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Abstract 

A Unified Personal Social Service - A quantitative study about the social workers view on 

specialization and collaboration within personal social services in Gävle 

 

The aim of this study was to examine the social workers’ views on the working conditions 

within specialized personal social services. The study was conducted by an online-survey 

administered to all social workers within personal social services in Gävle. The analysis was 

supported by previous research, collaboration theory and organization theory. The results 

showed that the social workers were on an overall level satisfied with the specialized 

organization. The social workers agreed more on the advantages with specialization than with 

the disadvantages. Furthermore, the results showed that the social workers were of the same 

opinion regarding the consequences affecting the clients, for example too many social workers 

involved in client’s cases. The results also showed that the social workers believed that more 

knowledge about each other and each other’s areas of responsibility facilitates collaboration. 

Similarities and differences between how social workers responsible for exercising public 

authority and those who work with treatment and support experienced a specialized personal 

social service as well as limitations regarding the work with clients were discussed. 

 

Keywords: Specialization; Fragmentation; Collaboration; “Personal Social Service”; “Work 

Conditions” 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetarnas upplevelse av arbetsvillkoren i en 

specialiserad organisation. Detta har genomförts genom en webbaserad enkätundersökning som 

distribuerades till alla socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen i Gävle. Analysen 

gjordes med stöd av tidigare forskning, samverkansteori samt organisationsteori. Resultatet 

visade att socialarbetarna generellt sett var nöjda med den specialiserade organisationsformen. 

De instämde i större utsträckning i fördelarna än nackdelarna med specialisering. Vidare visade 

resultatet att socialarbetarna var eniga om specialiseringens konsekvenser för klienter, bland 

annat att för många socialarbetare involverades i klienters ärenden. Socialarbetarna uppgav 

även att mer kunskap om varandra och varandras enheters ansvarsområden underlättar 

samverkan. Likheter och skillnader mellan behandlare och utredares upplevelser av den 

specialiserade organisationen samt begränsningar i klientarbetet har diskuterats. 

 

Nyckelord: Specialisering; Fragmentisering; Samverkan; Socialtjänst; Arbetsvillkor 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Innan socialtjänstlagen (1980:62) infördes styrdes det sociala arbetet främst av tre lagar: 

socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen (Börjeson & Börjeson, 2015). Under 

1960- och 1970-talet väcktes dock idén om att en holistisk syn skulle styra arbetet inom socialtjänsten 

i Sverige (Blom, 2004). När socialtjänstlagen (1980:62) utarbetades var därför målet att en individs 

hela problemsituation skulle belysas och helhetssynen betonades. Tanken var att socialarbetarna skulle 

vara generalister och arbeta med alla olika typer av sociala problem och socialtjänstens organisation 

skulle inte byggas upp enligt symptomprincipen, vilket skett tidigare under de gamla lagarna 

(Lundgren, Blom, Morén & Perlinski, 2009). Helhetssynen skulle leda till minskad stigmatisering där 

människor inte skulle kategoriseras efter sina problem, samt leda till att klienterna endast skulle behöva 

ha kontakt med en socialsekreterare. Vidare organiserades socialtjänsten efter geografiska områden där 

tanken var att socialarbetarna skulle vara väl förtrogna med de lokala förhållandena och kunna 

motverka problemskapande mekanismer i närområdet (Bergmark & Lundström, 2005a). 

 

De senaste 30 åren har dock organisationen av socialtjänsten gått mot en allt större grad av 

specialisering (Bergmark & Lundström, 2005a; Morén, Blom, Lundgren & Perlinski, 2010).  Lundgren 

et al. (2009) anger flera tänkbara förklaringar till varför denna utveckling har skett; nämligen politiska 

förändringar, ändrade ekonomiska förutsättningar, professionella strävanden och anspråk, förändrad 

efterfrågan, nyuppkomna sociala problem och organisatorisk likriktning (isomorfism). Samtidigt finns 

det ingen forskning som tydligt visar att en specialiserad socialtjänstorganisation skulle vara att föredra 

framför en integrerad. Morén et al. (2010) menar att kunskapsläget är oklart och att det finns stöd för 

både specialisering och integration. Idag finns det indikationer på att det snart endast kommer existera 

specialiserade socialtjänstorganisationer i Sverige, förutom i små glesbygdskommuner som inte har 

möjligheten att specialisera sig (Perlinski, 2010). Det är därför av intresse att utforska vilka 

konsekvenser den specialiserade organisationen har både för socialarbetarna som arbetar inom den, 

men även hur klienterna påverkas i sina kontakter med socialtjänsten. 

 

Samtidigt som socialtjänstorganisationer har blivit allt mer specialiserade har behovet av samverkan 

ökat. Organisationsteoretiskt kan detta förklaras genom organisatorisk differentiering, det vill säga 

arbetsfördelning uppdelat i olika områden, behöver balanseras med integration. Integration innebär i 

detta sammanhang en gemensam aktivitet som krävs för att överkomma krav från omgivningen genom 
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att föra samman olika delar till en enhet för att åstadkomma något gemensamt (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013; Lawrence & Lorsch, 1967). Misslyckas denna balansakt kan fragmentisering uppstå, 

vilket innebär en uppdelning mellan olika enheter eller organisationer, vilket kan leda till dubbelarbete 

eller att klienter “faller mellan stolarna” (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). En viktig konsekvens av 

fragmentiseringen är även att de olika delarna tappar helhetssynen, vilket som tidigare framhållits var 

en av de grundläggande principerna bakom socialtjänstlagen. För att motverka fragmentisering har 

samverkan betonats allt mer de senaste decennierna och har i det närmaste blivit ett modeord som i 

många fall framförs som lösningen på den differentierade samhällssektorn (Bergmark & Lundström, 

2005a; Danermark & Kullberg 1999; Hjern, 2007). Sammantaget innebär detta att samverkan är en 

mycket viktig del av den specialiserade socialtjänstorganisationen och för att förstå och kunna förbättra 

organisationen är det viktigt att samverkansprocessen studeras. 

 

I en specialiserad socialtjänstorganisation genomdrivs organisatoriska förändringar primärt uppifrån 

av höga tjänstemän och politiker (Blom, 2010). Socialarbetarna som jobbar direkt med klienterna är de 

som dagligen berörs av dessa beslut, men de har inte alltid möjlighet att göra sin röst hörd. Forskning 

behövs för att belysa en specialiserad socialtjänstorganisation ur olika perspektiv som chefers, 

socialarbetares och klienters och konsekvenserna valet av organisation får för de olika grupperna. Detta 

arbete fokuserar främst på socialarbetarna och belyser problemet ur deras perspektiv. 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka socialarbetares syn på arbetsvillkoren i en specialiserad 

socialtjänstorganisation. 

 

Mer specifikt undersöks: 

 

1. Vilken inställning har socialarbetarna till en specialiserad socialtjänstorganisation? 

2. Hur ser socialarbetarna på betydelsen av en specialiserad organisation för deras arbete 

respektive för klienterna? 

3. Vilken inverkan upplever socialarbetarna att organisationen har på deras möjligheter för 

samverkan? 
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1.3 Centrala begrepp 

Samverkan 

Med samverkan åsyftas i denna uppsats olika typer av interaktion som sker mellan olika socialarbetare 

och enheter inom en organisation eller mellan olika organisationer. 

 

Specialisering 

Med specialisering avses att organisationen delas upp i enheter antingen efter problemområden som 

exempelvis ekonomiskt bistånd, missbruk samt barn eller funktion som exempelvis mottagning, 

utredning samt öppenvård. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats har strukturerats på följande vis: Det inledande kapitlet behandlar problembakgrunden 

som mynnar ut i uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar. I kapitel två följer en redogörelse 

för Socialtjänst Gävles bakgrund samt om samverkan inom Socialtjänst Gävle. Kapitel tre behandlar 

tidigare forskning, såväl svensk som internationell, som ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet. I kapitel fyra följer en genomgång av de teoretiska tolkningsramarna. Kapitel fem beskriver 

utformningen av metod. I kapitel sex presenteras och analyseras studiens resultat. I det avslutande 

kapitlet diskuteras resultatet och avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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2. Socialtjänst Gävle 

I kapitlet presenteras en bakgrund till uppkomsten av Socialtjänst Gävle, om samverkan inom 

organisationen samt en redogörelse för den forskning bedrivits som berör Socialtjänst Gävle. 

2.1 Omorganisationer av socialtjänsten i Gävle 

Den första socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 1982. Nästföljande år, 1983, införde 

socialtjänsten i Gävle en ny organisation bestående av tre distriktsnämnder för att uppfylla 

socialtjänstlagens vision om en geografisk områdesbunden socialtjänst. Snygg-Granström (1993) 

menar dock att ”det fanns något ’halvdant’ över organisationen, som om det inte var allvar med 

områdesanknuten socialtjänst…”. 1993 genomfördes återigen omfattande förändringar av 

socialtjänsten i Gävle genom att det skapades en ny socialnämnd för att styra över individ- och 

familjeomsorgen. Socialbidrag och missbruksvård blev då även egna enheter. Samtidigt delades 

socialtjänsten upp i barnomsorg, familjeomsorg och äldreomsorg. Snygg-Granström (1993) menar att 

det bland socialarbetarna under 80-talet fanns de som förordade specialisering av områdesgrupperna, 

men att det är först med 1993 års omorganisation specialisterna vinner slaget. Specialiseringen inom 

Gävles kommun var dock inte helt genomförd och socialtjänsten var fortfarande uppdelad i fem 

områdesgrupper och det var först 2004 som de olika områdesenheterna slogs samman i centrala 

enheter. 

 

Den senaste omorganisationen av Socialtjänst Gävle genomfördes 2016 då de dåvarande två enheterna 

Familjeenheten och Biståndsenheten organiserades i fyra avdelningar nämligen 

Utredningsavdelningen, Resursavdelningen, Stöd- och förebyggandeavdelningen och Avdelningen för 

Ensamkommande Barn. Dessa avdelningar har i sin tur har sammanlagt 22 enheter under sig (se Bilaga 

1). Nytt med den nya organisationen var även en ny gemensam mottagningsenhet för hela Socialtjänst 

Gävle. En av anledningarna till omorganisationen var att formuleringar och uttryck användes som 

gjorde det märkbart även för utomstående att socialtjänsten bestod av två enheter. Socialtjänsten skulle 

nu efter omorganisationen bestå av en gemensam förvaltning (Collin, 2015). 

2.2 Samverkan inom Socialtjänst Gävle 

Under 2013, då Socialtjänst Gävle fortfarande bestod av två enheter, pågick ett utvecklingsarbete som 

ledde fram till förslag till hur samverkan mellan socialtjänstens medarbetare kunde utvecklas (Larsson, 

2014). Deltagarna i projektet gav bland annat förslag på att det måste finnas tydliga rutiner för 

samverkan och att samplanering av gemensamma utredningar och insatser måste göras. De ville även 
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se ökade möjligheter till auskultation på varandras enheter och gemensamma utbildningar som 

möjliggör dialog med kollegor från andra arbetsplatser. 

 

Inför organisationsändringen av Socialtjänst Gävle 2016 gjorde revisions- och konsultföretaget PwC 

en genomlysning av socialtjänsten i Gävle kommun (Skeri, Magnusson & Hägg, 2014). De kunde då 

konstatera att samverkan mellan grupper och enheter var begränsad, att medarbetarna hade begränsad 

kännedom om vad som erbjuds inom andra grupper i förvaltningen, att det fanns en risk att information 

inte förs vidare i tillräcklig utsträckning, att medarbetarna upplevde att det var svårt att samverka när 

de sitter i olika lokaler samt att mycket av den samverkan som fanns berodde på personbundna 

kontakter. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs för relevant tidigare forskning, såväl svensk som internationell, som 

presenteras i tre övergripande teman: specialisering, fragmentisering och samverkan. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

3.1 Specialisering 

Det finns i dagsläget relevant svensk forskning relaterat till området specialisering inom socialtjänstens 

organisation. En framstående forskare är Björn Blom, som har forskat om socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg sedan 90-talet och bland annat lett forskningsprojektet ”Ska socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg specialiseras eller integreras? Effekter på insatser och resultat”. Projektet pågick under 

perioden 2005–2010, vilket ledde till ett flertal vetenskapliga artiklar (se Lundgren et al. 2009; Morén 

et al, 2010; Perlinski et al., 2011).  Inom forskningsprojektet arbetade Perlinski som publicerade delar 

av resultatet av projektet i sin doktorsavhandling ”Skilda världar – specialisering eller integration i 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg” (Perlinski, 2010). I sin avhandling lägger Perlinski fokus 

på socialarbetarna perspektiv och hur organisationen villkorar deras klientarbete och en av hans 

viktigaste slutsatser är att en specialiserad socialtjänsts fördelar även är dess största nackdelar. Ingen 

av dessa forskare har dragit någon slutsats om huruvida den specialiserade eller integrerade 

organisationsformen är den bästa, utan de ser både för- och nackdelar med båda organisationsformerna. 

3.1.1 Organisation 

Svensk forskning som direkt berör specialisering eller integration inom individ- och familjeomsorgen 

var länge eftersatt. I en forskningsöversikt av Johansson (2005) angående socialtjänstens organisation 

som forskningsobjekt framgår att ingen forskning mellan 1990 och 2000 direkt berörde specialisering 

eller integration inom IFO. Bergmark och Lundström (2005a, s. 128) fann det ”slående hur få 

ansträngningar som gjorts i syfte att ta fram kunskap […]om hur det sociala arbetet faktiskt är 

organiserat och vad som styr organiseringen”. 

 

Eriksson och Karlsson (1989) gjorde en tidig genomomgång av alla Sveriges kommuners IFO 

organisation på uppdrag av socialstyrelsen. Med data som de samlade in 1988–1989 kunde de 

konstatera att 48 procent av Sveriges kommuners IFO då arbetade integrerat. De kunde även påvisa att 

i de fall där specialisering rådde var den vanligaste typen någon form av specialiserad ekonomienhet. 

Bergmark och Lundström (2005a) undersökte runt 15 år senare organiseringen av IFO i Sveriges 

kommuner genom att studera information från 2001–2002. De 100 svenska kommuner de då 

undersökte valdes slumpmässigt bland kommuner med mellan 13 000 och 65 000 invånare. I sin 
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undersökning konstaterade de att specialiseringen inom kommunerna var mycket hög och endast 3 

procent hade en helt integrerad organisation. De visade även att specialiseringen ökade ju större 

kommunen var. Nära 80 procent av de kommuner de undersökte hade specialiserade enheter för 

barnavård, missbruksvård och ekonomiskt bistånd (Bergmark & Lundström, 2005a).  Kommunerna 

var således organiserade så att de hade specialiserade enheter som i princip täckte samma områden som 

de gamla sociallagarna gjorde innan socialtjänstlagens tillkomst. Bergmark och Lundström (2005a) 

menar att den tydligaste organisatoriska trenden inom IFO är ökad specialisering, något de även påvisat 

genom att intervjua chefer på mellannivå i 100 medelstora svenska kommuner (Bergmark & 

Lundström, 2007). 

 

Lundgren et al. (2009) har i en senare studie undersökt alla Sveriges 290 kommuners IFO-

organisationer med data insamlad främst från 2006. De fann i sin undersökning att 7 procent av 

kommunerna arbetade integrerat. Att deras resultat skiljer sig mot Bergmark och Lundströms (2005a) 

kan förklaras av att den tidigare undersökningen inte inkluderade de minsta kommunerna. Perlinski 

(2010) framför att det finns tecken på att den integrerade organisationen endast kommer finnas kvar i 

små glesbygdskommuner som inte har möjlighet att specialisera sig. Lundgren et al. (2009) redovisar 

olika modeller för hur IFO kan organiseras med tanke på specialisering. Dels den helt integrerade 

organisationen där verksamheten normalt är indelad i geografiska områden. Den andra modellen är 

personbunden specialisering som är ett sätt att organisera sig där IFO fortfarande arbetar enligt 

generalistprincipen, men vissa ärenden styrs till en viss person. Den tredje varianten är en organisation 

med problembaserad specialisering där enheter matchas beroende på vilka problem som klienten har. 

Ofta är denna organisation indelad i enheter som specialiserat sig på barnavård, ekonomi eller 

missbruk. Den fjärde organisationsformen är den funktionsbaserade specialiseringen där det görs en 

åtskillnad mellan exempelvis mottagning och utredning. Slutligen den femte organisationsformen som 

är en multispecialiserad form där enheterna är indelade efter problem och funktion, vilket exempelvis 

kan innebära att barnenheten är uppdelad i mottagning och uppföljning (Lundgren et al, 2009). 

Intressant här är att konstatera att den studie Lundgren et al. (2009) gjorde för över 10 år sedan är den 

sista stora undersökning som undersökt hur samtliga svenska kommuners IFO är organiserade. År 2006 

var 16 procent av Sveriges kommuner multispecialiserade (Lundgren et al, 2009). Med tanke på den 

trend som går att uttyda är det troligt att IFO i Sveriges kommuner idag är än mer specialiserade. 

 

Grell, Ahmadi och Blom (2013) sammanfattar kunskapsläget, genom en litteraturstudie, beträffande 

för- och nackdelar med en integrerad respektive specialiserad organisation. En integrerad organisation 

leder till en bättre helhetssyn, att komplexa behov synliggörs, att färre socialarbetare involveras och 
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utgör en gynnsam grund för bärande relationer. Samtidigt så har en integrerad organisation svårare att 

hantera ”unika” problem, utredningarna blir vagare och vissa perspektiv, som barnperspektivet, 

riskerar att bli mindre prioriterade. En specialiserad organisation har bättre expertis beträffande metod 

och målgrupper, fungerar bättre vid väl avgränsade problem och leder till utredningar med hög kvalitet. 

Nackdelar med den specialiserade organisationen inkluderar bristande helhetssyn som särskilt riskerar 

att leda till att klienter med komplexa behov drabbas. Vidare leder specialisering till att fler 

socialarbetare involveras i varje ärende och organisationsformen utgör ett hinder för att bärande 

relationer mellan socialarbetare och klienter utvecklas. 

3.1.2 Socialarbetarnas perspektiv 

Den forskning om specialisering som ligger närmast vårt arbetes syfte har bedrivits av Perlinski (2010). 

Han tar i sin avhandling upp hur specialiserade respektive integrerade socialtjänstorganisationer 

villkorar socialarbetares klientarbete och detta arbetes effekter på klienter. Förutom en 

sammanställning av IFO i samtliga 290 svenska kommuner riktar arbetet in sig på tre kommuner med 

skilda organisationer där en är specialiserad, en är integrerad och en har en blandad organisationsform. 

 

Ett urval av de resultat som Perlinski (2010) presenterar är att personal i en specialiserad organisation 

spontant strävar efter samarbete och sökande efter helhetssyn, vilket går i motsatt riktning från den 

formella strukturen. Vidare visar han att organisationstyp har en tydlig koppling till möjligheter att 

etablera bärande kontakter med klienter, genom att den integrerade organisationstypen ger bättre 

förutsättningar med färre kontakter för klienterna. Den egna organisationens styrkor ses samtidigt som 

dess största nackdelar. Det går att ifrågasätta om en specialiserad socialarbetare kan uppnå expertstatus 

i arbete med klienter och om det i så fall sker på bekostnad av en kompetensförlust på grund av minskad 

förmåga att uppfatta helheten. 

3.2 Fragmentisering 

Giovanella (2016) beskriver hur det engelska sjukvårdssystemet fallit offer för fragmentisering genom 

en omorganisering till ett komplext system som lett till splittring mellan de olika delarna och skapat 

ineffektivitet. En parallell kan dras till hur en differentierad socialtjänst kan fragmentiseras på samma 

grunder. Specialisering leder till differentiering som kan leda till fragmentisering. Den splittring som 

uppstår när en organisation specialiseras överbryggas med samverkan. Man kan säga att samverkan är 

ett sätt att motverka fragmentisering (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

 

Fragmentisering nämns både i svensk forskning såväl som internationell forskning. Till stor del 

beskrivs problemet ligga i ansvarsfördelning och hur samverkan fungerar. Bae och Feiock (2012) 
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framhåller att samverka över flera funktionsområden inom en organisation är en utmaning. Samverkan 

blir således ett viktigt område att fortsätta utveckla för en fungerande organisation som kan tillgodose 

de behov klienterna har. Det framkommer ofta i dessa studier att organisationen kan uppfattas som 

svårtillgänglig och i vissa fall otillgänglig för klienterna (se Compton, Kelley, Pope, Smith, Broussard, 

Reed & Lott Haynes, 2016; Grell, 2016). 

3.3 Samverkan 

Forskning inom samverkan har oftast bedrivits utifrån hur samverkan fungerar mellan specifika 

aktörer. Exempel på samverkansforskning inom olika delar av socialt arbete är samverkan mellan 

socialtjänstens olika områden (Boklund, 1995), samverkan inom psykiatrin (Berggren, 1982), 

samverkan inom äldreomsorg (Dunér, Blomberg & Hasson, 2011), samverkan vid flyktingmottagande 

(Lindencrona, Ekblad & Axelsson, 2008), samverkan kring barn som far illa (Danermark, 

Germundsson, Englund & Lööf, 2009), samverkan inom sjukvården (Åhgren & Axelsson, 2005; 

Westrin, 1986) och mer allmänt om interprofessionell samverkan (Thylefors, Persson & Hellström, 

2005). Det mesta av forskningen om samverkan är interorganisatorisk forskning som berör samverkan 

mellan olika myndigheter, vilket oftast är den samverkan som oftast förekommer i samhället. Denna 

typ av samverkan är ofta även interprofessionell, det vill säga en samverkan mellan olika yrkesgrupper 

och professioner. Den mest avancerade formen av samverkan är intersektoriell samverkan som 

omfattar olika samhällssektorer med olika verksamhetsinriktningar och huvudmannaskap. Denna 

samverkansform är också mycket vanlig och omfattar exempelvis samverkan mellan sjukvården och 

socialtjänst (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Forskning kring intraorganisatorisk samverkan, det 

vill säga samverkan inom en organisation, sker däremot i en betydligt blygsammare omfattning (Grell, 

2016). 

 

Flera studier delar in graden av samverkan i olika nivåer på ett kontinuum från separation till 

integrering där separation är en nivå där ingen egentlig samverkan sker och integration innebär en 

sammansmältning vilket leder till att man delar på arbetsuppgifterna (Berggren, 1982; Boklund, 1995; 

Grell et al., 2013; Westrin, 1986). Det finns ingen allmänt accepterad samverkansteori och 

populariteten av olika samverkansprojekt har lett till att kommuner och stat har utvecklat egna teorier 

och metoder för samverkan (se exempelvis Hådal, Kastensson & Rosander, 2005; Statskontoret, 2002). 

 

Internationell forskning inom arbetsrehabilitering visar på andra organisationsmodeller beträffande 

samverkan. Andersson et al. (2011) identifierar sju olika modeller av samverkan inom 

arbetsrehabilitering med olika grader av komplexitet från enkla informationsutbyten till gemensamma 

budgetar. Australiska studier inom området har visat på vikten av samlokalisation för god samverkan 
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(King, Waghorn, Lloyd, McLeod, McMah & Leong, 2006; Waghorn, Collister, Killackey & Sherring, 

2007). Internationell forskning visar även på vikten av god kommunikation för att uppnå bra 

samverkan. Denna effekt uppnås av att bra kommunikation leder till förståelse och respekt mellan 

parterna (Pransky, Shaw, Loisel, Hong & Desorcy, 2010; Pransky, Shaw, Franche & Clarke, 2004). 

  

Forskning om samverkan inom socialt arbete har även riktat in sig på att identifiera faktorer som 

främjar respektive hindrar samverkan.  Ofta ställs det i dessa forskarrapporter upp listor på vilka 

omständigheter som ska föreligga vid god samverkan som exempelvis tydliga målsättningar och 

jämlikhet mellan olika personalgrupper (Bergmark & Lundström, 2005a; Danermark & Kullgren, 

1999; Danermark, 2000; Danermark, et al., 2009). 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Perlinskis (2010) avhandling har varit en viktig inspiration beträffande frågor om specialisering. 

Axelson och Bihari Axelssons (2013) tankar om differentiering och fragmentisering används för att 

förstå sammanhanget mellan specialisering och samverkan. Forskning av främst Danermark (1999; 

2000; m.fl.) används för att studera gynnande faktorer vid samverkan främst med betoning på 

kunskapens betydelse. För att förklara olika grader av samverkan används en modell med på en 

glidande skala som har använts av ett flertal forskare (exempelvis Berggren, 1982; Boklund, 

1995; Grell et al., 2013; Westrin, 1986). 
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4. Teoretiska perspektiv 

Kapitlet inleds med en kort presentation av samverkansbegreppet, sedan presenteras samverkansteori 

beträffande samverkansformer och faktorer för samverkan, integration samt organisationsteori 

avgränsat till differentiering och fragmentisering. 

4.1 Samverkansbegreppet 

Samverkan är en term som ofta används med skiftande innebörd. Danermark (2000, s. 15) definierar 

begreppet samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utför tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte.”. Det finns dock andra definitioner 

som Boklunds (1995, s. 47) där samverkan beskrivs som ”när någon eller några tillför sina specifika 

resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra”. 

Grell et al. (2013, s. 226) använder begreppet samverkan som ”en övergripande och allmän term för 

olika typer av interaktion som försiggår mellan organisationer, eller mellan enheter i en samma 

organisation”. Bergmark och Lundström (2005b) menar att ”Samverka!” har utvecklats till en 

uppmaning som speciellt inom kommunala sammanhang setts som det bästa och mest ändamålsenliga 

sättet att ta sig an olika utmaningar och bland annat för att motverka ensidiga perspektiv inom en 

specialiserad socialtjänst. Hjern (2007, s. 33) menar att ”Sedan en tid är samverkan det nya inneordet 

[…], ett ord som måste användas några gånger om dagen för att inte karriären i politik och förvaltning 

ska gå i stå.”. 

4.2 Samverkansformer 

Det går att urskilja olika grader av samverkan som existerar på en glidande skala (Boklund, 1995; Grell 

et al., 2013). Denna tar sitt avstamp i Berggrens (1982) teoretiska sammanställning av olika 

samarbetsformer. Skalan utgår från separation eller icke-samarbetet där det i princip inte förekommer 

någon samverkan. Berggren (1982) diskuterar inte denna typ av samverkan, men ett exempel är när en 

klient är aktuell vid olika enheter inom socialtjänsten. Utifrån kan det då se ut som om socialtjänsten 

samverkar, men i realiteten har de olika enheterna ingen kontakt med varandra (Boklund, 1995). Nästa 

steg är koordination där olika aktörer har kvar sina egna ansvarsområden, men informerar varandra om 

utveckling och resultat inom sina områden. Detta kan ske som remissförfarande utan personlig kontakt. 

Denna enkla additiva samverkan sker exempelvis när en mottagningsenhet vidarebefordrar ett ärende 

till en annan enhet för vidare utredning. Tredje steget är kollaboration där socialarbetarna fortfarande 

har kvar sina respektive ansvarsområden, men att man arbetar närmare varandra och återkopplar till 

varandras resonemang. Kollaboration innebär att gränserna mellan olika specialister luckras upp och 

ett utbyte av expertis sker i större omfattning kring gemensamma uppgifter (Grell et al., 2013). Detta 
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är den nivå där det går att se genuin samverkan av integrativ art. Den sista formen av samverkan är 

sammansmältning eller integration där gränserna upphör och arbetets förs samman inom en och samma 

organisation. Detta innebär att socialarbetarna delar på de flesta uppgifterna och endast en mindre del 

utgörs av det yrkesspecifika (Berggren, 1982; Boklund, 1995; Westrin, 1986). 

 

Koordination och kollaboration medför vissa för- och nackdelar gentemot de idealtypiska formerna 

specialisering och integration. Samverkan medför att målgrupps- och metodkunskaper bevaras 

samtidigt som gemensamt arbete med klienten i fokus kan genomföras. Det ger även möjlighet att 

uppnå synergieffekter och tillsammans hjälpa klienter med komplexa behov. Risken är att 

samarbetssvårigheter kan uppstå på grund av enkla missförstånd, oklar ansvarsfördelning, 

konkurrerande kunskapsanspråk och oenighet över tolkningsföreträde (Grell et al., 2013). Danermark 

och Kullberg (1999) ser problem med integration som samverkan. Sammansmältning förutsätter att 

alla ska lära sig alla deltagares i samverkans arbetsuppgifter vilket gör att alla blir en typ av generalister. 

De menar att integration förutsätter att alla har en gemensam grundsyn på problemets art och att detta 

är omöjligt att uppnå när olika yrkesgrupper med olika kompetens och erfarenhet möts. De ser även 

problem med koordination eftersom ingen egentlig organisatorisk inlärning sker, vilket de hävdar leder 

till att samverkan inte fullföljs på ett tillfredsställande sätt. Kollaboration däremot ser de inga 

uppenbara nackdelar med. 

4.3 Faktorer som påverkar samverkan 

Danermark (2000) har utvecklat en modell över vilka faktorer som påverkar samverkan. För att en 

uppnå en fungerande samverkan finns det flera komponenter som är av betydelse. Danermark menar 

att samverkan påverkas av strukturella olikheter när det gäller professionellas synsätt och perspektiv, 

organisatoriska förhållanden och det regelverk som styr verksamheten. Dessa faktorer kan möjliggöra 

samverkan samtidigt som de kan innebära problem när det förekommer strukturella brister i 

olikheterna. Danermark et al. (2009) tar fasta på tre övergripande förutsättningar för god samverkan 

nämligen styrning, struktur och samsyn, i vars begrepp de inkorporerar de olika strukturella 

olikheterna. 

4.3.1 Styrning och regelverk 

För att uppnå god samverkan är det viktigt att aktiviteten är förankrad på politisk nivå, ledningsnivå 

och operativ verksamhetsnivå (Danermark et al., 2009). Vidare ska de inblandade aktörernas styrande 

regelverk granskas för att åtgärda eventuella problem som försvårar samverkan. Detta kan göras genom 

att kontrollera att aktörernas regelsystem fungerar tillsammans (Myndighet för skolutveckling, 
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Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Vissa regler som lagar och föreskrifter går inte förändra 

på organisationsnivå och kan utgöra försvårande faktor i frågan om samverkan. Sekretess är en sådan 

faktor som ofta kommer upp. Genom kunskap och goda rutiner går det oftast att ändå uppnå ett bra 

resultat (Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015). Det är även viktigt att ansvaret i samverkan 

klargörs.  Det bör vara uppenbart vem som beslutar i frågor rörande samverkan och även stå klart vem 

som ansvarar exempelvis för utvärdering och uppföljning (Danermark et al., 2009; Myndighet för 

skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). 

4.3.2 Struktur och organisation 

En bra samverkan kräver mål som är tydliga och mätbara samt ifall att de olika aktörerna har egna mål 

får de inte stå i konflikt med varandra (Danermark et al., 2009). Vidare gör en tydlig arbetsfördelning 

det möjligt att förhindra att något “faller mellan stolarna” eller att det utförs dubbelarbete (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013). Samverkansparternas egna organisationer är viktiga för utfallet av samverkan. 

Det är exempelvis viktigt att organisationerna är stabila och har låg personalomsättning och inte 

genomgår interna omorganisationer (Danermark et al., 2009). En god samverkan på organisatorisk nivå 

innebär även att klienter inte “bollas” mellan olika aktörer och om en individ får sämre kontakt med en 

av aktörerna kan denne fångas upp i det nätverk som bildas. Samverkan innebär även att aktörerna kan 

utveckla ett konsekvent bemötande och förhindra att klienterna spelar ut samverkansparterna mot 

varandra (Danermark & Germundsson, 2007). 

4.3.2 Samsyn, kunskap och synsätt 

Kunskapsdimensionen är en mycket viktig del vid samverkan. Dels gäller detta kunskap om själva 

samverkansprocessen, men även kunskapen som aktörerna har om varandra. För lyckad samverkan 

gäller det även att klargöra och diskutera de olika parternas synsätt när det gäller både samverkan och 

det man samverkar om (Danermark, 2000). Ett viktigt sätt att öka samsynen mellan samverkanspartners 

är de får större kunskap om och förståelse för varandras arbetsvillkor (Danermark et al., 2009). Detta 

kan ske genom att det klargörs vad aktörerna får, kan och ska göra så att aktörerna har rimliga 

förväntningar på varandra. Det är även viktigt att definiera centrala begrepp för att undvika 

missförstånd som kan leda till konflikter. Detta kan ske genom gemensam utbildning och 

kompetensutveckling. Andra faktorer som inverkar är att aktörerna har kunskap om varandras uppdrag 

och resurser. Det kan få negativa konsekvenser för samverkan om aktörerna har felaktiga förväntningar 

på varandra (Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015). Danermark och Germundsson (2007, s. 27) 

menar att ”den kanske mest centrala stödjande faktorn är att samverkan leder till insikt för andras 

arbetsvillkor och arbetsförhållanden”. Detta innebär att det utvecklas respekt och förståelse för 
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varandras arbeten, vilket är avgörande i en samverkansprocess. Det minskar även risk för att utveckla 

fördomar och stereotypa bilder av de andra aktörerna. 

4.4 Integration 

I både den svenska och internationella litteraturen används integration som ett övergripande begrepp 

beträffande samverkan. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) använder institutionell ekonomisk teori 

för att förklara skillnader mellan olika typer av integration och hur dessa kan uppstå. De använder sig 

av fyra begrepp, som förklaras nedan, för att beskriva de olika typerna av integration. 

 

Konkurrens uppstår vid låg grad av både vertikal och horisontell integration då det nästan inte 

förekommer någon integration över huvud taget. Kontakter ska inte tas mellan aktörer utan integration 

sker genom konkurrens på marknaden, vilket leder till ett kontrakt mellan köpare och säljare. 

Samordning aktualiseras när det är hög grad av vertikal integration och låg grad av horisontell 

integration. Detta är en typ av integration som sker i hierarkiska byråkratiska organisationer. Samarbete 

innebär låg vertikal integration och hög horisontell integration. Denna form förekommer i nätverk och 

baseras på frivilliga former. Samverkan har hög vertikal och hög horisontell integration. Detta är en 

mer komplicerad form av integration där beslut på ledningsnivå ändå ger möjligheter till informella 

kontakter (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006, 2007, 2013; Fleetwood & Matscheck, 2007). 

4.5 Differentiering ur ett systemiskt perspektiv 

Differentiering är ett återkommande begrepp inom organisationsteori som används i anslutning till 

fragmentisering. För att tydliggöra vad differentiering innebär anläggs ett systemiskt perspektiv. 

Michailakis och Schirmer (2017) menar att inom systemteori finns flera ordningsnivåer. De använder 

differentiering som ett uttryck för att beskriva uppdelningen i dessa nivåer. Det innebär att systemen 

skiljer sig från varandra och avgränsas på grund av skillnader dem emellan. Den ledande formen är 

funktionell differentiering på grund av dess möjligheter att hantera en större andel samhälleliga 

problem. Med funktionell differentiering avses en indelning enligt funktionssystem som ansvarar för 

ett specialiserat område (Michailakis & Schirmer, 2017). Organisationer differentierar sig genom att 

dela upp sig i avdelningar, arbetsgrupper och verksamhetsområden (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013; Michailakis & Schirmer, 2017). Axelsson och Bihari Axelsson (2013) beskriver två typer av 

differentiering inom organisationen, funktionell differentiering av arbetsområden och strukturell 

differentiering av enheter. Vidare menar de att funktionell differentiering ofta leder till strukturell 

differentiering. 
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4.5.1 Fragmentisering 

Differentiering innebär en uppdelning i olika verksamhetsområden som svarar mot de tjänster som 

efterfrågas. Med integration avses den samordning som krävs för att verksamhetsområdena ska kunna 

tillhandahålla tjänsterna och ha ett gemensamt mål. Fragmentisering är konsekvensen av en 

differentiering som gått för långt utan integration som väger upp, vilket innebär att det blir en splittring 

i verksamhetsansvaret vilket kan leda till onödigt dubbelarbete (jfr. Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013). Uttrycket att “klienter faller mellan stolarna”, att det inte är tydligt vilken enhet som har ansvaret 

utifrån klientens problematik, kan också ha sin grund i fragmentisering (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013). Enligt Johansson (2007) bör organisationer, som handhar många klienter, ha en i förväg 

uppgjord uppdelningsprincip så att klienten kan placeras i rätt kategori. Fragmentisering blir tydligare 

när klienten inte kan sorteras in och avsaknaden av ett helhetstänkande leder till att klienten hamnar i 

ett slags rundgång utan att någon tar ansvar för denne. 

4.6 Sammanfattning av teorier 

Valet av teorier motiveras av syfte och frågeställningar. För att kunna tolka och analysera resultatet 

behövs ett teoretiskt ramverk, vilket här utgörs av samverkansteorier samt organisationsteori gällande 

differentiering och fragmentisering. Danermark et al. (2009) presenterar tre övergripande 

förutsättningar för god samverkan som ligger till grund för att analysera kunskapens och samsynens 

betydelse vid samverkan. Teorin om samverkansformer används som grund för analys av olika grader 

av samverkan. Axelsson och Bihari Axelssons (2013) beskrivning av integration är en fördjupning av 

samverkansteori och används för att analysera olika former av samverkan. Organisationsteori ur ett 

systemiskt perspektiv samt fragmentisering ligger till grund för resonemang gällande hur specialisering 

och samverkan relaterar till varandra. 
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5. Metod 

I kapitlet beskrivs forskningsdesign, enkätkonstruktion, en redogörelse för hur vi gått tillväga med 

undersökningen i kronologisk ordning, urval, genomförande samt bortfallsanalys. Vi för även en 

diskussion om studiens reliabilitet och validitet. Sedan presenteras de forskningsetiska överväganden 

vi gjort. Till sist följer en redogörelse för de analysverktyg och analysmetoder vi använt. 

5.1 Forskningsdesign 

Vi har använt kvantitativ metod för vår studie. Bryman (2008) beskriver kvantitativ metod som en 

metod där forskaren vill utvinna numeriska data, dra deduktiva slutsatser samt har en positivistisk syn 

och ett objektivt perspektiv på verkligheten. Elofsson (2005) menar att kvantitativ metod särskilt 

lämpar sig vid studier som belyser många olika typer av frågeställningar. Vidare menar han att 

kvantitativ metod kan användas för att undersöka verkligheten och försöka förstå varför det förhåller 

sig så samt att pröva olika teorier om verkligheten. Vi valde att genomföra en enkätundersökning för 

att samla in vår empiri. Vårt syfte och våra frågeställningar är kvantitativt utformade och besvaras 

lämpligast utifrån ett statistiskt råmaterial. För att nå alla i urvalet bestämde vi oss för att göra en 

webbaserad enkätundersökning. Det underlättade distributionen och ökade chansen att alla potentiella 

deltagare tog del av inbjudan att delta. 

5.2 Enkätkonstruktion 

Vid konstruktionen av en enkät finns det många saker att ta i beaktande, bland annat typografi, layout, 

frågeformuleringar, men även planering gällande distribution, påminnelser samt deadline för svar. Vår 

enkät (se Bilaga 3) hade totalt 16 frågor varav en öppen fråga. Svarsalternativ på Likert-skala har 

använts, med fem eller sex svarsalternativ samt ”vet inte”. Likert-skala är ett instrument för att mäta 

attityder och används för att mäta till vilken grad respondenterna instämmer i frågan (Bryman 2008; 

Persson, 2016a). Mot slutet av enkäten erbjöds deltagarna möjlighet att frivilligt ge synpunkter på 

enkäten. Vi valde att inte ha några obligatoriska frågor för att öka svarsfrekvensen. 

 

En stor del av enkätkonstruktionen är att formulera frågor. Utifrån tidigare forskning och teori valde vi 

att belysa tre områden, specialisering och organisation, klientarbete samt samverkan. Perlinskis (2010) 

enkät inspirerade många av frågorna, särskilt de som berörde socialarbetarnas klientarbete samt 

specialisering. Grell et al. (2013) och Perlinski (2010) gav bakgrund till frågorna rörande för- 

respektive nackdelar. Frågor gällande kunskap har influerats av Danermarks forskning. En del frågor 

är ställda utifrån Socialtjänst Gävles organisatoriska rutiner, som exempelvis att de har en gemensam 

samverkanstid varje vecka. 
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Enkäten inleds med så kallade ”sak”-frågor där vi eftersöker bakgrundsvariabler, exempelvis ålder, 

kön samt tjänsteår som vi sedan använt i vår analys. Sedan följer ett antal attityd- och åsiktsfrågor 

ställda som påståendesatser. Enligt Trost (2012) ställs i början ofta ”sak”-frågor där forskaren vill ha 

svar på faktiska förhållanden så som ålder och kön samt andra frågor som inte bygger på tycke och 

smak. Attityd- eller åsiktsfrågor där deltagaren svara på en skala (exempelvis aldrig, sällan, ofta, alltid) 

kan delas in i två huvudtyper: påståendesatser som besvaras genom att ta ställning till påståendet samt 

frågor som besvaras med jakande eller nekande svar (Trost, 2012). Den sista frågan var en öppen fråga 

där deltagaren erbjuds tillfälle att med egna ord besvara en fråga gällande organisationen och 

arbetsvillkoren. Vi har lagt en ansenlig tid för utförlig planering av konstruktionen av enkäten samt 

formuleringen av frågorna. Frågorna har diskuterats vid flera tillfällen med utomstående parter innan 

den slutgiltiga versionen distribuerades. 

 

Vid utformningen av frågorna och svarsalternativen tog vi i beaktande ett flertal faktorer som gör en 

enkät mer eller mindre lätt att besvara. Genom att ha samma layout på frågorna ges mindre utrymme 

för missförstånd (Trost, 2012). Vi har valt att ha liknande svarsalternativ på frågor som besvaras på 

Likert-skala för att inte förbrylla deltagarna. Frågorna var förhållandevis korta och möjliga att besvara 

utan förklarande text. Tre av frågorna var tabellariska, alltså att frågan är uppställd i en tabell med 

färdiga svarsalternativ, och ställda med påståendesatser med svar på Likert-skala. Enligt Trost (2012) 

klarar människor av att besvara tabellariska frågor även om de kan tyckas komplicerade och besvärliga. 

Han poängterar dock att deltagare kan bli avskräckta av tabellariska frågor och därmed väljer att inte 

delta i enkäten. 

 

Det finns för- och nackdelar med en enkätundersökning. En fördel är att man når ut till flera 

respondenter och höjer därmed generaliserbarheten. Bryman (2008) listar ett antal nackdelar med 

enkäter bland annat att möjligheten att ställa uppföljningsfrågor försvinner, att alla frågor inte lämpar 

sig i en enkät, det föreligger en risk att en del information inte når fram samt att undersökningen kan 

begränsas av ett större bortfall. Svarsfrekvens och bortfall hänger samman, ju lägre svarsfrekvens desto 

större bortfall och det i sin tur leder till sämre representativitet och validitet (Bryman, 2008). En 

webbenkät kan tänkas få större bortfall då det är lätt att ignorera inbjudan att delta eller helt enkelt 

glömma bort att göra den. Vi har försökt motverka detta genom att dels skicka missivbrev (se Bilaga 

2) där vi uppmanar enhetschefer att uppmuntra deltagande samt påminnelser till de som ej deltagit eller 

slutfört enkäten. Biträdande förvaltningschef Lars Lodin annonserade en uppmaning via kommunens 

intranät om deltagande i enkäten vilket ökade möjligheten till att fler uppmärksammade den. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Urval av litteratur 

Arbetet inleddes med en litteratursökning för att sätta in oss i det rådande kunskapsläget beträffande 

det valda ämnet. Vi gjorde sökningar i ett flertal databaser bland annat DIVA, Google Scholar, 

SocIndex, Discovery och Swepub. Våra sökningar utgick ifrån ord som socialtjänst, ”individ- och 

familjeomsorg”, specialisering, organisation, arbetsmiljö, arbetsvillkor, specialization, ”social work”, 

”personal social service”, ”human resources” samt “service fragmentation”. Vid sökningarna framgick 

det att det fanns omfattande forskning och litteratur kring ämnet och en viss avgränsning behövde 

göras. Ett urval gjordes bland de artiklar och studier som vi bedömde mest lämpliga utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Sedan användes referenserna i dem för att finna ytterligare litteratur för mer 

fördjupad kunskap. En nackdel med det förfarandet är att en viss risk föreligger att missa väsentlig 

litteratur skriven efter de artiklar som valts. Vid urvalet av litteratur togs även ställning till internationell 

forskning som härrör till det valda problemområdet. 

5.3.2 Urval inför enkät 

Vi valde att undersöka Socialtjänst Gävle grundat på några urvalskriterier: att det är en specialiserad 

socialtjänst, vårt lärosäte Högskolan i Gävle har ett samarbete med Gävle kommun samt att det är en 

större organisation. I ett tidigt skede togs mailkontakt med biträdande förvaltningschef Lars Lodin 

angående enkäten. Lodin diskuterade frågan med deras utredare Per Åsbrink. De erbjöd ett möte där vi 

fyra träffades för att samtala om hur de kunde vara oss behjälpliga. Under mötet diskuterades 

urvalsramen, alltså vilka enheter som skulle ingå i undersökningen. Studien avsåg att studera alla 

medarbetare inom det som motsvarar IFO i Gävle kommun. Ett val har dock gjorts att utesluta de 

enheter Lars Lodin bedömde inte skulle ingå; nämligen Familjerådgivningen, Förebyggandeenheten, 

Länsövergripande enheten samt Tillståndsenheten. Anledningar till det var att deras arbete inte härrör 

till studiens syfte, löd under andra lagar än socialtjänstlagen och därför kunde verka hindrande vid 

besvarande av enkäten samt att han bedömde att de enheterna inte ingår i IFO. Det slutgiltiga valet var 

att 18 enheter skulle ingå i undersökningen och att alla medarbetare inom enheterna, oavsett befattning, 

tillfrågades om deltagande. Listor med alla medarbetares e-post via Gävle kommun för distribueringen, 

totalt 501 stycken, tilldelades oss av kommunen. 

5.3.3 Genomförande 

Vi efterforskade olika enkätprogram via internet. Valet av enkätprogram grundade sig i ett antal 

faktorer: distributionssätt, möjligheten att utforma enkäter själv, kostnad, möjligheten att anonymisera 
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enkäter samt antal enkäter man får göra. Med de kriterierna valdes www.webbenkater.com som 

erbjuder studenter ett stort utbud av funktioner för enkätskapande och distribuering kostnadsfritt. 

 

Bryman (2008) poängterar vikten av att göra en pilotstudie innan den egentliga undersökningen för att 

testa forskningsinstrumentet. Vidare menar Bryman att ett sådant tillfällighetsurval av 

pilotrespondenter kan ge feedback på hur frågorna uppfattas, om de lätt kan missförstås samt hur 

frågorna är konstruerade. Innan enkäten distribuerades träffade vi en liten grupp med pilotrespondenter 

samt mailade till de som inte kunde vara fysiskt på plats. De fick svara på ett urval av frågorna och 

gavs möjlighet att lämna feedback. Enkäten skickades även för granskning till socialtjänstens utredare 

Per Åsbrink som gav värdefulla insikter och feedback. All feedback togs i beaktande vid 

konstruktionen av enkäten. 

 

Veckan innan enkäten distribuerades skickades missivbrev till alla enhetschefer och ställföreträdande 

enhetschefer inom Socialtjänst Gävle. Vi använde oss av en av kommunens färdiga e-postlistor. Den 

färdigställda enkäten distribuerades måndagen den 9 april klockan 10.00 till socialarbetarna inom 

Socialtjänst Gävle. De fick två veckor på sig att besvara enkäten. I slutet på första veckan skickades 

den första påminnelsen och i mitten på den andra veckan skickades den andra. Efter båda 

påminnelserna ökade svarsfrekvensen. Enkäten avslutades fredagen den 20 april klockan 23.59. 

Förvaltningen genomförde 2018 års medarbetarenkät under samma period som vår enkät. 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet inbegriper hur konsistent och tillförlitligt ett forskningsresultat är (Kvale & Brinkman, 

2014). Reliabilitet beskriver Trost (2012) som en traditionell syn på en studies tillförlitlighet. I sin 

yttersta form menas att förutsättningarna ska vara exakt lika för alla deltagare. Begreppet reliabilitet 

kan enligt Trost (2012) brytas ner i fyra komponenter: kongruens, precision, objektivitet och konstans. 

 

Genom att vi har varit noggranna vid konstruerandet av enkäten samt med ovanstående begrepp i 

åtanke har vi ämnat att öka studiens reliabilitet. Med kongruens menas likartade frågor som mäter 

samma fenomen (Trost, 2012). Kongruens togs mest i beaktande vid konstruktionen av de tabellariska 

frågorna då de är likartade och avser mäta attityder runt samma fenomen, exempelvis påståenden om 

för- respektive nackdelar. Enkätens frågor var utformade med färdiga svarsalternativ, förutom den 

öppna frågan, för att öka precisionen. Med precision menas hur frågorna är utformade och hur de 

besvaras (Trost, 2012). Genom att deltagarna fick färre frågor att besvara ämnades sannolikheten öka 

för högre svarsfrekvens. Ytterligare ett sätt att försöka höja precisionen är att konstruera tydliga frågor 
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och svarsalternativ för att underlätta för deltagaren att besvara frågorna. När forskarna oberoende av 

varandra kommer fram till samma slutsats har de hög objektivitet (Trost, 2012). Vi har tolkat våra 

resultat var för sig och sedan diskuterat våra tolkningar för att finna likheter och olikheter. Genom 

identifieringen av dessa har vi strävat efter att stärka objektiviteten för att öka reliabiliteten. Med 

konstans tas tidsaspekten upp, att oavsett när enkäten besvaras ska förutsättningarna för likartade svar 

vara höga (Trost, 2012). Frågorna rörde den nuvarande organisationsformen och deltagarnas nuvarande 

arbetsvillkor. Detta kan leda till att tidsaspekten kan påverkas och studiens konstans blir lägre då de 

nuvarande förutsättningar kan komma att förändras. 

 

En studies validitet avgör om studien har uppnått att mäta det den avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 

2014; Trost, 2012; Bryman, 2008). I en enkätstudie hänger begreppen validitet och reliabilitet ihop och 

mycket av graden av validitet och reliabilitet kan påverkas vid konstruktionen av enkäten och 

utformningen av frågorna. Det ena förutsätter det andra, även om begreppen går att särskilja (Trost, 

2012). Bryman (2008) poängterar att bortfall påverkar en studies validitet. Vi har genom att konstruera 

enkäten efter syfte och frågeställningar eftersträvat att höja förutsättningarna för god validitet. 

5.5 Generaliserbarhet 

Ett fokus för den kvantitativa forskaren är studiens generaliserbarhet, alltså huruvida resultatet är 

applicerbart på exempelvis hela populationen, inkluderat de som valt att inte delta i undersökningen. 

För att öka generaliserbarheten läggs stor vikt vid att få ett representativt urval (Bryman, 2008). Vår 

population består av socialarbetare vid Socialtjänst Gävle. Möjlighet att generalisera inom Socialtjänst 

Gävle och i större utsträckning alla socialarbetare inom liknande organisationer är eftersträvansvärt 

(jfr. Bryman, 2008). Vi avsåg att jämföra vårt resultat med andra statistiska data för att se om det finns 

några likheter eller skillnader och genom det öka vår studies generaliserbarhet. Genom de strategier 

som använts för att öka svarsfrekvensen har vi strävat efter att öka möjligheten till generaliserbara 

resultat. 

 

Denna studie är genomförd på den totala populationen av målgruppen för undersökningen nämligen 

socialarbetare inom Socialtjänst Gävle. Svarsfrekvensen på enkäten var 57 procent. Webbenkäten som 

undersökningsmetod har generellt låg svarsfrekvens samtidigt som det sedan lång tid tillbaka framförts 

att det blir allt svårare att få personer att delta i enkätstudier (Japec, Ahtianen, Hörngren, Lindén, 

Lyberg & Nilsson, 1997). En svarsfrekvens på över 50 procent har ansetts vara acceptabelt för att en 

undersökning ska vara godkänd och generaliserbar (Mangione, 1995; Moore, 2000). Olika forskare har 

dock olika åsikter om detta och det är diskuterbart vilken svarsfrekvens som anses acceptabel. Det går 
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därför att ifrågasätta denna studies generaliserbarhet inom den egna organisationen. Ett så lågt bortfall 

som möjligt är självklart eftersträvansvärt och ökar tillförlitligheten av resultatet.  Bryman (2008) 

menar att man ska vara mycket försiktig med att generalisera mellan olika likartade populationer och 

ger som exempel att studenterna alkoholkonsumtion vid en högskola inte behöver vara likartad vid 

andra högskolor av motsvarande storlek. Beträffande denna undersökning kan det föreligga stora 

organisatoriska skillnader mellan olika organisationer, vilket gör det mycket svårt att generalisera 

utanför den undersökta populationen. Stor försiktighet bör iakttas vid jämförelser med andra 

socialtjänstorganisationer. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska principer som alla forskare måste förhålla sig till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vid utformning av missivbrev och inledning till enkäten togs alla fyra etiska principer i beaktande. Vi 

har redogjort för studiens syfte och att deltagande är frivilligt samt värnat om deltagarnas anonymitet 

genom att elektroniskt anonymisera enkätsvaren till att endast visa deltagaridentitet som en kod. Detta 

innebär att ingen enskild persons e-postadress kan knytas till den tilldelade koden. Alla deltagare har 

deltagit via en personlig länk för att undvika att en person svarar flera gånger. Vi är medvetna om, och 

har gjorts medvetna om genom synpunkter på enkäten, att vissa frågor kan leda till att enskild person 

kan identifieras av oss som forskare. Genom en otydlighet angående detta i inledningen till enkäten 

kan ett visst bortfall föreligga. Tydlighet gällande att ingen enskild person skulle kunna identifieras i 

uppsatsen hade kunnat göras bättre. Deltagarnas anonymitet har dock bevarats genom att vi undvikit 

att kontrollera enskilda personers svar. 

 

Vid konstruktionen av frågorna till enkäten har särskilt beaktande, noggrannhet med formuleringarna, 

tagits för att undvika känsliga och värdeladdade frågor. Endast den öppna frågan, där deltagarna fick 

skriva fritt, kan innehålla sådan information. Den öppna frågan har analyserats kvalitativt med 

tematisering där deltagarnas anonymitet är bevarad. 

5.7 Analysverktyg och analysmetoder 

För att kunna dra generella slutsatser redovisas resultatet utifrån ett begränsat empiriskt material 

grundat på sannolikhetsbedömningar, så kallad förklarande statistik (jfr. Byström & Byström, 2011). 

Vi har använt oss av datorprogrammet SPSS 24 för att analysera rådatan. Enkätprogrammet hade 



 

22 

 

funktionen att ladda ner rådata i “.csv” som vi sedan importerade till SPSS. Därefter kodade vi om 

variablerna för att sedan kunna presentera dem. Resultatet är till mesta del presenterat i 

frekvenstabeller. En frekvenstabell visar hur många som har svarat samt den procentuella andelen som 

har svarat likadant (Bryman, 2008). När det funnits olika antal svaranden inom samma fråga, 

exempelvis tabellariska frågor, har vi redovisat den aktuella siffran av svaranden för varje delfråga. 

För jämförelse har vi gjort grupperingen behandlare eller utredare utifrån bakgrundsvariabeln om 

befattningar. De som inte sorterades in under de två grupperna, exempelvis chefer och administratörer, 

har sorterats in som övriga. I vissa frågor har korstabulering gjorts mellan grupperna behandlare och 

utredare. Med korstabulering undersöks relationer mellan två eller flera grupper (Greasley, 2007). 

 

Trost (2012) menar att öppna frågor är mindre lämpliga för en enkät. Det största besväret är att hantera 

svaren som kan variera i både längd och utförlighet samt ibland saknas helt. Trost (2012) menar att 

man ska tänka sig för innan man använder öppna frågor i en enkät. Vi gjorde en enkel tematisering av 

enkätens öppna fråga med teman som direkt härrörde till uppsatsens frågeställningar: inställning till 

specialisering, betydelse av organisationsformen samt samverkan. Sedan sorterades relevanta svar in 

under varje tema för att sedan kunna presenteras och analyseras i respektive avsnitt i kapitel sex. 
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6. Resultatredovisning och analys 

I kapitlet redovisas resultat utifrån denna studies empiri som sedan analyseras med hjälp av tidigare 

forskning och teorier i förhållande till syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en presentation 

av bakgrundsdata samt resonemang kring bortfall. Kapitlet fortsätter med tre avsnitt där det sker en 

presentation och analys av socialarbetarnas inställning till den specialiserade organisationen, 

betydelsen av organisationen för socialarbetare respektive klient samt organisationens inverkan på 

samverkan. 

6.1 Bakgrund och bortfall 

Den ursprungliga populationen bestod av 485 deltagare och det slutgiltiga resultatet, antalet som 

började besvara enkäten, var 276 deltagare, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent. Det föreligger 

ett visst internt bortfall genom de som påbörjat, men inte avslutat enkäten samt de som valt att inte 

besvara vissa frågor. 234 personer avslutade hela enkäten och besvarade alla frågor, vilket ger en 

svarsfrekvens på 48 procent. Deltagarantalet varierar från fråga till fråga och det framgår i varje tabell 

det faktiska antal som besvarade just den frågan. 
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Tabell 1. Bakgrundsdata 

 Andel 

(%) 

Ålder (n=276)  

18–35 år 28 

36–55 år 52 

56+ år 20 

S:a procent 100 

 

Kön (n=275) 
 

Man 16 

Kvinna 83 

Annat 1 

S:a procent 100 

 

Tjänsteår (n=276) 
 

0–2 år 43 

3–5 år 22 

6–14 år 18 

15–25 år 12 

25+ år 5 

S:a procent 100 

 

Befattning (n=274) 
 

Chef 8 

1:e socialsekreterare 5 

Socialsekreterare 37 

Behandlare 23 

Administratör 7 

Annat 20 

S:a procent 100 

 

Enhetstillhörighet (n=273) 
 

Mottagningsenheten 5 

Utredningsenhet Barn, Ungdom och Vuxen 18 

Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna och 

Rehab/Integration 
18 

Familjehemsenheten 5 

Öppenvårdsenhet Vuxen och Barn och familj 15 

Familjeboendet 4 

Boendeenheten 7 

Stödboendeenheten 4 

Rekryteringsenheten 3 

Förebyggandeenheten 5 

Familjerättsenheten 3 

Utredningsenhet Ensamkommande barn 3 

Sesam Söder, Öster och Norr 7 

Stödboendet Via och EKB Utsluss 3 

S:a procent 100 

 

Det var en stor majoritet kvinnor som besvarat enkäten. Ungefär 14 procent av socialsekreterarna i 

Sverige är män (SCB, 2016). Denna enkät har besvarats av något fler män och detta kan bero på att 

undersökningen riktar sig till alla socialarbetare inom Socialtjänst Gävle. Av de som har uppgett att 
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deras befattning är socialsekreterare har 13 procent uppgett att de är män. Åldersmässigt är det något 

fler yngre (18–35 år) än äldre (56+ år), men den största andelen var mellan 36 år och 55 år av de som 

har besvarat enkäten. Närmare hälften av deltagarna uppger att de har arbetat på sitt nuvarande arbete 

i mindre än två år, vilket tyder på en tämligen hög personalomsättning. 

 

Det går att identifiera vissa delar av enkäten där det varit ett större bortfall. Efter bakgrundsfrågorna 

valde tio deltagare att inte fortsätta med enkäten. Detta kan bland annat ha berott på att deltagarna inte 

kände sig helt anonyma. Speciellt chefer är i viss mån möjliga att identifiera eftersom frågorna tar upp 

vilken enhet respondenten tillhör och vilken befattning denne har. Detta kan ha bidragit till lägre 

svarsfrekvens från cheferna. Det största bortfallet förekom när deltagarna skulle besvara de mer 

omfattande frågorna med flera delfrågor, nämligen frågorna 6a och 6b.  På dessa frågor minskade 

deltagarantalet med över tio personer per fråga. Noterbart är att endast en person tappades på den mest 

omfattande frågan med flest delfrågor, vilket troligen beror på att de personer som kommit så långt 

som till näst sista frågan i enkäten har bestämt sig för att slutföra undersökningen. 

6.2 Socialarbetarnas inställning till specialisering 

Tabell 2. Socialarbetarnas inställning till den specialiserade organisationen. 

 Alla 

(n=267) 

Behandlare 

(n=87) 

Utredare 

(n=126) 

Övriga 

(n=54) 

Nöjdhet med 

organisationsformen (%)     
Mycket eller ganska nöjd 60 47 67 66 

Varken nöjd eller missnöjd 25 29 23 24 

Mycket eller ganska missnöjd 12 17 8 10 

Vet inte 3 7 2 0 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Merparten av de tillfrågade svarade att de var mycket eller ganska nöjda med den specialiserade 

organisationen. Utredarna var i högre utsträckning mycket eller ganska nöjda med specialiseringen än 

vad behandlarna var. 

 

Frågan är ställd för att få en uppfattning om den generella nöjdheten gällande den specialiserade 

organisationsformen. Att den generella nöjdhetsnivån är hög kan tolkas på flera sätt. Vid analys av 

frågan angående den specialiserade organisationen är en tolkning att det är specialiseringen som 

socialarbetarna är nöjda med och att detta inte behöver betyda att de är lika nöjda med organisationen 

i stort. Att betydligt fler av utredarna (66 %) än av behandlarna (49 %) är nöjda med den specialiserade 

organisationen utforskas mer i kommande avsnitt där socialarbetarna fått ta ställning till påståenden 

om för- respektive nackdelar med specialisering.  
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6.2.1 Fördelar med specialisering 

Tabell 3. Socialarbetarnas inställning till fördelar med specialisering. 

 Alla 

(n=254) 

Behandlare 

(n=83) 

Utredare 

(n=123) 

Övriga 

(n=48) 

Det blir en tydlig uppdelning i ansvarsområden (%)     

Instämmer helt/Instämmer till viss del 85 79 87 90 

Neutral 11 16 8 8 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 4 5 5 2 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Den enskilde socialarbetaren får möjlighet att bli expert 

på ett område (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 81 68 85 92 

Neutral 15 27 11 8 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 4 5 4 0 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Ger närhet till specialiserade kollegor inom samma 

område som kan ge stöd och hjälp (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 81 72 86 84 

Neutral 15 22 11 14 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 4 6 3 2 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Det är fördelaktigt vid unika, välavgränsade problem (%) 
    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 74 64 75 88 

Neutral 23 34 22 8 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 3 2 3 4 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Klienter upplever att specialiseringens sorterande 

funktion är hjälpsam (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 34 26 34 50 

Neutral 47 58 42 42 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 19 16 24 8 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Leder till utredningar av hög kvalitet (%) 
    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 59 33 70 73 

Neutral 35 57 25 21 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 6 10 5 6 
 100 100 100 100 

 

Av resultatet framgår att socialarbetarna i stor utsträckning instämmer i fördelarna med specialisering. 

En grundläggande tanke bakom specialisering är att det blir en tydlig uppdelning i ansvarsområden (jfr. 

Michailakis & Schirmer, 2017), ett påstående 85 procent av alla socialarbetare som svarade på enkäten 

instämde i. 

 

Vid jämförelse av utredare och behandlare framgår det att det i samtliga påståenden råder en diskrepans 

mellan grupperna där utredare hade högre andel instämmande svar på samtliga påståenden. Att det var 
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så stora skillnader mellan grupperna kan tolkas som att specialiseringen till större del gynnar utredarna 

än behandlarna. En alternativ tolkning är att behandlarna har en närmare relation till klienten än 

utredarna och därför upplever utredarna färre nackdelar. Att specialiseringen leder till utredningar av 

hög kvalitet var det påstående där skillnaden mellan svaren var störst mellan utredare och behandlare. 

En rimlig anledning till att utredare ser mer positivt på detta påstående är att de arbetar mer med 

utredningar och genom specialiseringen besitter den spetskompetens som leder till utredningar av 

högre kvalitet. Behandlare har i sin roll mindre möjligheter att påverka utredningarna. Ett par 

behandlare uttryckte en önskan om att få vara mer delaktiga i beslutsfattande i enkätens öppna fråga: 

”[…]Till exempel att det kan vara lämpligt att utredare och behandlare arbetar mer tillsammans när 

det är både pågående utredning och insats.” samt ”Socialarbetarna ska lyssna på behandlarna som 

är de som träffar klienterna mest och oftast vet vad de behöver. På så sätt skulle de inte behöva lägga 

ner lika mycket arbete på varje klient. Efter som vi behandlare ser ganska snabbt att socialarbetarna 

ofta tar fel beslut rörande klienten.” Det går att skönja en viss frustration hos vissa behandlare när det 

gäller möjligheten att påverka vilka beslut som tas inom den mer myndighetsutövande delen av 

socialtjänsten. 

 

Perlinski (2010) har i en öppen enkätfråga låtit socialarbetare vid en specialiserad IFO svara på vad de 

tycker är de största fördelarna var med den egna organisationen. Två tredjedelar framhöll då 

möjligheten att specialisera sig och bli expert på ett område, vilket var det mest förekommande svaret. 

Det resultatet utmärker sig i Perlinskis (2010) studie då skillnaden till det näst mest förekommande 

svaret var stort. I vår undersökning instämde 81 procent i detta påstående, men svaret framstår ändå 

inte som det mest framträdande eftersom flera av de andra påståendena om fördelar med en 

specialiserad organisation fick liknande stöd. Skillnaderna mellan undersökningarna kan ha sin 

förklaring i att socialarbetarna fick fördelar presenterade för sig till vilket inte skedde i Perlinskis 

undersökning där socialarbetarna fick skriva egna förslag. 

 

Påståendet att klienterna upplever specialiseringens sorterande funktion som hjälpsam var det enda 

påstående som majoriteten av respondenterna inte höll med om, utan de förhöll sig istället tämligen 

neutrala till det. Påståendet har sitt ursprung i Bloms (1998, s. 196) doktorsavhandling där de 

intervjuade, beträffande socialarbetaren som specialist, genomgående ”lyfter fram en ökad tydlighet 

som något mycket positivt, framförallt för klienterna”. Jämförelsevis instämde i vår studie dock färre i 

just detta påstående. 
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6.2.2 Nackdelar med specialisering 

Tabell 4. Socialarbetarnas inställning till nackdelar med specialisering. 

 Alla 

(n=243) 

Behandlare 

(n=77) 

Utredare 

(n=120) 

Övriga 

(n=46) 

Leder till avsaknad av generell kunskap på grund av 

ökad specialisering (%) 
    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 60 52 61 70 

Neutral 23 31 22 15 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 17 17 17 15 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Det är påfrestande att alltid jobba med samma typ av 

sociala problem (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 31 35 24 42 

Neutral 23 20 24 27 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 46 45 52 31 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Den egna enhetens organisatoriska ramar kan verka 

begränsande i klientarbetet (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 61 62 62 59 

Neutral 22 13 26 26 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 17 25 12 15 

S:a procent 100 100 100 100 

 

För många socialarbetare från olika enheter involveras i 

klientens ärende (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 64 57 66 69 

Neutral 18 21 17 13 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 18 22 17 18 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Ger en otydlig helhetsbild av klientens problematik (%) 
    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 58 59 60 52 

Neutral 19 19 15 30 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 23 22 25 18 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Kan upplevas som hinder för förtroendefulla relationer 

mellan socialarbetare och klient (%) 

    

Instämmer helt/Instämmer till viss del 49 55 44 52 

Neutral 25 22 27 26 

Instämmer knappast/Instämmer inte alls 26 23 29 22 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Det framgår av resultatet att utredare och behandlare svarat relativt samstämmigt beträffande 

nackdelarna med specialisering, vilket skiljer sig från hur grupperna ställde sig till fördelarna där 

skillnaderna var större. Båda grupperna är överens om att specialisering leder till en otydlig helhetsbild 

av klientens problematik och att den egna organisationens ramar kan vara begränsande för klientarbetet. 

Grell et al. (2013) har visat att specialisering kan leda till bristande helhetssyn vilket innebär problem 

särskilt för klienter med komplexa behov. Utredarna instämmer i något större omfattning i att 
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specialisering leder till avsaknad av generell kunskap. Tidigare forskning har visat att specialisering 

leder till att socialarbetare tappar generalistkompetens (Perlinski, 2010). 

  

För att uppnå bra resultat vid olika typer av behandling är relationen, eller alliansen, mellan behandlare 

och klient av största vikt (Kåver, 2016; Røkenes & Hanssen, 2007). Detta kan innebära att behandlare 

i större utsträckning än utredare upplever den begränsningen som specialiseringen innebär för 

relationen. Samtidigt tyder forskning på att det finns fördelar med uppdelning mellan behandling och 

myndighetsutövning för just behandlare (Blom, 2004; Grell et al. 2013). Perlinski (2010, s. 62) visar 

att vissa socialarbetare beskriver ”myndighetsutövning inbäddat i klientarbete som en källa till misstro 

och som en potentiell maktdimension där klienten har en underordnad ställning”. Det huvudsakliga 

resultatet som dessa forskare pekar på är dock att specialisering utgör ett hinder för bärande relationer 

till klienter med komplexa behov, men kan vid relationer till klienter med enstaka, avgränsade behov 

tvärt om kan vara gynnsamt (Grell et al., 2013; Perlinski, 2010). Resultatet av denna studie visar att 

behandlarna i något större utsträckning upplevde att specialiseringen inverkar negativt på deras 

möjligheter att etablera bärande kontakter än vad utredarna gjorde. 

 

Påståendet att det är påfrestande att alltid jobba med samma typ av sociala problem fick minst stöd av 

de olika nackdelarna.  Något fler behandlare än utredare instämde dock i påståendet vilket kan tolkas 

som om behandlare önskar arbeta med fler delar av en klients problem än de som jobbar med 

beslutsfattande. 

 

Resultatet tyder på att det finns flera orsaker som påverkar socialarbetarnas inställning till 

specialisering, bland annat den specialiserade indelningen i problemområden. En annan anledning kan 

vara de organisatoriska ramarna som både utredare och behandlare upplevde som begränsande. Bristen 

på helhetssyn, att det blir en otydlig helhetsbild av klientens problematik, var något båda grupperna var 

eniga om. Brist på helhetssyn framhålls i tidigare forskning som en bristvara i en specialiserad 

socialtjänst (Grell et al., 2013; Morén et al., 2010; Perlinski, 2010). I utarbetningen av socialtjänstlagen 

(1980:62) betonades helhetssyn och att en klients hela problemsituation skulle belysas något som inte 

verkar ha realiserats. 

 

Resultatet av denna undersökning visar att respondenter är mindre benägna att instämma i nackdelarna 

med specialisering jämfört med fördelarna. Tidigare forskning har visat att socialarbetare i en 

specialiserad socialtjänst har ett kluvet förhållande till konsekvenserna av organisationsformen 

(Perlinski 2010). Samtidigt som de ser fördelar, främst genom möjlighet att få stor kunskap inom ett 
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område och bli expert, ser de även den specialiserade organisationens begränsningar och nackdelar. 

Perlinski (2010) menar att den största nackdelen socialarbetarna ser med specialisering är att de saknar 

en överblick av andra verksamheter än den egna, vilket påverkar kompetensnivån. Han visar även att 

socialarbetare är av åsikten att specialiseringen leder till avsaknad av allmän socialarbetarkompetens. 

Av detta drar han slutsatsen att en specialiserad socialtjänsts fördelar även är dess största nackdelar. 

Vårt resultat går även att tolkas som att den ger uttryck för samma slutsats som Perlinskis. 

 

I likhet med tidigare forskning instämde socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle till större andel i 

fördelarna med specialisering, en överhängande majoritet (80% <) av deltagarna instämmer i fördelarna 

om att det blir en tydlig uppdelning i ansvarsområden, möjligheten att bli expert samt närhet till 

specialiserade kollegor. Socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle instämde mindre ofta med 

nackdelarna jämfört med fördelarna av en specialiserad socialtjänst. När deltagarna gavs tillfälle att, 

med egna ord, uttrycka sig om vad som skulle underlätta deras arbete berörde 21 procent av svaren hur 

de kunde underlätta för klient där bland annat bristande helhetssyn fanns representerad. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att socialarbetare inom en specialiserad socialtjänst 

spontant strävar att uppnå helhetssyn, integration och samverkan även om det går i motsatt riktning 

från den formella organisationsstrukturen (se Perlinski, 2010). 

6.3 Organisationens betydelse för socialarbetare och klienter 

En specialiserad organisation riskerar att bli fragmentiserad, vilket är en konsekvens som påverkar 

både socialarbetare och klienter. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att fragmentisering kan 

leda till onödigt dubbelarbete. Det kan även leda till en splittring mellan enheterna och att arbetet då 

blir ineffektivt (Giovanella, 2016). 
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Tabell 5. Socialarbetarnas uppfattning om konsekvenser för klienter. 

 Alla 

(n=241) 

Behandlare 

(n=76) 

Utredare 

(n=119) 

Övriga 

(n=46) 

Hur vanligt är det att klienter är aktuella vid flera 

enheter? (%) 
    

Mycket eller ganska vanligt 86 85 87 88 

Varken vanligt eller ovanligt 8 8 7 10 

Mycket eller ganska ovanligt 4 2 4 2 

Förekommer inte 0 1 0 0 

Vet inte 2 4 2 0 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Hur många socialarbetare är involverade i klients 

ärenden? (%) 

    

Alldeles eller lite för många 57 50 64 46 

Lämpligt 30 36 23 39 

Alldeles eller lite för få 1 3 0 4 

Vet inte 12 11 13 11 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Är det ett problem att klient får upprepa sig inför olika 

socialarbetare? (%) 

    

I stor eller viss utsträckning 77 78 77 74 

Endast i liten utsträckning 13 16 13 9 

Ingen utsträckning 2 1 2 4 

Vet inte 8 5 8 13 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Av resultatet framgår att 86 procent av socialarbetarna svarat att det är mycket eller ganska vanligt att 

en klient är aktuell vid mer än en enhet. Detta tolkas som att klienter med komplexa behov är vanligt 

förekommande inom Socialtjänst Gävle. Vidare uppgav en majoritet av socialarbetare att det är för 

många socialarbetare involverade i klienters ärenden. När Perlinski (2010) ställde motsvarande fråga i 

en enkät till medarbetare inom en specialiserad socialtjänst svarade en cirka en tredjedel att det var för 

många socialarbetare involverade i klientärenden medan hälften uppgav att det var ett lämpligt antal. 

Således skiljer sig resultaten mellan Perlinskis (2010) studie och denna undersökning sig åt på ett inte 

obetydligt vis. Båda undersökningarna tyder på att det är vanligt att socialsekreterare tycker att det är 

för många socialarbetare som inblandade i klientärende medan vår studie ger starkare stöd för detta. 

Skillnaderna kan bero på att studierna är gjorda i olika kommuner där organisationerna kan ha haft 

olika grader av specialisering. Med tanke på att Perlinskis enkätundersökning gjordes 2008 är en annan 

tolkning att utvecklingen gått mot att socialarbetare i större utsträckning upplever att det är för många 

socialarbetare involverade i klientärenden. Av resultatet går det även se att utredare i någon större 

utsträckning än behandlare menar att det är för många socialarbetare involverade i klienters ärenden. 
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Blom et al. (2009) har visat att när många socialarbetare är anslutna till ett och samma ärende innebär 

det hinder för att utveckla bärkraftiga relationer med klienten. Detta uttrycks även i enkätens öppna 

fråga genom deltagare som skrev bland annat: ”Jag tror på en organisation där en klient inte träffar 

alltför många socialarbetare. Detta så att de kan få personliga relationer till någon som kan se och ta 

ansvar för att hjälpa dem i hela ens livssituation.” En annan respondent förde fram som 

förbättringsförslag att det skulle vara ”Färre personer som träffar samma klienter/familjer”. En följd 

av att klienterna träffar flera socialarbetare från olika enheter är att de får upprepa samma information 

till de olika socialarbetarna. I undersökningen fick socialarbetarna ta ställning till om de upplevde att 

det var ett problem och i så fall i vilken utsträckning det förekommer. Resultatet tolkas som att det är 

vanligt förekommande att klienter får upprepa samma information för olika socialarbetare samt att 

socialarbetarna till stor del betraktar det som ett problem. Det i sin tur kan vara grunden för 

dubbelarbete genom dubbeldokumentation. 

 

Tabell 6. Konsekvenser för socialarbetare. 

 Alla 

(n=239) 

Behandlare 

(n=75) 

Utredare 

(n=119) 

Övriga 

(n=45) 

I vilken utsträckning socialarbetarna uppger att 

dubbeldokumentation förekommer (%) 
    

I stor utsträckning 19 18 19 21 

I viss utsträckning 37 41 32 42 

Endast i liten utsträckning 18 15 23 11 

I ingen utsträckning 2 1 2 2 

Vet inte 24 25 24 24 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Hur ofta socialarbetarna önskar arbeta med fler delar av 

en klients problem än den egna enheten 

ansvarsområde (%) 

    

Mycket eller ganska ofta 28 41 22 22 

Ibland 34 31 35 35 

Mycket eller ganska sällan 27 22 32 24 

Aldrig 6 5 8 2 

Vet inte 5 1 3 17 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Det framgår att över hälften av deltagarna i enkäten svarat att dubbeldokumentation förekommer i stor 

eller i viss utsträckning. Anmärkningsvärt är att en fjärdedel av respondenterna menar sig inte veta om 

dubbeldokumentation förekommer. En förklaring till detta gavs i enkätens öppna fråga: ”Vad gällde 

frågan om dubbeldokumentation, så är de oklart eftersom att vi inte ser varandras journal eller 

dokumentation som skrivs, så troligtvis skrivs mycket dubbelt”. Vad gällande att socialarbetarna inte 

har tillgång till varandras journaler hade deltagare i enkätens öppna fråga åsikter om: ”[…]Jag tänker 

mig också att medarbetarna ska ges möjlighet att dela journalanteckningar i större omfattning, samt 
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ges förtroende till gemensam journal. Kanske ett fliksystem […] där samtlig information finns gällande 

individen.” samt ”Underlätta datasystemet så att en klient har EN journal. Gärna med flikar så man 

kan välja vilken enhets journal man vill se samt att man skall kunna välja att se allas samtidigt”. Detta 

indikerar att socialarbetarna vill ha möjlighet till bättre insyn i klientens hela ärende vilket i sin tur 

leder till bättre helhetssyn. 

 

Flera deltagare nämnde stuprörsorganisation eller “stuprörstänk” i enkätens öppna fråga, de menade 

att det är en negativ aspekt som påverkar både socialarbetare och klient. En stuprörsorganisation har 

en uppdelning i olika verksamhetsområden där varje område utgör ett avgränsat stuprör, med egna mål 

och ansvar, vilket medför att det kan bli svårare för de olika områdena att samarbeta (Persson & 

Westrup, 2014). Det finns en koppling mellan stuprörstänk och fragmentisering i den splittring som 

kan uppstå i en specialiserad organisation. Deltagarna menade att det finns alltför mycket stuprörstänk 

vilket försvårar för klienter som kan uppleva att det är svårt att få rätt hjälp inom organisationen. Även 

socialarbetarna verkar ibland känna sig begränsade av stuprörsorganisationen och över hälften menar 

att de ibland eller ofta socialarbetarna önskat arbeta med fler delar av en klients problem än den egna 

enhetens ansvarsområde. 

 

En konsekvens av specialiseringen är att klienter med komplexa behov inte alltid passar in i den 

organisatoriska strukturen eller att denne hamnar i ett slags rundgång och ”bollas runt” mellan olika 

enheter på grund av att ingen känner ett ansvar för klienten som helhet (jfr. Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). En deltagare tog upp fenomenet i enkätens öppna fråga: ”[…]klienten ska springa 

runt under en onödigt lång tid hos olika enheter innan man till slut har panikmöten när varken 

kommunikation mellan enheterna fungerar eller att alla enheter säger "det är inte vårt ansvar" och 

klienten bara hänvisas runt, runt.”. 

 

I takt med att samhället ställer krav på att socialtjänsten ska tillgodose klienternas behov, med bland 

annat utredningar av hög kvalitet, har specialisering blivit allra vanligast. Den specialiserade 

socialtjänstorganisationen är att betrakta som en komplex organisation med många uppdelningar i 

ansvarsområden. Sammantaget visar resultatet att det finns flera konsekvenser av den specialiserade 

organisationen för både socialarbetare och klient. Socialarbetarna riskerar att utföra onödigt 

dubbelarbete genom dubbeldokumentation samt att de önskar arbeta mer med helhetsbilden av klients 

problem. Att klienter är aktuella på flera enheter skapar problem, exempelvis genom att de får upprepa 

samma information för olika socialarbetare samt att de ”bollas runt” mellan olika aktörer. Bae och 
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Feiock (2012) menar att det är en utmaning, och ställer höga krav på samverkan, att förhindra att 

fragmentisering uppstår. 

6.4 Organisationens inverkan på samverkan 

Samverkan kan ses som en form av integration vars syfte är att motverka den differentiering som 

uppstår vid specialisering (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Grell et al. (2013) menar att samverkan 

blir aktuellt när en klients behov, på grund av komplexiteten gör det svårt att avgränsa, inte kan sorteras 

in i de organisatoriska ramarna. För att undersöka samverkan vid Socialtjänst Gävle har frågor ställts 

angående hur ofta samverkan sker mellan olika enheter och på vilka sätt denna samverkan sker. För att 

öka förståelsen om samverkan har även socialarbetarnas uppskattning över sina kunskaper om olika 

enheters ansvarsområden efterforskats. 

 

Tabell 7. Socialarbetarnas kunskap om ansvarsområden. 

 Alla 

(n=265) 

Behandlare 

(n=87) 

Utredare 

(n=125) 

Övriga 

(n=53) 

Kunskap om andras  

ansvarsområden (%) 
 

   
Mycket eller ganska god 68 62 68 73 

Varken god eller dålig 24 27 24 21 

Mycket eller ganska dålig 8 10 8 6 

Vet inte 0 1 0 0 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Andras kunskap om den egna enhetens 

ansvarsområde (%) 

    

Mycket eller ganska god 26 25 21 39 

Varken god eller dålig 34 37 33 34 

Mycket eller ganska dålig 35 31 40 25 

Vet inte 5 7 6 2 

S:a procent 100 100 100 100 

 

På frågan “Min kunskap om andra enheters ansvarsområden är…?” svarade en tydlig majoritet att de 

har mycket god kunskap eller ganska god kunskap. Svaren på frågan “Min uppfattning är att 

socialarbetare tillhörande andra enheter har en kunskap om min enhets ansvarsområde som är…?” 

skiljer sig betydligt jämfört med svaren på den tidigare frågan. Endast runt en fjärdedel uppgav att 

andra enheter har mycket god kunskap eller ganska god kunskap om den egna enhetens ansvarsområde. 

Fler än en tredjedel menar att andra enheter har mycket eller ganska dålig kunskap om deltagarens egna 

enhet. Således kan slutsatsen dras att socialarbetarna skattar sin egen kunskap om andra enheter högre 

än vad de skattar andras kunskap om deras egen enhet. Detta kan innebära problem för samverkan när 

parterna har felaktiga förväntningar på varandra, vilket kan leda till att de utvecklar fördomar. En bra 

samverkan grundar sig på respekt och förståelse för motpartens situation. Missförstånd grundar sig ofta 
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i att parterna inte känner till vad den andra kan, får och ska göra (Danermark & Germundsson, 2007). 

För att denna kunskap ska uppstå kan enheterna göra studiebesök hos varandra eller delta i 

gemensamma utbildningar (Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015). 

 

Tabell 8. Socialarbetarnas samverkan inom Socialtjänst Gävle. 

 Alla 

(n=236) 

Behandlare 

(n=75) 

Utredare 

(n=119) 

Övriga 

(n=42) 

Samverkan med socialarbetare från 

andra enheter (%) 
    

Varje dag 9 15 6 7 

Flera gånger i veckan 37 33 37 45 

Ungefär en gång i veckan 15 12 20 10 

Flera gånger i månaden 15 15 16 12 

Ungefär en gång i månaden 9 9 8 7 

Mer sällan än en gång i månaden 11 15 8 10 

Aldrig 1 1 1 2 

Vet inte 3 0 4 7 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Nyttjande av Förvaltningens 

samverkanstid (%) 

    

Varje vecka 6 1 8 5 

Varannan vecka 9 5 9 12 

Var tredje vecka 8 7 14 0 

En gång i månaden 14 5 20 14 

Mer sällan än en gång i månaden 30 34 28 33 

Aldrig 25 41 13 29 

Vet inte 8 7 8 7 

S:a procent 100 100 100 100 

 

En majoritet av socialarbetarna uppger att de samverkar minst en gång i veckan. Det vanligaste svaret 

är att de samarbetar något oftare nämligen flera gånger i veckan. Inom Socialtjänst Gävle finns en 

formell samverkanstid avsatt, vilket är två timmar varje onsdag eftermiddag. Denna studie visar att 

samverkanstiden nyttjas i begränsad utsträckning och fler än hälften av socialarbetarna angav att de 

nyttjar denna tid mer sällan än en gång i månaden. I den öppna frågan skriver flera att samverkanstiden 

används till annat än samverkan, exempelvis ”Samverkanstiden är bra men svår att hålla tom. Det blir 

ofta som annat får bokas in då” eller ”Utnyttja Samverkanstiden i större omfattning och inte använda 

den till andra möten. Min erfarenhet säger att alltför många bokar in enskilda klientbesök på den tiden 

istället för att göra sig tillgänglig”. 

 

Socialarbetarna uppgav således att de samverkar betydligt oftare än när de använder den formella 

samverkanstiden. Detta innebär att samverkan måste ske på annat vis. En stor del av samverkan sker 

troligen genom informella kontakter som tas på initiativ av den enskilde socialarbetaren. Perlinski 

(2010) framför att personalen i en specialiserad organisation strävar efter spontan integration, 
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samverkan och sökande efter helhetssyn. Denna spontana organiseringsprocess går i motsatt riktning 

från den formella organisationsstrukturen. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att integration 

som sker med hög grad av horisontell integration men med låg grad av vertikal integration kallas 

samarbete. Enligt denna terminologi så ägnar sig socialarbetarna som deltagit i denna studie främst åt 

samarbete när de under frivilliga former själva tar initiativ till integration. Ett flertal deltagare tar i den 

öppna frågan upp villigheten att samverka och att ”öppna upp” mellan enheterna. Det föreligger en 

önskan från deltagarna att organisationen ska uppmuntra och motivera samverkan och att alla ska vara 

informerade om vilka möjligheter till samverkan som existerar inom organisationen. 

 

Vi frågade även hur ofta olika enheter samverkar med varandra och kunde därigenom komma fram till 

att den enhet som uppger att de i genomsnitt samverkar mest med andra enheter är Mottagningsenheten. 

De enheter som uppgav att de samverkar mest med en annan enhet var Utredningsenhet Vuxen och 

Öppenvårdsenheten Vuxen. Vuxenenheterna var även de som angav att de samverkade mest på frågan 

om hur ofta de samverkar. 

 

Tabell 9. Hur ofta socialarbetarna samverkar via olika sätt. 

 Telefon 

(n=234) 

E-post 

(n=234) 

Personliga 

möten 

(n=235) 

Treserva 

(n=236) 

Mycket eller ganska ofta 55 69 38 44 

Ibland 32 21 39 29 

Mycket eller ganska sällan 10 7 19 16 

Aldrig 2 2 3 9 

Vet inte 1 1 1 2 

S:a procent 100 100 100 100 

 

Beträffande de sätt som socialarbetarna väljer att samverka på så framgår att e-post är vanligast 

förekommande. Cirka 70 procent av socialarbetarna anger att de samverkar genom att använda e-post 

mycket eller ganska ofta. Det näst vanligaste sättet är att använda telefon. Personliga möten var något 

som används av många, men inte lika frekvent som e-post och telefon. Treserva, som är ett it-system 

som används inom Socialtjänst Gävle, brukas även det frekvent för samverkan mellan socialarbetarna. 

47 procent uppgav att de använder Treserva för att samverka mycket eller ganska ofta. Treserva är ett 

verktyg för verksamhetsstyrning med alla grundprocesser för verksamheten tillgängliga, anpassade 

efter den roll man har i verksamheten, samt samlar all dokumentation kring klienten (Gävle kommun, 

2013). Informationen i Treserva är sekretesskyddad vilket underlättar för samverkan genom att 

meddelanden som skickas genom Treserva kan innehålla sekretesskyddade uppgifter till skillnad från 

e-post. 
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De sätt socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle använder för att samverka säger något om vilken typ 

av samverkan som förekommer. Vid användande av e-post och Treserva så skickas skriftliga 

meddelanden mellan aktörerna. Det rör sig i dessa fall om en mer begränsad form av kommunikation 

som förmodligen främst innebär att socialarbetarna informerar varandra om resultat och fakta, vilket 

leder till att samverkan i dessa fall snarare handlar om koordination enligt Berggrens (1982) definition. 

Telefon och personliga möten möjliggör en dialog där parterna kan återkoppla till varandras 

resonemang och detta möjliggör samverkan på en djupare nivå. Samverkan kan i dessa fall ses som 

exempel på kollaboration där det sker ett utbyte av expertis och kan i bästa fall leda till synergieffekter 

där helheten blir större än vad de enskilda insatserna bidrar med. Danermark och Kullberg (1999) 

menar att koordination som samverkansform är otillfredsställande då det inte leder till att samverkan 

fullföljs på ett lämpligt sätt och ingen organisatorisk inlärning sker. 

 

Vid samverkan inom eller mellan olika organisationer finns det många olika faktorer som inverkar på 

kvalitet och hur framgångsrik samverkan är. I litteraturen om samverkan listas ofta faktorer som gynnar 

respektive hämmar samverkan (Bergmark & Lundström, 2005a; Danermark & Kullgren, 1999; 

Danermark, 2000; Danermark, et al., 2009). I denna studie undersöks vilken betydelse socialarbetarnas 

kunskap har vid intern samverkan inom socialtjänsten. Det går att skilja på olika typer av kunskap som 

är aktuell vid samverkan, dels kunskap om själva samverkansprocessen och dels den kunskap som 

aktörerna har om varandras arbetsvillkor och arbetsförhållanden (Danermark & Germundsson, 2007). 

 

På den öppna frågan ”Vad kan göras mer inom organisationen för att underlätta socialarbetarnas 

arbete?” valde 15 procent att på något vis framhålla kunskap om andra enheter och deras arbetsvillkor 

som viktigt för en bra samverkan. Exempelvis skriver deltagare i enkäten bland annat: ”Mer utbildning 

och kunskap kring varandras arbetsområde, skulle öka förståelse.”, ”kunskap om vad andra gör och 

ska göra.” samt ”[...] Om vi lär känna varandra bättre så är det lättare att kontakta varande. Satsa 

mer på att personalen i grupperna träffas [...]”. 

 

Vi kan således, med stöd i vår egen empiri, se att socialarbetarna värdesätter kunskap om andra för att 

uppnå bättre samverkan. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar på vikten av samsyn 

och likartat synsätt som framgångsfaktorer för samverkan (Danermark et al., 2009). Svaren på den 

öppna frågan ger även många förslag på åtgärder som skulle kunna leda till ökad förståelse för de olika 

enheternas arbetsvillkor exempelvis: ”Jag vet att jag kan och får auskultera på andra grupper, men vi 

tappar bort det. Kanske skulle närmaste chef driva det utbytet mer.” och ”Ökad förståelse för 

varandras arbete, genom tex fler samverkansdagar. Även tillfällen för träffar utan krav på prestation 

tex ’mingel’ för att lära känna varandra bättre, det kan vara en början till ökad och bättre samverkan.” 
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Några deltagare menar att få ”ansikte på varandra” och lära känna varandra bättre skulle främja 

samverkan mellan olika socialarbetare. Många vill att socialarbetarna ska träffas oftare delvis för 

samverkan, men även för att prata med och lära känna varandra. I överlag tycks kunskapsluckorna om 

varandras arbetsområden utgöra ett slags hinder för samverkan och att detta kan överbryggas av 

exempelvis gemensamma samverkansträffar, ”jobbskuggning” samt auskultation. 

Kunskapsdimensionen tas upp av flera i tidigare forskning och svaren från deltagarna stödjer många 

aspekter som exempelvis att klargöra och diskutera berörda parters synsätt, att det sker rimliga 

förväntningar på varandras arbete och framför allt att utveckla respekt och förståelse för varandras 

arbete i samverkansprocessen (se Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015; Danermark, 2000; 

Danermark & Germundsson, 2007). 

 

Det har tidigare bedrivits forskning och gjorts utredningar om samverkan inom Gävle kommun 

(Larsson, 2014; Skeri, Magnusson & Hägg, 2014). Där konstaterades bland annat att medarbetarna 

hade begränsad kännedom om vad som erbjuds inom andra grupper i förvaltningen och att det 

efterfrågades ökade möjligheter till auskultation på varandras enheter och gemensamma utbildningar 

som möjliggör dialog med kollegor från andra arbetsplatser. Vår studie visar att vissa socialarbetare 

fortfarande har samma önskemål. 

 

Fenomenet att klienter har behov av multipla kontakter från olika enheter inom Socialtjänst Gävle är 

återkommande i svaren på den öppna frågan och tas upp som ett av de större problemen. Danermark 

och Germundsson (2007) framhåller att en god samverkan bland annat innebär att klienten inte ”bollas 

runt” mellan olika aktörer, att en tydlig arbetsfördelning minskar risken för att klient ska ”falla mellan 

stolarna” samt att de olika aktörerna inte får ha mål som konflikterar med varandra. Det tycks finnas 

flera barriärer för smidigare samverkan som exempelvis att socialarbetarna inte har tillgång till 

varandras journalanteckningar runt samma klient samt oklara “sekretessväggar” mellan enheterna, 

särskilt betonas sekretess mellan socialsekreterare och behandlare. Det försvårar det dagliga arbetet 

och skapar onödigt krångel för klienten enligt några deltagare. Tidigare forskning har visat att det 

styrande regelverket kan verka hindrande i samverkansprocessen och att särskilt sekretess kan utgöra 

försvårande omständigheter vid samverkan (Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015; Danermark 

et al., 2009). 

 

Det finns likheter med tidigare forskning om faktorer som påverkar samverkan och vad som sker inom 

Socialtjänst Gävle. Danermarks (2000) modell över faktorer som påverkar samverkan delar in 

förutsättningar för god samverkan i tre delar: styrning, struktur och samsyn. I denna studie fanns främst 
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likheter med styrning och samsyn. Inom styrning ingår sekretess som försvårande faktor för samverkan 

(Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015). Begränsningar på grund av sekretess är något denna 

studie har visat är ett problem för socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle. Det handlar dels om 

sekretess mellan olika yrkesprofessioner, exempelvis socialsekreterare och behandlare, men även en 

form av intern sekretess där olika aktörer runt samma klient inte kan läsa varandras dokumentation. 

Samsyn inbegriper kunskapsdimensionen, dels kunskap om samverkansprocessen, men även 

kunskapen som aktörerna har om varandra (Danermark, 2000). Det finns likheter med detta i denna 

studie angående kunskap om varandra där deltagarna bland annat menar att det behövs mer kunskap 

om varandras uppdrag. Utan faktisk kunskap om varandra och de andra enheternas ansvarsområden är 

det svårt att veta om man strävar mot samma mål eller om de står i konflikt med varandra. 
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7. Diskussion 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens resultat. Sedan följer en resultatdiskussion kring 

likheterna och skillnaderna mellan behandlares och utredares svar i undersökningen samt en diskussion 

gällande begränsningar i klientarbetet. En kritisk metoddiskussion förs där det redogörs för metodens 

för- och nackdelar samt vilken inverkan olika faktorer har haft på studiens resultat. Avslutningsvis 

diskuteras förslag på fortsatt forskning i ämnet. 

7.1 Sammanfattning av denna studies resultat 

Resultatet av denna studie visar att de socialarbetare vid Socialtjänst Gävle som besvarade vår enkät 

generellt var nöjda med den specialiserade organisationsformen de arbetar inom. Socialarbetarna 

instämde i vad tidigare forskning har visat och höll i stor utsträckning med om påståenden om 

specialisering som att det är en fördel att ”Den enskilde socialarbetaren får möjlighet att bli expert på 

ett område” samtidigt som de menade att detta ”leder till avsaknad av generell kunskap”. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visat att specialiseringens största fördelar även är dess 

största nackdelar (Perlinski, 2010). Det intressanta i denna studie är att socialarbetarna i större 

utsträckning stöder påståenden om fördelar än påståenden om nackdelar, vilket tyder på att de är nöjda 

med den specialiserade organisationsformen. Det går även att se att utredare i högre grad än behandlare 

är nöjda med den specialiserade organisationen. Resultatet visar att utredare ser större fördelar med 

möjligheten att bli experter, vilket leder till bättre utredningar medan behandlarna i någon mån känner 

sig mer begränsade av organisationen. 

 

Socialarbetarna uppger att det är mycket vanligt att klienter är aktuella vid flera enheter och majoriteten 

av socialarbetarna tycker att klienterna har kontakt med för många socialarbetare. Att klienternas har 

många kontakter med olika socialarbetare tror socialarbetarna leder till dubbelarbete och 

dubbeldokumentation. Vidare visar denna studie på att det finns tydliga förbättringsmöjligheter när det 

gäller samverkan vilket är en förutsättning för att motverka fragmentisering. 

 

Majoriteten av de socialarbetare inom Socialtjänst Gävle som besvarade vår enkät svarar att de 

samverkar minst en gång i veckan och över en tredjedel att de samverkar flera gånger i veckan. Denna 

samverkan verkar dock ske främst genom informella kontakter medan den formella samverkanstiden 

endast nyttjas sparsamt. Studien visar att samverkan främst sker genom e-post vilket kan ses som en 

form av koordinerad samverkan, men att även andra samverkanssätt förekommer frekvent. 
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Socialarbetarna menar att de själva har stor kunskap om andra enheters ansvarsområden. Däremot 

upplever de inte att socialarbetare vid andra enheter har lika stor kunskap om deras egen enhet. En 

förutsättning för god samverkan är respekt och förståelse för motpartens situation och felaktiga 

förväntningar kan vara ett problem. Vikten av kunskap om varandra är något som socialarbetarna själva 

uppmärksammat och de har även ett flertal förslag på hur detta kan uppnås. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Likheter och skillnader i behandlares och utredares upplevelser av specialisering 
Ett intressant resultat av denna studie är den skillnad som kan utrönas mellan hur utredare och 

behandlare upplever den specialiserade organisation. Överlag framstår utredarna som mest positivt 

inställda till den specialiserade organisationen.  Tydligast framgår detta av att utredarna uppger att de 

är mer nöjda med den organisation de arbetar inom. Utredarna är även generellt mer positivt inställda 

till påståenden om fördelar med en specialiserad socialtjänst. 

 

Utredarna menar att specialisering leder till utredningar av hög kvalitet, något som behandlarna är 

betydligt mer tveksamma till. Möjligtvis leder specialiseringen till att utredarna får möjlighet att bli 

experter på ett mer snävt område och därför kan skriva bättre utredningar, men varför är behandlarna 

tveksamma till detta? Två tredjedelar av behandlarna upplever inte att specialisering leder till 

utredningar av hög kvalitet. Behandlarna verkar, i vissa fall, ge uttryck för frustration över att de inte 

har möjlighet att påverka utredningarna i den utsträckning de önskar. Möjligen känner behandlarna 

ibland att de utför insatser som inte skulle varit aktuella om de själva hade haft större inflytande över 

besluten som utredningarna leder fram till. 

 

Behandlarna är mindre positivt inställda till specialisering. Vad detta beror på kan inte besvaras utifrån 

denna studie. En möjlig tolkning är att det kan bero på att behandlarna känner sig begränsade av den 

specialiserade organisationen, vilket visar sig i att de i större utsträckning önskar att de kunde arbeta 

med fler delar av en klients problematik än vad som faller inom deras ansvarsområde. Behandlarna 

upplever även i något större utsträckning än utredare att det är påfrestande att alltid jobba med samma 

typ av sociala problem. En rimlig förklaring är att behandlarna har möjlighet till större inblick i 

klientens hela problembild, medan utredarna främst fokuserar på att fatta beslut om insats för ett mer 

specifikt problem. 

 

Att en specialiserad socialtjänst leder till att för många socialarbetare involveras i en klients ärende var 

något som utredarna gav uttryck för i större utsträckning än behandlarna. En möjlig förklaring till detta 
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är att utredarna har fler kontakter med olika socialarbetare. Både utredare och behandlare uppger dock 

att de samverkar i ungefär lika stor utsträckning. Ett rimligt antagande är att behandlare har tätare 

kontakter med färre samarbetspartners, något som skulle vara intressant att undersöka närmare. 

 

Behandlare och utredare förhåller sig tämligen lika inför de konsekvenser en specialiserad organisation 

har för klienterna. Båda grupperna är överens om att de organisatoriska ramarna kan verka begränsande 

i klientarbetet och de ser inte heller att klienterna upplever den specialiserade organisationens 

sorterande funktion som hjälpsam. De organisatoriska ramarna och den egna enhetens ansvarsområde 

kan utgöra ett hinder för att socialarbetare möjlighet att få en helhetsbild av klienten. Det har tidigare 

framhållits att förlorad helhetssyn är en av de största konsekvenserna av en specialiserad organisation 

(Lundgren et al., 2009). Bristen på helhetssyn försvårar socialarbetarnas klientarbete vilket har som 

effekt att framförallt klienter med komplexa behov inte får beslut och insatser som täcker in dennes 

fullständiga problembild. För att överbrygga problemet ställs höga krav på samverkan samt en vilja att 

utforska klientens helhetsbild. Perlinski (2010) framhåller att socialarbetare i en specialiserad 

organisation spontant strävar efter helhetssyn genom informell samverkan över enhetsgränserna.  Det 

går ur denna studies resultat att se att den formella samverkanstiden endast utgör en liten del av 

informationsflödet mellan socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle. Ett rimligt antagande är att 

socialarbetarna förlitar sig på informell samverkan för informationsutbyte som möjliggör en bättre 

helhetsbild av klienten. 

 

Varför har behandlare och utredare olika uppfattningar om specialiseringens inverkan på deras 

arbetsvillkor, men eniga om specialiseringens konsekvenser för klienterna? Morén et al. (2010, s 202) 

hävdar att i en specialiserad socialtjänstorganisation dominerar myndighetsutövning och lagstyrning 

över behandling: “Det är som om myndighetsperspektivet tar överhanden och lägger en skugga över 

den professionella kompetensen.” Detta skulle möjligen förklara varför behandlare känner sig något 

mer begränsade i sitt handlingsutrymme i den specialiserade organisationen. 

 

Konsekvenser och problem för klienter uppmärksammas troligast av de som har klientkontakt. 

Oberoende av om arbetet är behandling eller beslutsfattande har båda grupperna uppmärksammat, och 

är eniga om, att klienterna blir lidande av en specialiserad organisation. En möjlig förklaring är att 

oavsett var i organisationen socialarbetaren befinner sig utgörs arbetet till största del av kontakt med 

klient och att detta inte skiljer sig mellan de olika enheterna och professionerna. Därför har de samma 

erfarenheter av klienter som blivit lidande av en specialiserad organisation. 
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7.2.2 Begränsningar för socialarbetarna i arbetet med klienter 

Många socialarbetare som deltog i denna studie hade synpunkter på begränsningar gällande 

informationsflöde samt avsaknaden av en gemensam journal för klient där all information kring 

klienten finns samlad. Inom Socialtjänst Gävles datorsystem finns det begränsningar i vilken 

information olika socialarbetare har möjlighet att ta del av; det är oftast bara den egna enhetens journal 

man har tillgång till. Varför denna begränsning existerar är oklart då det är rimligt att anta att en delad 

journal skulle underlätta samverkan och öka förutsättningarna för helhetssyn runt klienten. Inom 

individ- och familjeomsorgen existerar inga sekretessgränser enligt sekretesslagen (2009:400) 

(Clevesköld & Thunved, 2015; Lenberg, Geijer & Tansjö, 2010). För att information ska kunna lämnas 

mellan olika verksamhetsgrenar krävs dock att uppgifterna har anknytning till ett tjänsteärende eller att 

den som lämnar uppgiften behöver samråda med en kollega kring ärendet (prop. 2003/04:152). Vid 

behov finns således möjligt att dela information mellan olika enheter. 

 

I en helt integrerad organisation skulle inte socialarbetare som arbetar med missbruksfrågor utestängas 

från information om barnärenden, helt enkelt eftersom dessa enheter inte skulle existera. Den 

specialiserade organisationen skapar barriärer genom valet av organisationsform och inte utifrån de 

övergripande regelverk som utgörs av lagar och förordningar. Differentieringen inom den 

specialiserade socialtjänstorganisationen leder till dubbelarbete i form av dubbeldokumentation och att 

klienter får upprepa svaren på samma frågor till olika socialarbetare. Varför socialtjänstorganisationer 

väljer att skapa artificiella informationsgränser och inte har sammanhållen journalföring skulle vara 

intressant att utreda. 

 

Socialtjänst Gävles försök att ha en gemensam samverkanstid för i stort sett samtliga enheter 

(Mottagningsenheten är exkluderad) är en typ av formell samverkan där ledningen har beslutat tid då 

samverkan ska ske. Denna studie tyder dock på att denna tid nyttjas i begränsad omfattning där mer än 

hälften använder den formella samverkanstiden mindre än en gång i månaden. Problemet med en 

gemensam samverkanstid är att den kan upplevas som svår att använda, eftersom det kan vara svårt att 

göra sig tillgänglig speciellt när det är osäkert om tiden kommer att nyttjas. Huruvida vissa enheter har 

egen formell samverkan mellan varandra är okänt för författarna av detta arbete, men det förefaller 

troligt att socialarbetarna inom Socialtjänst Gävle till stor del har funnit egna informella 

samverkansformer där större delen av samverkan sker. Detta tyder på att samverkan framförallt sker 

horisontellt mellan socialarbetare på liknande nivå inom olika enheter. Det horisontella 

informationsflödet inom en organisation är något som sällan studeras, utan den hierarkiska styrningen 

brukar normalt vara i fokus (Holmgren Caicedo, Jonsson & Mårtensson, 2013). Den informella 
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organiseringen har ändå avgörande betydelse för hur arbetet inom socialtjänsten bedrivs. En 

specialiserad organisation, där det finns tydliga gränser, kan modifieras genom den informella 

organiseringen och möjliggöra informationsutbyte och gemensamt arbete över dessa skiljelinjer (Blom 

et al, 2011; Grell, 2016). 

 

Det är viktigt för bra samverkan att det finns stöd på alla nivåer i organisationen. Danermark (2010) 

framhåller vikten av styrning och regelverk för framgångsrik samverkan. Exempelvis är det ledningens 

uppgift att se till att ansvarsfrågor rörande samverkan klargörs. Ett tydligare klargörande av 

ansvarsområden skulle kunna motverka att klienter “bollas runt” mellan olika enheter, något som flera 

respondenter uppgav var ett problem i sina svar på den öppna frågan. Det skulle även motverka 

konflikter mellan olika enheter beträffande arbetsfördelning. Johansson (2011) påvisar även hur 

formella samverkansmöten främjar den informella samverkan genom att det blir lättare för aktörerna 

att ta kontakt när de redan sedan tidigare är bekanta. Deltagarna i denna studie framhåller 

“jobbskuggning” och studiebesök för att förbättra samverkan. Att samverkan främst bygger på 

informell samverkan kan ses som en tillgång då det möjliggör en mer flexibel organisation. 

7.3 Kritisk metoddiskussion 

Det finns flera nackdelar med att välja enkät som metod. Jämfört med intervju så är enkät ett betydligt 

mindre flexibelt verktyg framförallt genom att när väl enkätfrågorna är bestämda så finns det ingen 

möjlighet att påverka svaren. Att inte kunna ställa följdfrågor gör det dessutom svårt att fördjupa sig i 

en frågeställning. Respondenterna kan inte heller på eget initiativ ta upp ämnen som inte 

enkätförfattaren redan i förväg har bestämt, vilket gör att det ställer höga krav på att konstruktören i 

förväg har en tydlig bild av vad exakt vad som ska undersökas. En stor fördel är att det ges möjlighet 

att undersöka en stor population och därför större förutsättningar att generalisera resultatet. Denna 

fördel bedömde vi vara så betydande att den övervägde nackdelarna. Eftersom vi avsåg att alla inom 

Socialtjänst Gävle skulle ha möjlighet att delta i undersökningen bedömde vi att enkät var det mest 

fördelaktiga sättet att nå vår population. Vi övervägde möjligheten att göra en pappersenkät, som vi 

själva distribuerade på exempelvis arbetsplatsträffar, men på grund av den begränsade tiden valde vi 

bort det alternativet. 

 

Resultatet av denna studie har påverkats av olika metodologiska val. Det är troligt att genom att 

informera respondenterna, innan de svarade på fråga 6 rörande för- och nackdelar med specialisering, 

att forskning tidigare har visat på dessa slutsatser påverkat resultatet. Att hänvisa till en auktoritär källa 

kan ha gjort att respondenterna i högre utsträckning instämde i påståendena än vad de annars skulle ha 
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gjort.  Instämmer-skalor i sig själva har även det visat sig leda till att respondenter i alltför stor 

omfattning väljer ”att hålla med”, vilket även kallas ”acquiescence bias” (Persson, 2016c). 

 

I studiens öppna fråga har en stor del av deltagarna i enkäten valt att ta upp samverkan. Frågan i sig 

var ställd utifrån vad som kan göras för att underlätta socialarbetarnas arbete. Det är inte helt otroligt 

att det faktum att respondenterna innan de besvarade den öppna frågan, vilket var placerad sist i 

enkäten, omedelbart innan hade besvarat ett antal frågor om samverkan, gjorde att svaren i högre 

utsträckning berörde samverkan. Denna påverkan kan även ses som positiv eftersom det ledde till att 

svaren var relevanta för undersökningens frågeställningar. 

 

Olika faktorer kan ha lett till att svaren blivit mer positiva eller gynnande för organisationen. Dock bör 

inga influenser från oss författare ha påverkat svaren, mer än de metodologiska val som gjorts. I och 

med att deltagarna haft möjlighet att samtala om enkäten kan svaren i viss mån färgats av diskussioner 

dem emellan. Deltagandet kan även ha påverkats med anledning av att deltagarna inte känt sig helt 

anonyma, vilket även kan ha inverkat på hur de tagit ställning till frågorna. Information om enkäten 

publicerades tillsammans med en uppmaning om deltagande på kommunens intranät. Detta kan ha lett 

till att socialarbetarna känt ett tvång att delta samt att svaren kan ha färgats av att ledningen visat 

intresse för enkäten. 

 

Med anledning av att förvaltningens medarbetarenkät genomfördes samtidigt som denna studies enkät 

kan deltagarantalet ha påverkats. Det kan ha haft positiv inverkan genom att ett intresse för 

organisationens uppbyggnad redan fanns och att det i sin tur ledde till att fler visade intresse för denna 

studies enkät. Samtidigt kan det ha haft en negativ inverkan genom att det blev två enkäter som skulle 

besvaras under samma tid och att det kan ha upplevts ha tagit för mycket tid. Utifrån enkätens 

bakgrundsfrågor fanns möjligheten att identifiera enskilda personer, men särskilt beaktande har tagits 

att inte undersöka enskilda deltagare vilket hade kunnat framgå tydligare. Särskilt chefer och andra mer 

specifika befattningar kan ha känt sig identifierbara vilket kan ha lett till att dessa personer valt att inte 

delta. 

 

En stor andel av frågorna i den enkät som utgör empiri för denna studie hade svarsalternativ på Likert-

skala. En nackdel med frågor som är ställda med svarsalternativ på Likert-skala är att det inte går att 

sätta ett exakt värde på svarsalternativen vilket ger upphov till vaga kvantifieringar (Persson, 2016b). 

Om ett värde har en oklar faktisk kvantitet anses det vara en vag kvantifiering (Bradburn & Miles, 

1979). Det är svårt att sätta ett värde på exempelvis ”sällan” och att värdet är detsamma varje gång det 
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svarsalternativet förekommer. Det är upp till deltagarna att sätta ett värde på sådana svarsalternativ och 

det är rimligt att anta att deltagarna värderar svarsalternativen olika. 

7.4 Avslutning och förslag på fortsatt forskning 

Arbetet med denna uppsats har gett inspiration och idéer för vidare studier av specialisering och 

samverkan. En enkät har av sin natur begränsningar genom att forskningsmetoden inte tillåter djupare 

undersökningar. Kvalitativ metod skulle möjliggöra studier i hur socialarbetarna praktiskt samverkar 

runt klienter i aktuella ärenden, men även hur de delar information och kunskap mellan varandra. Det 

skulle även vara intressant att undersöka vilka typer av ärenden och frågeställningar som avhandlas 

genom de olika kommunikationsvägarna som vi har tagit upp i uppsatsen. Något som skulle vara svårt 

att genomföra, men väldigt intressant, vore att studera effekten av samverkan. Leder exempelvis god 

samverkan mellan Utredningsenhet Vuxen och Öppenvårdsenhet Vuxen till att klienter blir aktuella 

under kortare perioder? Det skulle även vara intressant att studera skillnaderna gällande arbetsvillkoren 

i en specialiserad socialtjänstorganisation mellan socialarbetare med myndighetsutövande 

arbetsuppgifter och de som arbetar med stöd och behandling. 

 

Socialtjänst Gävle är en multispecialiserad organisation med mycket hög grad av specialisering. För 

att uppnå helhetssyn och bästa resultat för klienterna har Socialtjänst Gävle ett behov av att samverka 

inom organisationen. Det finns forskning som visar på vilka faktorer som främjar respektive motverkar 

god samverkan. Socialtjänst Gävle har även gjort egen forskning och utredningar som behandlat hur 

samverkan kan förbättras. Det som går att ifrågasätta är i vilken mån denna kända forskning har fått 

genomslag i den praktiska verksamheten. Tidigare forskning, liksom denna studie, visar på konkreta 

förslag till hur samverkan kan förbättras, dock är det lite som tyder på att denna kunskap om samverkan 

verkligen tillämpas. En utökad samverkan mellan kommunen och högskolan skulle kunna leda till dels 

större kunskapsutbyte, men även till att forskningsresultat och teorier i större utsträckning användes 

ute på fältet. 

 

Inom socialtjänsten, en del av samhällets hjälpsystem, är det viktigt att ha ett tydligt klientfokus. 

Mycket av den forskning som bedrivits saknar detta klientfokus och det är svårt att utvärdera huruvida 

det har blivit bättre för klient med specialiseringen. Ett förslag på fortsatt forskning är att fler studier 

ska utgå från klientens perspektiv och fylla i den rådande kunskapsluckan. Det finns ständigt utrymme 

för förbättringar i ett föränderligt samhälle. Det ställs krav från samhället på 

socialtjänstorganisationernas verksamhetsutveckling. I samband med den fortsatta utvecklingen är det 
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viktigt att fortsätta forska och på så sätt bidra till att det finns goda grunder till hur socialtjänsten 

organiseras, både för socialarbetares och klienters bästa. 
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Ange din ålder  
 
 

18–25 år  
 

26–35 år  
 

36–45 år  
 

46–55 år  
 

56–65 år  
 

65+ år 
 
 
 
 
Ange ditt kön  
 
 

Man  
 

Kvinna  
 

Annat 
 
 
 
 
Ange hur många år du har arbetat på din nuvarande arbetsplats  
 
 

0–2 år  
 

3–5 år  
 

6–9 år  
 

10–14 år  
 

15–20 år  
 

21–25 år  
 

25+ år 
 



 

 

Ange den befattning som stämmer bäst in på ditt nuvarande arbete 

 
Endast ett svarsalternativ möjligt  
 
 

Chef  
 

1:e socialsekreterare  
 

Socialsekreterare  
 

Behandlare  
 

Administratör  
 

Annat, ange vad  
 
 
 
 
Ange vilken enhet du tillhör 

 
Endast ett svarsalternativ möjligt  
 
 

Mottagningsenheten Familjehemsenheten 

Utredningsenhet Barn Öppenvårdsenhet Vuxen 

Utredningsenhet Ungdom 
Öppenvårdsenhet Barn och 

familj  

Utredningsenhet Vuxen Familjeboendet 

Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga 
Boendeenheten 

vuxna  

Försörjningsstödsenhet Rehab/Integration Stödboendeenheten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekryteringsenheten  
 
Förebyggandeenheten  
 
Familjerättsenheten 
 
Utredningsenhet Ensamkommande 

barn   
Sesam Söder, Öster och Norr  
 
Stödboendet Via och EKB Utsluss 

 
 
 
 
Specialisering och organisation 

 
Med specialisering avser vi att organisationen delas upp i enheter antingen efter problemområde (t.ex. ekonomiskt bistånd) eller 

funktion (t.ex. mottagning). 

 



 

 

1. Hur nöjd är du med den nuvarande specialiserade organisationsformen inom socialtjänst Gävle?  
 
 

Mycket nöjd  
 

Ganska nöjd  
 

Varken nöjd eller missnöjd  
 

Ganska missnöjd  
 

Mycket missnöjd  
 

Vet inte 
 
 
 
 
2. Hur ofta funderar du på hur socialtjänst Gävle är organiserad?  
 
 

Mycket ofta  
 

Ganska ofta  
 

Ibland  
 

Ganska sällan  
 

Mycket sällan  
 

Aldrig  
 

Vet inte 
 
 
 
 
3. Min kunskap om hur socialtjänst Gävle är organiserad är... ?  
 
 

Mycket god  
 

Ganska god  
 

Varken god eller dålig  
 

Ganska dålig  
 

Mycket dålig  
 

Vet inte 
 



 

 

4. Min kunskap om andra enheters ansvarsområden är… ?  
 
 

Mycket god  
 

Ganska god  
 

Varken god eller dålig  
 

Ganska dålig  
 

Mycket dålig  
 

Vet inte 
 
 
 
 
5. Min uppfattning är att socialarbetare tillhörande andra enheter har en kunskap om min enhets 

ansvarsområde som är… ? 
 

 
Mycket god  

 
Ganska god  

 
Varken god eller dålig  

 
Ganska dålig  

 
Mycket dålig  

 
Vet inte 

 
 



 

 

 
Forskning har visat på för- och nackdelar med en specialiserad organisation inom socialtjänsten. 

6a. I vilken mån instämmer du, utifrån ditt nuvarande arbete, i följande påståenden om fördelar med 

specialisering?

 
 Instämmer helt Instämmer till viss del Neutral  Instämmer knappast Instämmer inte alls 
 
 
Det blir en tydlig   
uppdelning i  
ansvarsområden 
 
Den enskilde  
socialarbetaren   
får möjlighet att  
bli expert på ett  
område 
 
Ger närhet till  
specialiserade  
kollegor inom   
samma område  
som kan ge stöd  
och hjälp 
 
Det är fördelaktigt  
vid unika,   
välavgränsade  
problem 
 
Klienter upplever  
att  
specialiseringens   
sorterande  
funktion är  
hjälpsam 
 
Leder till   
utredningar av  
hög kvalitet 
 
 



 

 

Forskning har visat på för- och nackdelar med en specialiserad organisation inom socialtjänsten. 

6b. I vilken mån instämmer du, utifrån ditt nuvarande arbete, i följande påståenden om nackdelar med 

specialisering? 

 
Instämmer helt Instämmer i viss mån 

 
Leder till  
avsaknad av   
generell kunskap  
på grund av ökad  
specialisering 
 
Det är  
påfrestande att   
alltid jobba med  
samma typ av  
sociala problem 
 
Den egna  
enhetens  
organisatoriska   
ramar kan verka  
begränsande i  
klientarbetet 
 
För många  
socialarbetare   
från olika enheter  
involveras i  
klientens ärende 
 
Ger en otydlig  
helhetsbild av   
klientens  
problematik 
 
Kan upplevas  
som hinder för  
förtroendefulla   
relationer mellan  
socialarbetare  
och klient 
 
 
 
 
Klientarbete 

 
Följande frågor behandlar vissa aspekter av klientarbetet. 

 
Neutral Instämmer knappast Instämmer inte alls  



 

 

7. Hur vanligt är det att klienter är aktuella vid fler enheter än din egen?  
 
 

Mycket vanligt  
 

Ganska vanligt  
 

Varken vanligt eller ovanligt  
 

Ganska ovanligt  
 

Mycket ovanligt  
 

Förekommer inte  
 

Vet inte 
 
 
 
 
8. Vad anser du om antalet socialarbetare som dina klienter vanligtvis har kontakt med inom socialtjänst Gävle?  
 
 

Alldeles för många  
 

Lite för många  
 

Lämpligt  
 

Lite för få  
 

Alldeles för få  
 

Vet inte 
 



 

 

9. Hur ofta har du önskat att du haft möjlighet att arbeta med fler delar av en klients problem än vad som 

faller inom din enhets ansvarsområde? 
 

 
Mycket ofta  

 
Ganska ofta  

 
Ibland  

 
Ganska sällan  

 
Mycket sällan  

 
Aldrig  

 
Vet inte 

 
 
 
 
10. När en klient är aktuell vid flera enheter, i vilken utsträckning anser du att det är ett problem att klienten 

får upprepa samma information för de olika socialarbetarna? 
 

 
I stor utsträckning  

 
I viss utsträckning  

 
Endast i liten utsträckning  

 
I ingen utsträckning  

 
Vet inte 

 
 
 
 
11. I vilken utsträckning anser du att dubbeldokumentation, det vill säga att olika enheter journalför 

samma uppgifter, förekommer? 
 

 
I stor utsträckning  

 
I viss utsträckning  

 
Endast i liten utsträckning  

 
I ingen utsträckning  

 
Vet inte 
 



 

 

Samverkan 

 
Med samverkan avses i denna enkät olika typer av interaktion som sker mellan enheter inom socialtjänst Gävle. 
 

 
12. Hur ofta samverkar du med socialarbetare från andra enheter inom socialtjänst Gävle?  
 
 

Varje dag  
 

Flera gånger i veckan  
 

Ungefär en gång i veckan  
 

Flera gånger i månaden  
 

Ungefär en gång i månaden  
 

Mer sällan än en gång i månaden  
 

Aldrig  
 

Vet inte 
 
 
 
 
13. Hur ofta samverkar du med andra socialarbetare från andra enheter inom socialtjänst Gävle på något 

av följande sätt? 

 
 Mycket ofta Ganska ofta Ibland Ganska sällan Mycket sällan Aldrig Vet inte 
  
 
Telefon  
 
E-post  
 
Personliga möten  
 
Treserva 



 

 

14. Hur ofta nyttjar du Förvaltningens samverkanstid (onsdagar kl. 13-15) till samverkan med andra enheter 

inom socialtjänst Gävle? 
 

 
Varje vecka  

 
Varannan vecka  

 
Var tredje vecka  

 
En gång i månaden  

 
Mer sällan än en gång i månaden  

 
Aldrig  

 
Vet inte 
 



 

 

15. Hur ofta samverkar du med följande enheter? 

 
Ange svarsalternativet "Aldrig" för din egen enhet!
 

 
 Mycket ofta Ganska ofta Ibland Ganska sällan Mycket sällan Aldrig 
  
 
Mottagningsenheten  
 
Utredningsenhet Barn 
 
Utredningsenhet   
Ungdom 
 
Utredningsenhet   
Vuxen 
 
Försörjningsstödsenhet   
Arbete/Unga vuxna 
 
Försörjningsstödsenhet   
Rehab/Integration  
 
Familjehemsenheten 

 
Öppenvårdsenhet   
Vuxen 
 
Öppenvårdsenhet Barn   
och familj  
 
Familjeboendet  
 
Boendeenheten  
 
Stödboendeenheten  
 
Rekryteringsenheten  
 
Förebyggandeenheten  
 
Familjerättsenheten 
 
Utredningsenhet   
Ensamkommande barn 
 
Sesam Söder, Öster   
och Norr 
 
Stödboendet Via och   
EKB Utsluss 



 

 

16. Vad kan göras mer inom organisationen för att underlätta socialarbetarnas arbete?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkter på enkäten 

 
Frivilligt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att delta i vår enkät! Tryck på klar för att avsluta enkäten och låsa dina svar. 

 

Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor eller funderingar! 

 

Carolina Axner 
 
E-post: xx@xx.se 
 
Stefan Arvidsson 
 
E-post: xx@xx.se 
 

 

 

 

 

 

Handledare 
 
Pär Grell 
 
E-post: xx@xx.se 


