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Undersökningen

En enkät med frågor om arbetsvillkor har besvarats av socialsekreterare i 
storstockholm som arbetar med att handlägga anmälningar eller utredningar i 
sociala barnavårdsärenden år 2003, 2014 och 2018. I de här studierna 
beskrivs och jämförs vilka arbetsuppgifter och målgrupper socialsekreterarna 
rapporterar vid de tre mätpunkterna (specialisering) samt hur 
socialsekreterarna skattar att samverkan fungerar inom arbetsgruppen, med 
andra enheter inom socialtjänsten samt med externa organisationer.

Resultat

Specialiseringstrenden inom den sociala barnavården fortsätter, men 2018 är 
det vanligare att vara specialiserad på en eller några få arbetsuppgifter än på 
en särskild målgrupp (barn vs ungdomar). Parallellt med att denna trend blir 
socialsekreterare som utför de specialiserade arbetsuppgifterna allt yngre och 
mer oerfarna. Just dessa parallella trender är intressanta, då ett av de 
vanligaste argumenten för specialisering är möjligheten att utveckla en 
expertroll. Resultaten väcker frågor om de reella möjligheterna att dra nytta 
av en sådan expertroll.

Specialisering-samverkansparadoxen får dock inget starkt stöd i denna 
studies andra delarbete, som förvisso undersöker specialisering inom en 
redan specialiserad domän. Ett intressant resultat är istället att 
målgruppsspecialisering verkar främja samverkan – åtminstone från 
socialsekreterarnas upplevelsehorisont. Det skulle kunna vara så att 
målgruppsspecialisering i högre utsträckning främjar den expertroll vilken i 
tidigare studier (Rose, 2011) ansetts underlätta samverkan.

Specialisering/samverkansparadoxen

Bakgrund

I tidigare studier beskrivs att fördelar med specialisering i kategorier 
av klienter/brukare eller sociala problem är ökad kompetens (Astvik, 
2003; Grell et al., 2021; Tier et al., 2021) samt ökad professionell 
självkänsla och minskad risk för emotionell utmattning hos 
socialsekreterarna (Gómez-García et al., 2020). För att upprätthålla 
helhetssynen i en specialiserad socialtjänst anses dock samverkan 
nödvändig Axelsson & Axelsson, 2006; Bergmark et al., 2017; 
Bergmark & Lundström, 2007; Grell et al., 2021; Raeymaeckers, 
2016; Rose, 2011). Paradoxalt nog antas ofta specialiserade 
organisationer ha svårare att samverka,  på grund av skillnader i 
regler, föreskrifter och struktur eller på grund av kunskapstraditioner 
mellan specialister (Boklund, 1995; Danermark et al., 2013; Liljegren, 
2012; O’Looney, 1997).
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Organisatorisk specialisering kännetecknar dagens sociala barnavårdsarbete i Sverige, trots den uttryckliga avsikten från lagstiftaren om ett 

helhetsperspektiv inom socialtjänstens arbete. Två vanliga argument för respektive mot specialisering rör helhetssyn samt personalens 

möjlighet att utveckla expertis. Här presenteras resultaten från två studier där specialisering inom den sociala barnavården i hälften av 

kommunerna i Stockholms län och hälften av stadsdelarna i Stockholms stad undersökts vid tre mätpunkter (2003, 2014 och 2018),

samt hur olika typer av specialisering relaterar till socialsekreterarnas uppfattningar om hur samarbete fungerar. 
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Tabell 1 2003 2014 2018

Ålder (uppskattat medelvärde)
40.1 37.6** 35.2***

År som socialsekreterare (medel) 7.8 7.6 5.4***

Arbetar endast med 

barnavårdsärenden (procent) 91 99*** 98***

Arbetar endast med barn elller

ungdomsärenden 71 61* 45***

Arbetar bara med att handlägga

anmälningar och/eller

utredningar 04 18*** 28***
+ en arbetsuppgift 12 58*** 57***

+ två arbetsuppgifter 37 19*** 11***

+ tre arbetsuppgifter 35 04*** 03***

+ fya arbetsuppgifter 09 01*** 00***

Arbetar endast med beslut 13 71*** 78***
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Tabell 2

Samband mellan olika specialiseringstyper och samverkan

Collaboration within 

work group, 

n= 926

Collaboration with 

other units, 

n= 925

Collaboration with 

other organizations, 

n= 920

p OR p OR p OR

Målgruppssepcialisering: 

arbetar endast med barn- eller 

ungdomsärenden  (1/0)

0.003 1.51 0.016 1.40 0.021 1.38

Arbetsuppgiftsspecialisering: 

antal rapporterade arbetsuppgifter (1-6)

0.227 1.10 0.535 1.05 0.060 0.86

Myndighetsutövningsspec.: Arbetar endast 

med beslut (1/0)

0.197 1.23 0.481 1.12 0.083 0.75

Kommentar. Generaliserad ordinal regression. Alla regressionsanalyser kontrollerar för år, ålder, kön, arbetserfarenhet, arbetstid i direktkontakt med klient och kvantitativa krav.


