kommit att färdas inom fältet. Att processen
initialt har riktats mot den offentliga sektorns sociala arbete är helt klart, det
åskådliggör den förankring som visat sig hos de yrkesverksamma. Ska de
”löften om särart”, som jag tidigare skrivit om, fortsatt och i större utsträck163

ning, kunna infrias, då bör möjligen ”kraven på evidens”, och vägen dit så
som de nu är utformade, modifieras.
I en ansats att forma ett organisatoriskt fält präglat av både en vetenskapsoch en särartslogik skulle en möjlig uppgift vara att söka en alternativ väg
för den kunskapsstyrning som nu utgår från staten. Det vill säga att hitta
öppningar för att omforma eller ersätta, den standardiseringsstimulerande
modell som i en generell diskussion om vad EBP innebär nu är dominerande,
den utifrånstyrda riktlinjemodellen.
Kan en variant av den inifrånstyrda modellen, en nyanserad version av
critical appraisal, kunna fylla en mer ändamålsenlig funktion, där forskningen i större utsträckning anpassas till en faktisk social praktik där både
den konkreta brukaren mer markerat sätts i centrum samt där den enskilde
behandlarens egenskaper och inverkan på en behandlingssituation tillräknas
en större betydelse (Norcross & Wampold 2011; Wampold 2009). Forskning
tyder på att så kallat terapeutiska faktorer, alliansen och relationens kvalitet
mellan behandlare och klient, snarare än metod, är det som i slutändan har
bäst förutsättningar att skapa varaktig förändring. Metodens roll har en begränsad betydelse (Hubble, Duncan & Miller 1999; Messer & Wampold
2002). En relation färgad av empati, tillit och genuint engagemang kan tänkas innehålla någonting kvalitativt mer förändringsmotiverande än en rätt
utförd standardiserad metod (Knei-Paz 2009; Miller & Rollnick 1991). Som
vi sett i avhandlingens resultat, men också i annan forskning, tycks relationens betydelse vara en av de viktigaste faktorerna som socialarbetare själva
lyfter fram. En möjlig följd av en starkare betoning av sådana faktorer inom
forskningen kan vara att den enskilde socialarbetaren, oavsett sektortillhörighet, intar ett mer aktivt och dialogiskt förhållningssätt till vetenskapen,
forskningen och den professionella expertisens roll och uppgift i det sociala
arbetet. Samtidigt bör frågan ställas om en omprioritering kan iscensättas för
vad som konstituerar evidens och att en sådan ansats i så fall rymmer också
kvalitativ metodologi (Gilgun 2005, 2006; Hydén 2008). I en sådan mer
uttalat praktiknära forskning, där evidensens gränser vidgats, bör förutsättningarna för nyskapande och ökad mångfald vara både större och möjligen
mer realistiska.
En ytterligare fråga som inte heller kan undvikas i en avslutande diskussion rör vid vad som rent faktiskt är god kvalitet i det sociala arbetet, men
också utifrån vems perspektiv en sådan bedömning görs. Blom och Morén
(2012) skiljer å ena sidan på servicekvalitet – eller som det benämns inom
EBP klienteffekt – och å andra sidan livskvalitet. Det först nämnda perspektivet kan räknas till de direkta effekter en behandlingsmetod kan ge i en brukares liv, så kallade beteendeförändringar, och den senare vilka effekter behandlingen har på brukarens livssituation i stort. En god servicekvalitet har,
menar de, inte ett direkt och tydligt samband med en bättre livskvalitet.
Blom och Morén (a.a.) menar i linje med det att det kan vara viktigt att skilja
kvalitetsbegreppen från varandra, och att den så kallade livskvalitetsaspekten
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bör ges ett större utrymme i ett samlat mått på kvalitet. Inte minst väsentligt
blir en sådan markering mot bakgrund av hur klientvärderingar poängteras
som en väsentlig kunskapskälla inom EBP.
Utdraget till sin spets kan frågan ställas vem som bäst kan uttala sig om
vad kvalitet i det sociala arbetet är, vems perspektiv som ska vara tongivande? Bör tyngdpunkten i en sådan bedömning ligga på vilken klienteffekt/servicekvalitet en standardiserad rekommendation visat sig ge, eller är
medborgarens värdering och livskvalitet ett mått som bör ges större utrymme? Där det i det senare fallet troligt finns en stor mängd uppfattningar
men också önskemål och behov, och därmed någonting som i ett nästa steg
bör leda mot en större mångfald samt mot ökad pluralism inom det sociala
arbetet.

12.11

Avslutning

En väsentlig grundförutsättning att väga avhandlingens undersökningsresultaten mot är att det handlar om de yrkesverksammas perspektiv. Trots teoretiska resonemang kring ”the action side” och organisationers samt individers
möjligheter att skapa handlingsutrymme och forma sin verklighet, behöver
inte de attityder och förhållningssätt de yrkesverksamma förmedlar vara
någonting som organisationerna i ett kortare eller längre perspektiv tar intryck och styrs av. Vad som sker på en central nivå inom en organisation har
troligen lika stor betydelse jämfört med de inställningar och de förhållningssätt en praktiskt verksam anställd förmedlar. Någonting som i en fortsatt
ansats motiverar till en flernivåanalys av organisationer och verksamheter
(Johansson 2003). På en central nivå måste man troligen på ett annat sätt än
inom en direkt praktik återkomma till och i ett helhetsperspektiv ta ställning
till de regulativa och kulturellt/kognitivt färgade logiker som inom nyinstitutionell teori tillräknas en tung betydelse och påverkanskraft. Vad räknas
i ett sådant perspektiv och utifrån Nilsson och Sunessons terminologi (1988,
2006) som accepterad och ”bra” kunskap för en organisation, och vad räknas
som ”dålig”. Det handlar i en upphandlingssituation, med bas i NPM, helt
enkelt om hur de krav ser ut som riktas mot organisationens verksamhet och
vad som i beställares och allmänhets ögon skapar legitimitet och därmed
vägar till utveckling för en organisation.
En fortsättning av det komparerande arbete som inletts, och med de erfarenheter det gett, skulle en utveckling innebära fördjupade och jämförande
studier utifrån några olika perspektiv och med utgångspunkt i både kvantitativa och kvalitativa metoder. Fokus i en sådan undersökning är de två sektorer som i avhandlingen visat upp mest slående likheter och som i grunden
arbetar med likartad verksamhet. Samtidigt de två alternativ som många
gånger ställs mot varandra i en offentlig debatt, inte minst utifrån frågan om
vinstuttag eller återinvestering av vinst.
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En direkt fortsättning blir här att mer närgånget och med kvalitativa metoder studera hur de uppfattningar och attityder som visat sig i avhandlingens
kvantitativa resultat tar sig uttryck hos individuella socialarbetare i en konkret social praktik? Hur resonerar man på individnivå om de logiker avhandlingen berör och vilka andra uppfattningar och ställningstaganden är möjliga
att identifiera? I vilken utsträckning är de praktiskt yrkesverksammas ståndpunkter sammanfallande med de hos organisationsföreträdare på andra nivåer och utifrån vilka perspektiv är det möjligt att iaktta eventuella skillnader?
En grundläggande utgångspunkt i ett sådant fortsatt arbete är den ökande
grad av hybridisering som växer fram bland organisationer med traditionell
koppling till avgränsade samhällssektorer. Det vill säga tanken att värderingssystem, metoder och modeller från olika organisationstyper – i det här
fallet nonprofitorganisationer och företag – möts, blandas och i somliga fall
överförs. En viktig frågeställning blir utifrån ett sådant perspektiv att med
utgångspunkt i en flernivåanalys undersöka vad det konkret är som förs över,
vilka uttryck det tar sig, vilka konskevenser det får samt vilken inverkan
organisationsstorlek har på de uppfattningar som tydliggörs?
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Summary

Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence –
A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented
non-profit, private and public sector organizations

Background and aims
For a long time, the terms public or private sector have functioned as the
distinguishing categories for classifying organizations. Counted as public
sector were those connected with the state―government offices, public authorities, local government administrations and county councils―with all
others classified as private sector. This ‛other’ grouping then amounted to a
wide range of association types and judicial forms, from physical persons
and sole proprietorships to trading company partnerships, limited partnerships, limited liability companies, cooperatives/economic associations,
non-profit organizations, religious communities, and trusts/foundations.
Parallel with such a picture, Amnå (2006) describes a change of scene beginning in the early 1990s, a portrayal that can be seen as essentially reflecting the Swedish society, but even as a world stage. This change, in turn, can
be attributed to increasing attention being paid to so-called civil society
(Trägårdh 1999), seen as a nebulous sector more or less separate from both
the public and the private and therefore beyond both market manipulations
and state control. It was also during this time―the early 1900s―that researchers more systematically began to carry out studies focusing on the
social work of this sector (see e.g. Jeppsson Grassman & Svedberg 1995,
1996, 1999; Lundström 1997; Lundström & Svedberg 1998; Lundström &
Wijkström 1995; Svedberg 1993). Characteristic for several of these studies
is that it is possible to identify a special characteristic in the social work carried out, something that gives grounds for speaking of a distinctive feature.
The many civil society organizations that carry out some form of social work
come in this thesis under the heading of non-profit organizations, a not unusual form of which is the foundation, where―as the term non-profit indicates―the drive comes not from the goal of economic gain, but instead the
“idea” or “values” on which the organisation is founded (see e.g. Blennberger, Jess & Olsson 1999; Elson 2006; Nordfeldt & Söderholm 2002; Ols167

son & Blomquist 2007; Segnestam Larsson 2009; Smith &Lipsky 1993;
Wijkström & Lundström 2002).
Implicit in the civil society concept and its separation as an idea driven
sector is the notion of dissimilarity, that is to say, that organizations and
operations in this sector differ in a more or less definitive way from other
sectors of the society, leading to the use in civil society research since the
mid-2000s of the term specificity (Wijkström & Hultén 2005; Hultén &
Wijkström 2006).
In modern times, through the municipal social services, the public sector
has held a completely dominant position with regard to social work. However, since the end of the 1990s the amount of socially oriented activities carried out in other sectors of the society has been increasing, of which nonprofit organizations stand for some part, but where what is especially apparent is the growth in the private sector of for-profit nursing and care businesses (Einarsson & Wijkström 2007; Johansson 2002; Lundström & Wijkström
2012; Olsson 2009; SCB 2006; Svedberg & Olsson 2010; Trydegård 2001,
2005).
Alongside this development of increasing social work in the private and
non-profit sector, in the public sector social work is being subjected to a
number of reforms. An explicit goal is to raise the quality of the work by
basing it to a larger extent on scientific grounds. In their practice, social
workers need to connect to and base their work on scientific expertise, to
which end an extensive development program has been carried out and concluded, National support for the development of knowledge within the social
services (National Board of Health and Welfare 2000). Following this, work
continued in an independent unit affiliated to the Board, the Institute for
Evidence-based Social Work Practice (IMS), which in 2010 became the Unit
of Research and Development within the Board’s Department of Knowledge
Based Policy and Guidance (National Board of Health and Welfare 2010),
and the work is now carried out in collaboration with the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) (Ernestad& Andersson 2010;
Denvall & Johansson 2012; Government Offices of Sweden 2010, 2011).
In the development described above two parallel processes in time can be
identified. On the one hand a process initially targeted at the public social
services to develop and raise the quality of social work, where central concepts are academisation, scientifically produced knowledge, expertise, evidence based methods and evidence based practice. On the other hand is a
process going on to create conditions for increased diversity in social work
(SOU 2007:35), where hopes are being pinned on the civil society non-profit
organizations. A certain rhetoric in a number of official communications
suggests the expectation that these socially oriented non-profit organizations
will, alongside the public social services and the private care businesses, on
account of their specificity and particular characteristics contribute other
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“value terms and methodological points of departure” (Govt. Bill
2009/10:55:60; Government Offices of Sweden 2008a:37, 2008b:16).
In spite of these representations and expectations concerning the nonprofit sector and its so-called specificity, however, much of existing research
lacks a comparative perspective, that is, studies where non-profit organizations are related to comparable activities in the private and public sector.
The aim of this study, then―with special focus on issues concerning evidence based knowledge in social work―is to use the social work employees’
own perspectives to compare and analyse whether and in that case how employee conceptions differ between the sectors, and whether and in what way
non-profit employees and their activities can be said to fulfil the expectations
of contributing to increased diversity. In order to achieve this aim, I carried
out a questionnaire survey with the employee responses as basis for analysis.
The seven questions coupled to the investigation’s aims and comparative
perspective are:
- What is the general educational level of the social work employees in
the three sectors and what are the methods applied in their work?
- How are different types of knowledge evaluated and how do social work
employees respond to attempts to professionalize their job?
- For what knowledge is a need expressed and how do these social workers develop their competence?
- What is the approach of these social work employees to issues of ethics,
values and view of humanity in their work?
- How do they judge their work situation and what underlying factors on
the organisational and individual level are important for their conceptions of
the social work carried out?
- How well are expectations met with regard to specificity in the socially
oriented non-profit organizations in comparison with public and private sector organizations?
- How can a possible diversity in social work be described and understood
and what are the implications for the social work being carried out within the
different sectors?

Material and methodology
This thesis builds on a questionnaire survey directed to around 1 300 social
work employees in at least half-time employment. Of this population, 502
individuals were from non-profit organizations, 165 from private businesses
and 626 from the municipal social services, with an overall response rate of
67 percent. In the selection procedure I started out from the municipal social
services’ two main branches of activity: individual and family support (IFO)
and eldercare units. Names of social workers in these fields from the three
sectors were then requested from Statistics Sweden, following which questi169

onnaires were distributed to personnel working with children/youth and their
families, with substance abusers and with the elderly, and within these categories to those in managerial, investigative, out-reach, remedial and administrative positions.
The quantitative result analyses in Chapters 8-10 are organised in three
steps, where each chapter begins with (1) an average correlation of the scaling questions, followed by (2) a factor analysis and concluding with (3) a
regression analysis. In step one the main interest was to investigate through
the average correlation whether it is possible to identify any difference in
how individuals in the three sectors perceive and relate to the three overarching themes: attitudes to knowledge, competence development and work situation. Through the factor analysis that followed, a number of summarizing
dimensions were created, giving a point of departure for the regression analyses that in the third step conclude each of the three chapters. In the regressions, the correlations with background variables were analysed and the differences between the sectors studied after controlling for background differences.

Theoretical framework
Beginning from the research questions of the thesis, the empirical results are
discussed within a theoretical framework using concepts taken from various
parts of new institutional theory. A central starting point in such an analysis
is from the concepts of institution and institutional logic. Here, institution is
used in the sense that it is comprised of regulative, normative and culturalcognitive elements that, together with associated activities and resources,
provide stability and meaning to social life (Scott 2008). The term institutional logic is used to describe the material, cultural or symbolic premises that
govern principles for organization and action (Grape 2006).
In the result analysis I assume that the two parallel processes in time described above represent two different institutional logics that both exert a
major influence on organizations and their activities. A point of departure
therefore is that the organisational field is influenced on the one hand by a
logic concerned with science, research and professional expertise, along
with another based on ideas of diversity, freedom of choice and specificity.
In the thesis I discuss these two logics, coupled to the study’s results,
from two perspectives taken from new institutional theory. In the first of
these two explorative perspectives I extrapolate from what Hirsch and
Lounsbury (1997) describe as ”the new institutionalism” or ”the structuralist
school”, that is, a perspective based on classic new institutional theory where
rules, guidelines and standards, but also taken-for-granted conceptions, are
strongly influential. Organizations embrace and adapt to the dominant logic,
or the one presumed to dominate the field, with the aim of winning legitima170

cy. In such an analytical perspective, where the regulative but even the cultural/cognitive coloured institutional logics hold a strong position, individuals and organizations are driven towards an increasingly high degree of homogeneity and uniformity.
In a second tentative analytical perspective, my starting point is the fresh
orientation initiated by new institutional theory during the 1990s, whereby
the normative elements of the broader institution concept were accorded
greater importance; the direction that Hirsch and Lounsbury (op.cit.) describe as ‟the action side”. With such an approach organizations to a greater
extent came to be seen as ‟independent actors”, more freestanding in relation
to various surrounding structures, and organizations and their members began to be identified in a more pronounced way as intentional agents. Here is
a clear connection to Selznick’s ideas about institutionalisation leading to
variation and dissimilarity, and that different organizations develop and
change each in its own way (Johansson 2002; Selznick 1996). A fundamental premise is that not only is it possible but perhaps also necessary for organizations within a certain field to create own room for manoeuvre and
actively to present a distinctive profile so as to achieve legitimacy, among
other things. Organizations and individuals are considered in this perspective
to have the chance of going against other prevailing institutional logics and
exerting an opposite pressure (cf. Sahlin Andersson 1991; Czarniawska &
Joerges 1996). With a starting point in affirmation of the diversity rhetoric
and identity creation according to the specificity logic the margin is created
for divergence from the twin processes leading to isomorphism, a pattern of
behaviour that hypothetically could manifest itself in a field characterized by
dissimilarity, e.g. regarding approach to knowledge, value issues and choice
of methods in social work.
In a broader perspective, the theoretical starting points and concepts presented aim to access, discuss and problematize factors concerning issues of
uniformity and diversity within the organisational field of social work. This
being given, a central task was to identify the extent and anchorage of the
different logics among the personnel in a field where the promise of specificity and hopes of diversity intersect with a knowledge guidance demanding
uniformity and evidence.

Empirical findings
Interest in research, scepticism about science and professionalization
efforts
From earlier research focused on knowledge and knowledge formation
among public sector social work professionals certain patterns have
emerged. In the last 8-year period an increasingly positive attitude has developed among social work personnel towards research and the use of research
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results, along with the growth of a workplace culture that encourages discussion about the role of science and research (Bergmark & Lundström 2008;
Bergmark & Lundström 2000, 2007; Denvall & Johansson 2012). At the
same time, a large share of social services employees has made clear that
they need a clearer coupling in their work to scientifically grounded methods. This type of pattern is supported by the results of this investigation, at
least with regard to the public sector. It seems that the processes of prescientification have made inroads into the municipal social services, and at
least on a rhetorical plane begun to approach an attachment. This is shown
by among other things a seemingly greater tendency to hold discussions both
on research issues and on method development. These professionals also
state that they work in organizations that encourage such an approach. This
is backed up by results showing that the public social services are the ones
with the most extensive contact with universities, schools of higher learning
and R&D units.
This interest in research does not seem to exist in the other two sectors,
however, as the results also show. Parallel with a more cautious approach
among the personnel in the private and non-profit sector to these themes,
there is also within those sectors a more marked distrust, which I describe as
scepticism about science, since to a greater extent than among the public
sector employees they tended to emphasize that social work is mainly about
unique encounters between people, which makes scientifically designed
methods less useful. Above all within the non-profit organizations, it was
stated to a greater extent that genuine commitment and true human kindness
might be lost if one should increasingly come to rely on a scientific method.
In spite of a relatively high overall average for all the three sectors, nonprofit sector employees to an even greater degree tended to put forward that
knowledge based on practical experience was of greater value than
knowledge based on research. These are also the groups that to a greater
extent maintained that current research largely has no effect whatsoever on
the practical work, and that they to a less extent than others regularly discuss method development.
Neither is there in the business and non-profit organizations a similar
striving towards the professionalization of social work as in the public sector. This was especially evident among the non-profit employees, who to a
lesser degree compared with both public and private sector employees
agreed with the statement that the workplaces in which one is active should
develop towards a greater degree of professionalism.
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Colleagues as knowledge disseminators
If public sector social work employees have a more positive attitude with
regard to interest in research and desire for more professionalization, the
analyses also show that these groups more than others tend to use colleagues
as knowledge disseminators. This means, among other things, that they more
than other groups inform each other about new learning related to the job
and that colleagues in close proximity are willing to share their knowledge.
At the same time, the results show that employees in non-profit organizations seem to doubt that their colleagues have enough knowledge to perform
the work in a professional way. Neither do they judge their own knowledge
to be adequate to the task of carrying out professional social work. A nonproblematized interpretation of such answers would mean, on the one hand,
that there is a significant lack of proper knowledge among non-profit organization employees, of which they also are aware, and that more knowledge is
desired, both for the respondents and their colleagues. A concretisation of
other results and reflection on these, however, leaves room for an alternative
interpretation, where the response pattern instead expresses opposition to
and a distancing from professional social work, rather than a pure lack of
competence. According to the respondents, research based knowledge is
considered a threat to the building up of genuine relationships, and several of
the study’s results suggest that other values and another type of knowledge
are what are counted as important to these employees. Instead of professionalization building on research based knowledge and a scientifically developed method, these social workers are seeking increased knowledge about
the establishing and maintaining of relationships. This latter on the theme of
relationships, along with the emphasis on ”the encounter” in social work, is
something that also shows up more distinctly among the private sector employees. However, the results indicate that especially employees in the nonprofit sector assert in a different way than others genuine commitment and
human kindness as fundamental themes in their social work.
The analyses further show that it is in the private sector that the strongest
support is found for the development of personnel competence―active competence development. Employees in private businesses are offered competence development through university courses to a greater extent than both
non-profit and public sector employees. They also perceive their employers
as more actively involved in the development of their own competencies.
Emphasis on value issues in the non-profit and the private sector
While social workers in non-profit organizations to a greater extent are dismissive of the kind of knowledge that means direction of the work towards
more professionalization, they nevertheless express a need to develop in
their professional role, although according to the analyses, such competence
development does not primarily mean either a university level education, a
greater degree of scientific input or more professionalization. In contrast,
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what comparatively is clearer expressed is a need for practical hands-on
know-how; that is, more work experience, more knowledge about creating
supportive relationships and on the whole more resources. Interestingly,
while the need for more practical work experience is most strongly expressed by the non-profit employees, in contrast, business employees express
such needs to the least extent.
The results also show that it is in the non-profit and the private sector that
respondents most often state that the organisation’s values and view of humanity are in agreement with their own, but even with the approach demanded by the job. Simultaneously, social workers in these two sectors also
to a greater degree tend to discuss ethical and humanitarian issues. Important to note here, however, is the relatively high level of the overall average, i.e., that all the employees irrespective of sector recorded high values, in
spite of which it is worth pointing out that differences do exist. So, regardless of small but significant differences, there is a clear emphasis on value
issues along with questions of ethics and humanity in the private and nonprofit sector, and therefore clearly something in such organizations that creates the space for that type of questions.
Not only when it comes to ethics, view of humanity and value issues, but
also based on a number of other results, the picture that emerges is that nonprofit and private sector employees show many likenesses where the public
sector employee responses partly differ. This is shown in the weaker desire
for professionalization, the lower interest in research and the somewhat
stronger scepticism about science. Another common characteristic also
seems to be that employees in these two sectors do not in the same way as
public sector employees perceive their job tasks as difficult. A subsidiary
pattern within this larger overall pattern also seems to be that personnel in
non-profit organizations express these views somewhat more strongly than
the private sector employees.
A similar methodological repertoire
If the employee-response based analyses show a dividing line between the
non-profit and the public sector, but also between the private and the public
sector, there are also results to refute such a picture. It turns out that the majority of organizations, irrespective of sector, use similar methods in their
work. There is, thus, some degree of uniformity within the organisational
field of social work when it comes to choice of methods, given which, nonprofit organizations can hardly be said to contribute to the expected diversity. Among all organizations three methods take priority; solution focused
measures, network building/network therapy and psychosocial work. A question that easily arises from the picture communicated by the results, however, is how the methods are used in social practice. In what way is the method
and its application in relation to the client formed and coloured by the individual social worker’s own attitudes and approach? And what effect in that
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case might the greater interest in research among public sector employees
have? What is the influence of the value related themes that we have seen to
be emphasized somewhat stronger among the non-profit and private employees: the importance of creating relationships, of a genuine commitment, of
human kindness and the unique human encounter? Can the limited and in
many ways uniform methodological repertoire nevertheless accommodate
diversity?

Conclusions
In the thesis I point out two parallel processes in time in the organisational
field of social work that I argue to be based on two apparently competing
institutional logics (Scott 2008). The first is centred on science, research and
professional expertise. In the view of many researchers, this type of regulative and cognitive/cultural logic has great diffusion potential. Brunsson (2000)
and Jacobsson (2000) describe how attachment to such logic not seldom
leads to standardization and uniformity (cf. DiMaggio & Powell 1983; Johansson 2002). The other institutional logic is based on ideas of diversity,
freedom of choice and specificity. A fundamental starting point for this logic
is that the non-profit civil society organizations have an important role to
play and therefore ought to and can assume greater responsibility within the
social work organizational field. On account of their relatively freestanding
position and their ‛specificity’ these organizations are expected to contribute
other values and alternative methods to the field.
In the same way that Hirsch and Lounsbury (1997a and b) describe how
organizations can take a position as independent actors and so avoid institutional pressure, several other researchers have shown that organizations do
not automatically and must not unconditionally institutionalize the norms,
regulations and standards directed towards them (Barman 2002; Friedland &
Alford 1991; Johansson 2002; Kondra & Hinings 1998; Scott 2008; Zucker
1991). An organisation can act with high or low adaptation to the institutional logics that prevail in a field. Scott (2008; cf. Oliver 1991) speaks of a sliding scale of institutionalisation where an organisation may completely accept
and incorporate logics, make compromises, or publicly and actively go
against them, or alternatively avoid or manipulate them. As in the case of
the two processes I have worked with in my investigation, contradictory
logics may appear that are in conflict with each other and compete for preferential right of interpretation (Jacobsson 2006; Meyer & Rowan 1977).
Greater adaptation to a logic based on science, research and professional expertise within the public sector
From the analyses it is clear that social work employees within the sectors
relate in different ways to the concepts and issues that I have used in my
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operationalisation to exemplify the institutional logics. People encounter and
express themselves about the logics in different ways. Perceptions also tend
to shift depending on the area in which a person works, but are also dependent on educational level.
Although an overwhelming majority of the respondents, irrespective of
sector, gave low values on the question of awareness of the Board of Health
and Welfare’s development efforts, there is quite clearly a greater interest in
research as well as a more marked striving for social work professionalization among public social services employees compared with the other sectors.
It is possible at least on the rhetorical plane to identify among the public
sector employees―in partly another way than above all among the nonprofit employees, but also the private sector employees―a relatively greater
degree of adaptation to the logic of science, research and professional expertise.
In line with this, Nilsson and Sunesson (1988, 2006) suggest that the issue
of an integration of research and use of research results can be coupled to
what they term the usage context. An engagement with research and the
application of research results is carried out partly in order to help define
expertise, partly to grade knowledge and establish what can be counted as
acceptable and ‘good’ knowledge and what in the particular context is to be
counted as wrong or ‘bad’. From the results it is clear that the context of use
is important to the investigation. In summary I draw the conclusion that in
general there is a somewhat more extensive adaptation to and incorporation
of the logic concerned with science, research and professional expertise in
the social services context and among those employees. This is especially
obvious in units working with children, youth and families, also in groups
with higher education, where this type of knowledge tends to be accepted
and interpreted as ‘good’. These same groups, more than others, also have
stated their tasks to be difficult. The results therefore suggest that the degree
of adaptation to such an institutional logic is also connected to how the
employees judge the difficulty of their tasks.
A relatively lower degree of adaptation to the logic among the employees
and in certain cases actively to go against it was found more often in the
usage context of the non-profit organisation, but was also relatively common
among private sector employees. The tendency was especially visible in the
non-profit organizations, however, not only through their more limited interest in science and research but perhaps above all on account of the many
items where they express scepticism about science paired with hesitancy
about ‘professional’ social work. This is a pattern that does not appear
among public sector employees. In the same way, a relatively low degree of
adaptation is in general more widespread among lower educated personnel
and those working with the elderly, irrespective of sector.
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Greater adaptation to specificity logic in the non-profit and private sector
Can one, from the results relating to the non-profit and private sectors―with
their relatively lower degree of adaptation to the logic of science, research
and professional expertise―draw the conclusion that there therefore is high
adaptation to a specificity logic? It is possible to interpret the results in this
way, but at the same time also to identify in the analysis other results on this
same specificity theme.
As the results concerning ethics, view of humanity, and the place of values in social work show, it seems that these questions are afforded rather
more attention among the non-profit and business employees. Throughout in
the presentation of results one can see how the employees in these sectors
emphasize such issues in a more distinct way compared with the public sector employees; results that can be interpreted as tendencies to an identity
creation according to specificity logic. As mentioned above, other results
have simultaneously and in line with this shown that personnel in these two
sectors to a greater degree stress that own values and personal view of humanity are in agreement with the approach demanded by the job.
If we continue to look at the perceptions and attitudes of the non-profit
and business employees and place these in contrast to the public sector employees, it is possible to identify several patterns that show a tendency to
what I term specificity logic and a relatively higher degree of adaptation to
such logic. As the analyses have shown, social workers in both private businesses and non-profit organizations share the conception that creating relationships, the unique human encounter, genuine commitment and human
kindness are of great importance. These features, although of course also
important in the public sector social services, are not in comparison expressed there to the same degree.
A further aspect that can be added to the issue of usage context (Nilsson
& Sunesson 1988, 2006), and the way in which employees respond in relation to the institutional logics, can be led back to Scott’s (2008) definition of
the institution concept. As we have seen, Scott speaks of institutions as constructed of regulative, normative and cultural/cognitive elements. The results
show that it is above all the public sector employees that most clearly adapt
to the type of institutional logic that carries the more distinct features of regulative and cultural/cognitive factors. That is, different types of rules, guidelines and standards, but even taken-for-granted conceptions―as in this
case―about the positive effect of scientific knowledge on social work, at the
same time as this is exactly the kind of institution that most clearly leads
towards isomorphism and uniformity (DiMaggio & Powell 1983). In a similar way, the results show that employees in non-profit and business organizations identify more with normative leaning institutional logics, i.e., the institution that more markedly leaves room for unique identity creation and dissimilarity.
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The data that in the thesis place non-profit and private sector employees
in a position with relatively low adaptation to the logic of science, research
and professional expertise and relatively high adaptation in relation to specificity logic has its base in the social workers’ own perceptions and attitudes.
The information communicated from their perspective seems to place the
organizations on ‟the action side” and thereby in a more free position as
actively operative agents. Here the analysis is quite in line with the second of
my two tentative analytical perspectives, where institutionalization emphasizing the normative element leads to variation and diversity. When it comes
to the use of methods―information that most likely depends more on organization-overarching policy decisions at central level than on the personal
choices of individual social workers―the picture changes. The conclusion
then is that the organizations no longer give expression to any specificity,
but instead are enclosed in the isomorphic processes that according to Hirsch
and Lounsbury (1997) characterize and are an influential starting point in
”the new institutionalism” or ‟the structuralist school” (DiMaggio & Powell
1991).
Even if this more cautious approach to the logic of science, research and
professional expertise is evident among social workers in the non-profit and
private sector, it nevertheless seems that the issue has arrived in these sectors
on a more overarching level, that is to say, to the leadership structure and to
the interest organizations/groups coupled to the sectors. There is something
there that one might call a watchful awareness of these issues. A valid question in this connection is, whose perspective in the end is the one to form the
organization―the perceptions of the employees who carry out the practical
social work or the decisions of organization representatives on an overarching central level? Those levels in an organization that are confronted in quite
different ways with the demands, guidelines and standards directed towards
them; that is to say, the higher levels and more structurally determined conditions that DiMaggio and Powell (1991) assume and that Scott (2008) describes as regulative and cognitive/cultural aspects of an institutional logic.
Not least it becomes the practical reality for many organizations in a procurement situation to be confronted with the question of whether one’s activities are evidence based. The question of scientific connection and evidence
thereby also becomes a prominent part of the control system that summarily
is to certify quality and create legitimacy, and simultaneously be an item that
well fits in with New Public Management’s thought structures for review,
regulation, evaluation and control. A likely development is that the logic of
science, research and professional expertise will in the future, in a similar
way as in the public sector, make inroads into the type of activities carried
out on contract. This scenario would, in that case, be similar in several ways
to what has been identified in social work and in the different sectors in
Denmark and Germany as well as the USA (Henriksen, Smith &Zimmer
2012; cf. Lee 2012).
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Bilaga 2 Sammanfattande regressionsanalys Beroendevariabler: Forskningsintresse, Vetenskapsskepticism, Professionaliseringsträvan, Kollegor som kunskapsförmedlare, Aktiv kompetensutveckling, Praktiknära behov, Teori/yrkeserfarenhet, Arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Värdet uttryckt i standardiserade regressionskoefficienter.

ORGANISATIONSNIVÅ
ORGANISATIONSTYP1
Nonprofitorganisation
Företagsorganisation
ARBETSOMRÅDE2
Barn
Missbruk
Arbetar inom flera områden
ARBETSUPPGIFTER3
Klientarbete
Administration
Flera arbetsuppgifter
INDIVIDNIVÅ
KÖN
Kvinna
ÅLDER
HÖGSTA UTBILDNING4
Universitet, högskola
EXAMEN5
Annan beteendevetenskaplig
utbildning
Vård- och omsorgsexamen
Annan examen
R²
N

Forskningsintresse

Vetenskapsskepticism

Professionaliseringssträvan

Kollegor
som kunskapsförmedlare

-0,22***
-0,08*

0,19***
0,04

-0,07
-0,10**

-0,14**
-0,03

-0,01
0,12**

0,18**
-0,06

-0,15**
-0,01

-0,17**
-0,10*

0,17**
0,14*
0,08

-0,16**
-0,17**
-0,16***

0,10*
0,06
0,01

-0,05
-0,04
-0,01

0,18**
0,02
0,01

0,13*
0,05
-0,05

0,02
0,07
-0,03

0,07
0,06
-0,01

-0,14**
0,01
0,03

0,04
-0,02
0,03

-0,02
-0,01
-0,03

0,01
-0,02
-0,02

-0,15**
-0,07
0,05

0,03
0,01
0,03

-0,06
-0,06
0,01

-0,17***
-0,12**
-0,04

-0,05
0,01

-0,05
0,04

-0,04
-0,02

0,06
-0,08*

-0,06
0,04

-0,03
-0,12**

0,10*
0,11**

-0,05
-0,10**

0,08

-0,23***

0,47***

-0,09

-0,09

-0,12*

0,07

0,20***

0,08
0,01
-0,04
0,08
734

0,03
0,01
0,02
0,11
734

-0,08*
0,03
-0,12**
0,24
734

0,07
0,07
0,02
0,04
758

0,05
0,01
-0,01
0,08
758

0,02
0,01
0,01
0,08
721

0,05
0,08
-0,10*
0,10
721

-0,04
-0,03
-0,09*
0,11
721

Aktiv kompetensutveckling

Praktiknära
behov

Teori/
Yrkeserfarenhet

Arbetsuppgifternas svårighetsgrad

N=721-758. *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05. Referenskategorier: (1) Kommunal socialtjänst, (2) Äldre, (3) Arbetsledning, (4) Folk-,
grund- och gymnasieskola, (5) Examen från socionom-/sociala omsorgsprogrammet.
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Bilaga 3 Följebrev

Professor Lars Svedberg
Ersta Sköndal högskola
Sköndalsinstitutet
Forskningsavdelningen
Professor Tommy Lundström
Stockholms universitet
Institutionen för socialt arbete
Socialhögskolan
Kompetens i socialt inriktad verksamhet
Under en treårsperiod genomför forskningsavdelningen vid Sköndalsinstitutet tillsammans med institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet en större undersökning på temat kompetens. Studien vänder sig till personal inom både socialt inriktad, samt vård- och omsorgsverksamhet i såväl
offentlig, privat som ideell sektor. De personalgrupper vi riktar undersökningen till arbetar med barn, ungdomar, äldre samt med missbrukare.
I olika sammanhang diskuteras det sociala arbetets/vård- och omsorgsarbetets kvalitet och kopplat det, den kunskap en sådan verksamhet kräver.
Trots diskussionen finns i dagsläget inga samlade uppgifter om vilken kompetens de yrkesverksamma har, vare sig det gäller personal inom offentlig,
privat eller ideell sektor. Inte heller existerar några fakta om vad de anställda
själva anser att en god och önskvärd kompetens är eller vilka eventuella
kompetensutvecklingsbehov man har.
Vad består en samlad yrkeskompetens av, och hur kan en individuell
kompetens beskrivas? Utbildning och yrkeserfarenhet är två sidor som ofta
nämns men rymmer begreppet någonting mer? Den här planerade studien
har som målsättning att undersöka dessa teman. Studien genomförs i form av
en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma i fyra svenska kommuner.
Enkäten besvaras enskilt och anonymt. Deltagande i undersökningen är frivilligt men kvaliteten på studien är beroende av ett så litet bortfall som möjligt, med andra ord är vi tacksamma att så många som möjligt besvarar enkätens frågor. Resultaten av studien bör vara av intresse för de olika organisationer som deltar då svaren bland annat kommer att uppvisa vilka olika typer
av kunskap personalen värdesätter samt vilka eventuella utvecklingsbehov
man har.
Genom det här brevet vill vi ge en första information om undersökningen
och planerar inom kort att återkomma för vidare information och då samtidigt efterfråga namn på de personer inom er organisation som på minst halvtid arbetar i antingen arbetsledande, utredande, uppsökande eller behandlande arbetsuppgifter mot målgrupperna barn/ungdom, äldre samt missbrukare. Uppgifter om namn behöver vi inledningsvis för att kunna rikta enkä206

ten till var och en personligen inom deras respektive arbetsplats. I ett nästa
skede när enkätsvaren kommit in avidentifieras alla enkäter. Frågeformuläret
sänds ut under våren 2006. Genom att delta i studien lämnar de anställda
inom er organisation viktiga bidrag till förståelsen av vad kompetens för en
socialt inriktad/en vård- och omsorgsverksamhet kan innebära.
Önskar ni mer information om studien kan jag nås på följande telefonnummer och e-postadress.
Hälsningar,
Ulf Hammare,
doktorand vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

e-post: ulf.hammare@esh.se telefon: 070-782484
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