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Sammanfattning 

Socialtjänsten är idag drabbad av en hög arbetsbelastning, något som lett till hög personal omsättning 

och en hög andel arbetsrelaterade besvär. Flera statliga utredningar av situationen likväl inlägg från 

intresseorganisationer som SKL och fackförbund föreslår att ett led i att hantera situationen är genom 

specialisering. Specialiseringen ska bestå i inrättandet av specialistutbildningar och 

specialisttjänstemän. 

Studien ger med hjälp av en kartläggning en nulägesbild av specialisttjänsternas förekomst, hur de 

benämns och inom vilka verksamhetsområden de verkar. Med hjälp av en abduktiv ansats används 

nyinstitutionell organisationsteori i ett försök att förstå specialisttjänsterna utifrån socialchefers 

uppfattningar av dessa.  

 

Nyckelord 

Socialsekreterare – socialtjänst – socionom – specialistsocionom – specialisering  

 

English Summary  

Today the Swedish social services are suffering from high workloads. Consequently this has led to 

poor retention and high turnover rates. Several Official Reports of the Swedish Governemnt as well as 

input from unions and Swedish Association of Local Authorities and Regions suggests that one way to 

handle the situation is through a more specialized social service.  

The suggested specialization includes masterprograms in socialwork (MSW, 60 ECT) for social 

workers and specialized civil servants. The present study will examine the prevalence of this kind of 

specialists, what they are called, their function and in what parts of the social services they serve.  

In the present studie I will atempt to understand specialized civil servants from interviews with 

social service managers perceptions using abduction and neoinstutitional organizational theory.  
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Inledning 

Bakgrund 

Socialtjänsten är och har under lång tid haft en svår situation med hög personalomsättning, hög andel 

arbetsrelaterade besvär och i många fall en allt för stor arbetsbelastning på enskilda tjänstemän. 

Situationen verkar vara som värst inom den sociala barn- och ungdomsvården (AFA, u/å; 

Arbetsmiljöverket [AV], 2016; Tham, 2007, 2009).  

 Den statliga utredningen Källan till en chans: Nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården (2005:81) beskriver en negativ utveckling för området, en bild som delas av flera 

aktörer och som återaktualiseras i flera undersökningar, utredningar, skrifter och handlingsplaner. 

Dessa lyfter frågan inte bara om den svåra arbetsbelastning som idag råder, utan även behovet av 

kompetens hos socialtjänstens tjänstemän och föreslår i flera fall specialistutbildningar och 

specialisering (exempelvis Akademikerförbundet SSR [SSR], 2015a, SSR 2015b, SOU 2010:65, SOU 

2009:68, AFA, u/å; AV 2016, Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2015).  

Det utredningarna kommit fram till är att tjänstemännen inom socialtjänsten i många fall har svåra 

och komplexa arbetsuppgifter, något som kräver specifik och hög kompetens (SOU 2005:84; SOU 

2009:68; SOU 2010:65; Socialstyrelsen, 2016).  

 Vad som föreslås för att stärka kompetensen är bland annat specialistutbildning på relevant område 

på avancerad nivå motsvarande magisterexamen (SOU 2009:68; SOU 2010:61). En mening som delas 

av såväl fackförbund (SSR, 2015a, b) som SKL (2015). Vad som framgått är att det tidigare 

genomförts försök med olika typer av specialistutbildningar men att dessa haft dålig genomströmning 

och inte alltid uppfattas motsvara verksamheternas behov (F. Johansson & Karlsson, opubl.; SKL, 

2015). 

 

Problemformulering 

Socialtjänsten är idag hårt drabbad av hög personalomsättning (AV, 2016; Vision, 2013), problemen 

beror i många fall på en hög arbetsbelastning och resursbrist som råder inom flera 

verksamhetsområden (Tham, 2009). Flertalet studier och utredningar har gjorts av problemen och hur 

de kan bemötas (Tham 2009, Gibbs 2001; SOU 2010:65; SOU 2009:68). Att stärka kompetensen hos 

socialsekreterarna inom myndighetsutövning och tillgång till god introduktion för de som är nya till 

yrket identifieras som områden som kräver förbättring. Ansvaret för introduktionen till 

myndighetsutövning till nyblivna socionomer lägger betänkandet av 2009 års Behörighetsutredning 

(SOU 2010:65) på kommunerna. Betänkandet föreslår även en specialistutbildning motsvarande en 

magister, ett förslag som även facket ställer sig bakom (SSR, 2015a, b). 

Idag finns det flertalet olika förslag, försök och strategier för att hantera socialtjänstens svåra 

situation. Ett av de senaste förslagen kommer från Akademikerförbundet SSR som i två skrivelser, 
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Specialistsocionom (SSR, 2015a) och Förslag till nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården (SSR, 2015b) förespråkar en tjänst de valt att benämna som specialistsocionom.  

Specialistsocionomen ska enligt förslaget bland annat bedriva introduktion för nya 

socialsekreterare och ge handledning i komplexa ärenden. Genom en aktiv omvärldsbevakning ska 

specialistsocionomen även verka för att verksamheterna håller sig á jour med de senaste 

forskningsrönen, föreskrifter och rekommendationer (SSR, 2015a, b). SSR föreslår att 

specialistsocionom som enhetlig benämning på de olika specialisttjänster de menar redan är vanligt 

förekommande (SSR, 2015b).  

Sveriges kommuner har ett grundlagsskyddat självstyre (Regeringsformen, 1974:152 [RF], kap. 1, 

7 §, kap. 14, 1-6§§), som innebär att lokala förutsättningar styr hur kommunen förvaltas. 

Beslutsfattarnas nära anknytning till medborgarna ska göra att besluten möter deras önskemål och 

behov (www.skl.se, 2017-06-02). Är det möjligt med en enhetlig lösning på den tidigare beskrivna 

situationen när kommunerna ska anpassa sin förvaltning efter lokala förutsättningar och behov? Är 

specialisttjänster ett led i rätt riktning för att möta bland annat den höga personalomsättningen och hur 

ser de tjänster som finns i landets kommuner ut idag? Vad är dess skillnader och likheter eller råder 

det redan en enhetlighet i dess utformning och funktion?  

 

Syfte och frågeställningar 

Den övergripande forskningsfrågan är om specialisttjänsterna kan vara en del i att lösa situationen i 

socialtjänsten med hög arbetsbelastning, brist på introduktion och hög andel arbetsrelaterade besvär. 

För att svara på forskningsfrågan måste tjänsterna identifieras och så även tjänsternas funktion, således 

blir syftet att (a) ge en nulägesbild av specialisttjänsters förekomst i socialtjänsten, (b) öka förståelsen 

av specialisttjänsternas utformning och (c) vad specialisttjänsterna har för funktion. För att svara på 

studiens övergripande forskningsfråga och syften är studien uppdelad i två delar: (1) en kvantitativ del 

som kartlägger specialisttjänster i ett representativt urval av Sveriges kommuner och (2) en kvalitativ 

studie som genom semistrukturerade informantintervjuer undersöker uppfattningen av 

specialisttjänster hos socialtjänstens chefer. Följande tre frågeställningar strukturerar studien: 

 

 Hur benämns-, hur ofta, och var förekommer specialisttjänster i socialtjänsten?  

 Vad har socialtjänstens chefer för uppfattning av specialisttjänster? 

 Hur kan vi förstå specialisttjänsterna, dess funktion och utformning utifrån 

socialtjänstens chefers uppfattningar?  

 

 

 

 

http://www.skl.se/
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Centrala begrepp 

Specialistsocionom 

Den tjänst som föreslås av Akademikerförbundet SSR, utförligare beskrivning av tjänsten under 

kommande avsnitt, i texten inbegrips specialistsocionom under specialisttjänst och 

specialisttjänsteman  

 

Specialisttjänst 

En tjänst som av kommunföreträdare anses ha en specialiserad funktion, i vissa fall motsvarande 

specialistsocionom. Begreppet används enhetligt i studien.  

 

Specialisttjänsteman 

Tjänsteman som innehar en specialisttjänst, samlings begrepp för de olika yrkesbenämningar som 

annars förekommer, exempelvis specialistsocionom, metodstödjare eller dylikt. 

 

Socialnämnd 

I studien används socialnämnd som samlat begrepp för de kommunala nämnder som i respektive 

kommun ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg och kommunens sociala barn- och 

ungdomsvård.  

 

Socialchef, verksamhetschef och enhetschef 

I studien har olika former av betäckningar för chefer enhetliggjorts och socialchef kommer användas 

för den chef som ansvarar för kommunens socialförvaltning, i vissa fall kallas dessa exempelvis 

socialdirektör, välfärdsdirektör eller dylikt. Samma förfarande har gjorts rörande verksamhetschefer, 

dessa har i vissa fall beteckningar som verksamhetsområdeschef eller myndighetschef. Enhetschef 

används för samtliga chefer som ansvarar för en enskild enhet inom en förvaltning.  
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Aktuellt kunskapsläge 

Forskning kring specialisttjänster inom socialtjänsten förekommer i mycket liten utsträckning. Under 

följande avsnitt presenteras därför aktuell forskning rörande element av en specialisttjänst som är 

relevant för att förstå specialisttjänsterna i relation till studiens övergripande forskningsfråga och 

syften. Valet av tidigare forskning har gjorts utifrån frågor som uppstått inför och under studien.  

 

Betydelsen av yrkesutveckling 

Socialt arbete och socionomer erbjuds idag mycket få möjligheter till en vertikal yrkes- eller 

karriärutveckling. För de flesta innebär karriärutvecklingen att den enskilde tjänstemannen byter 

enhet, kommun eller verksamhet så kallad lateral- eller horisontell karriärsutveckling. I de fall det sker 

någon form av vertikal rörelse. Karriärsutveckling handlar då om en hierarkisk utveckling där 

tjänstemannen rör sig från praktiken mot ledningsfunktioner eller andra administrativa funktioner. 

Studier menar att denna brist på karriärutveckling kan vara en bidragande orsak till den idag ohållbara 

situation som råder inom myndighetsutövande socialt arbete både nationellt och internationellt 

(Blosser, Cadet, & Downs jr., 2010; Choi, Urbanski, Fortune, & Rogers, 2015; Gibbs, 2001; Healy, 

Meagher, & Cullin, 2009; Tham, 2007; Tham & Meagher, 2009). 

 På flera håll har det skett försök att utveckla vad som närmast kan beskrivas som karriärtjänster, 

tjänster som ska erbjuda möjlighet till karriärutveckling utan att tjänstemannen behöver lämna det 

direkta klientarbetet (Healy et al., 2009) (F. Johansson & Karlsson, opubl.).  

 Bristen på utvecklingsmöjligheter i yrket är inte unikt för socialt arbete. I andra av så kallade 

välfärdsprofessioner med liknande problematik (Dellgren, 2015; Fook et.al, 2000) verkar det 

internationell ha skett en starkare utveckling av åtgärder, ofta i form av olika 

yrkesutvecklingsprogram. Dessa program har i flera fall gett goda resultat i form av upplevd status, 

lönenivåer och tillfredställelse med arbetssituationen. Flera av programmen beskriver att det är viktigt 

med möjligheter till en yrkesutveckling för att skapa incitament att stanna både i yrket och på 

arbetsplatsen (Bjørk, Hansen, Samdal, Tørstad, & Hamilton, 2007; Booker & Glazerman, 2009; Cil, 

Cepni, & Besken-Ergisi, 2014; Heavner, Tichy, & Yazdi, 2016).   

 

Betydelsen av professionell handledning  

Situationen i den svenska socialtjänsten med hög personalomsättning och hög arbetsbelastning inom 

det myndighetsutövande sociala arbetet kan även ses i andra länder. Studier visar att det finns stora 

likheter i svårigheterna i flera postindustriella länder (Healy et al., 2009; Tham, 2007; Tham & 

Meagher, 2009).  

 Olika former av åtgärder har genomförts och även om de är få så finns det internationella studier av 

vad som gör att socialsekreterare (översatt från engelskans social worker in statuatory work och 

dylika) väljer att stanna i yrket (Chiller & Crisp, 2012b). Studierna har visat på vikten av att det finns 
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erfarna kollegor i verksamheterna som kan introducera nya och bidra med kollegialt stöd (Gibbs, 

2001).  

Tillgång till nära ledarskap, kollegialt stöd, professionell handledning och introduktion blir alltså 

en stor faktor till huruvida man klarar av en stressfylld arbetssituation och vilken resiliens mot detta 

den enskilda socialsekreteraren utvecklar (Beddoe, Davys, & Adamson, 2014; Chiller & Crisp, 2012a; 

Chiller & Crisp, 2012b). Vad man också sett är att professionell handledning även spelar stor roll för 

huruvida en socialsekreterare utvecklar sin yrkesskicklighet och professionella expertis (Fook, Ryan, 

& Hawkins, 1997; Fook, Ryan, & Hawkins, 2000; Gibbs, 2001). 

 

Expert- och specialistsamhället 

Socialt arbete beskrivs ofta som en semi-profession, det vill säga att det som kompetensfält och 

yrkesområde inte anses vara en profession. En anledning till detta anses ibland vara avsaknaden av en 

gemensam distinkt kunskapsbas och avgränsat mål (Eraut 1994; Fook et al.; Hellberg, 1995; 2000; 

Kullberg, 2011).  

 Vi befinner oss dock i ett expert- och specialistsamhälle där yrken professionaliseras och yrken får 

tydligare inramning och mer avgränsade uppgifter (Abbot, 1988; Brante, 2014; Perkin 1996; Svensson 

& Orban, 1995). I takt med denna professionalisering skapas en inomprofessionell kunskapsbas och en 

terminologi som bidrar till skapandet demarkationslinjer yrken emellan. I tjänstesamhället innebär det 

att det i vissa fall blir konflikter mellan yrkesgrupper om vilka som utför vilka uppdrag och vem som 

sitter på expertisen och kompetensen i en given situation (Hellberg 1995; Perkin 1996). Denna process 

pågår även inom socialt arbete, men hämmas bland annat av socialarbetares låga löner och status. Den 

har dock under de senaste decennierna stärkts, inte minst med införandet av en avgränsad utbildning 

på högskolenivå (Brante, 2014; Eraut, 1994, Fook et al. 2000). En del i professionaliseringsprocessen 

är även möjligheten att som yrkesgrupp hävda sin expertis och kräva högre status och lön (Dellgren, 

2014).  

 

Specialistutbildning och specialisering inom socialt arbete 

Flera försök med specialistutbildningar i socialt arbete, riktade mot praktiker, har genomförts i Sverige 

med varierade resultat (SKL, 2015), behovet av specialistutbildningar på avancerad nivå har 

identifierats statliga i utredningar (exempelvis SOU 2009:61 & SOU 2010:65). Två kvalitativa studier: 

en amerikansk enkätstudie (n=246) (Choi et al., 2015) och en brittisk vinjettstudie (n=44) (Staempfli, 

Adshead, & Fletcher, 2015) har studerat vilken effekt en avancerad utbildning (MSW [master of social 

work]) har på socialarbetare i praktiken och huruvida en praktiskt inriktad avancerad utbildning bättre 

förbereder socialarbetare för kvalificerat socialt arbete. Vad studierna kommer fram till är att studenter 

känner sig väl förberedda för praktiken oavsett om programmet var praktiskt inriktar eller ej. De fann 

vidare att studenternas förmåga inte avsevärt skiljer sig åt oavsett inriktning. Värt att notera är att båda 

dessa utbildningar vilar på en generalistisk grundutbildning (Choi et al., 2015; Staempfli et al., 2015).  
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 Blom (2004) har studerat specialiseringen av socialtjänsten och socialsekreterare och dess inverkan 

på klienterna. Studiens slutsatser pekar på att specialisering av socialsekreterare kan leda till 

försvårade samverkansmöjligheter enheter emellan, något som drabbat klienter med komplexa 

problem (Blom, 2004). 

 

Teoretisk förståelseram 

Av tidigare kartläggningar vet vi att specialisttjänster av olika slag är vanligt förekommande i Sveriges 

kommuner. Dessa specialisttjänster har i flera avseenden likheter men har kommit att få många olika 

benämningar (SSR, 2015b; F. Johansson & Karlsson, opubl.). I den studie jag tillsammans med docent 

Magnus Karlsson vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomförde 

under hösten 2016 låg fokus på utformningen av specialisttjänsterna. Studien undersökte då vilka 

kvalitéer som var avgörande för en specialistsocionom (F. Johansson & Karlsson, opubl.).  

Denna studie kommer att ha en annan teoretisk ingång än den tidigare studien. Fokus i föreliggande 

studie ligger på specialisttjänsternas likheter och skillnader i funktion och syfte. För att svara på 

studiens syfte och frågeställningar förefaller det sig lämpligt att använda sig av nyinstitutionell 

organisationsteori.  

Nyinstitutionell organisationsteori har inom forskningen av organisationer, inte minst 

människobehandlande sådana, kommit att bli en av de mest använda teorierna (Johansson, 2015).  

I studien används framförallt Mayer och Rovans nyinstitutionella organisationsteori som 

presenteras i artikeln Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony (1977) 

och DiMagio och Powells tre institutionella isomorfismer beskrivna i The Iron Cage Revisited: 

Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (2012 [1983]). Dessa är 

två av de för institutionell organisationsteori mest inflytelserika texter (Johansson, 2015).   

 

Den formella och informella organisationsstrukturen  

Mayer och Rowan (1977) menar att organisationer uppstår i institutionaliserade kontexter där 

professioner, riktlinjer och ramverk formas av produktionen som organisationen förväntas 

åstadkomma. Organisationerna drivs till att inkorporera angränsande verksamheters procedurer och 

metoder som blivit rådande rationalitet och således blivit institutionaliserade koncept i samhället. 

 Genom att som organisation förhålla sig till dessa institutionaliserade koncept vinner 

organisationen legitimitet. Det är däremot viktigt att skilja mellan organisationers formella strukturer 

med sina institutionaliserade koncept, policyer och program, från organisationens dagliga arbete och 

informella strukturer. Den formella strukturen är ramverket för organisationen som innehåller olika 

formella element, exempelvis organisationens ledningsstruktur, enheter, mål, riktlinjer och policyer. 

Det är dessa strukturer som bygger upp organisationens externa rationalitet för hur den ska utföra sina 

uppgifter och nå sina mål (Mayer & Rowan, 1977). 
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Mayer och Rowan (1977) menar dock att dessa institutionella koncept blir starka myter, som skiljer 

sig från organisationens informella strukturer och dagliga arbete. Det handlar snarare om hur en 

organisation vill synas utåt (Mayer & Rowan, 1977; Johansson 2015).  

 Effekterna av detta är tudelade, en rigid hållning till institutionella koncept och institutionell 

rationalitet skulle kunna störa en organisations effektivitet, och den lösa kopplingen mellan den 

formella och informella organisationen kan här agera buffert. Samtidigt som den kan få konsekvenser 

som att regler och riktlinjer inte efterlevs och att kontrollfunktioner och utvärderingssystem 

undermineras så att de inte längre fyller en funktion (Mayer & Rowan, 1977; Johansson 2015). Att de 

informella strukturerna inte överensstämmer med de formella innebär dock inte att organisationen inte 

fyller sin funktion. Den mer ceremoniella implementeringen av den rådande institutionella 

rationaliteten kommer ändå att öka organisationens legitimitet (Mayer & Rowan, 1977)  

 

Institutionell isomorfism  

DiMaggio och Powell introducerade begreppet organisatoriska fält till den nyinstitutionella 

organisationsteorin, till exempel sjukvård och socialtjänst (Johansson, 2015). Organisationer inom ett 

branschområde inordnas i ett organisatoriskt fält och börjar då förändras. Organisationen kan få nya 

mål och ny praxis. Organisationen inom fältet börjar då omformas in i den rådande institutionella 

rationalitet som råder inom det organisatoriska fältet, även kallat homogenisering (DiMaggio & 

Powell, 2012 [1983]).  

Processen som DiMaggio och Powell kallar homogenisering menar dem bäst kan förklaras som 

effekten av isomorfism. Institutionell isomorfism, består av tre olika mekanismer: 1) påtvingad 

isomorfism, 2) mimetisk isomorfism och 3) normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]; 

Johansson, 2015).  

Påtvingad isomorfism är resultatet av både formella och informella påtryckningar på en 

organisation från en annan organisation vilken den är beroende av i sfären vilken organisationerna 

verkar. Exempel på detta är genom stiftandet av nya lagar, föreskrifter och politiska beslut. Detta 

inverkar på samtliga organisationer inom det organisatoriska fältet (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]; 

Johansson, 2015). 

 Mimetisk isomofism är till skillnad från påtvingad isomorfism inte orsakad av yttre påverkan. 

DiMaggio och Powell menar att den mimetiska isomofismen snarare beror på organisationens 

osäkerhet, driver imitation (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]). När en organisation ställs för 

utmaningar de tidigare inte mött, med oklara orsaker och lösningar, blir det lättare att försöka 

efterlikna andra organisationer som kan ha en möjlig lösning eller som uppfattas vara lyckade 

(DiMaggio & Powell, 2012 [1983]; Johansson, 2015). 

 Normativ isomorfism är den tredje isomorfa mekanismen. Denna förklaras huvudsakligen genom 

en professionalisering av arbetsprocesserna inom organisationen. Yrkesutövarna inom en organisation 

försöker som kollektiv öka en formalisering av sitt yrke för att öka dess legitimitet och autonomi 
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(DiMaggio & Powell, 2012 [1983]). Normativ isomorfism påverkar organisationens arbetsprocesser: 

förändring sker så att de blir mer enhetliga med andra organisationer inom samma organisationsfält 

och får en minskad organisationell särart (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]; Johansson 2015). 

Normativ isomorfism sker således inte genom tvång, utan snarare som självklar och i viss mån 

önskvärd utveckling (Johansson, 2015). En faktor som uppmuntrar denna utveckling är 

professionalisering bland annat genom att yrkesgruppen får en universitetsutbildning och professionell 

träning, men även med en filtrering i anställningsförfarandet inom organisationen, med kompetenskrav 

kopplade till specifika arbetsuppgifter (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]).  

 

Sammanfattning av teori  

Den nyinstitutionella organisationsteorin förklarar hur organisationer genom institutionella 

anpassningar når en likformighet. Meyer och Rowan förklarar det med en institutionell rationalitet, där 

samhället skapar ramarna för vilken organisationer verkar inom. DiMaggio och Powell utvecklar ett 

resonemang kring organisationers likformighet eller homogenisering med att det finns tre olika 

mekanismer som de kallar institutionella isomorfismer som driver organisationer inom organisatoriska 

fält i en likriktning (DiMaggio & Powell, 2012 [1983]; Meyer & Rowan, 1977; Johansson, 2015).  

  

 

Metod och genomförande  

Studiens empiri baseras på omarbetat material jag samlat in i samband med ett projekt där jag 

genomfört under min praktiktermin på dåvarande Ersta Sköndal högskola 2016 under handledning av 

docent Magnus Karlsson vid institutionen för social vetenskap syftet med projektet var att kartlägga 

karriärvägar för socionomer, specialisttjänster inom socialtjänsten och dess tillkomst och utformning 

genom kvalitativa intervjuer. Studiens resultat kommer presenteras i en kommande artikel (F. 

Johansson & Karlsson, opubl). Metodkapitlet baseras alltså på den metodologi jag använde vid 

genomförandet av ovannämnda projekt. 

 

Mitt ansvar i relation till projekt och uppsats 

I projektet ansvarade jag för att utforma urvalsmetod och producera ett förslag till urval av kommuner 

till en kartläggning av specialisttjänster, parametrarna som angavs av projektledare Magnus Karlsson 

var att urvalet skulle bestå av cirka 70-75 kommuner och hålla god representativitet. När urvalet 

godkänts ansvarade jag för att kontakta samtliga kommuner. De frågor som ställdes i samband med 

kartläggningen utformades tillsammans med projektledaren. 

Urvalet av informanter baserades som beskrivs tydligare nedan, i första hand på svar genererade av 

den kartläggningen som genomförts. Förslaget presenterades för projektledaren såväl som 
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Akademikerförbundet SSR som kom med förslag på ytterliga nyckelpersoner som ansågs kunna bidra 

till det kvalitativa materialet, i denna uppsats exkluderas svar från dessa så kallade nyckelpersonerna.  

Det slutgiltiga urvalet av informanter ändrades i samråd med projektledaren utifrån önskemål om 

större spridning i landet och kommunstorlek. Intervjuguidens frågor formulerades av mig utifrån 

projektledarens instruktioner. Jag ansvarade för all kontakt med intervjupersonerna och samtliga 

intervjuer, såväl som bearbetning av insamlat intervjumaterial, genomfördes av mig under 

handledning i tillvägagångssätt.  

I det projekt som genomfördes under hösten 2016 undersöktes specialiststjänster där syftet var: ” 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera förekomsten av och ambitionerna kring 

expert- och specialisttjänster i socialtjänsten, med särskilt fokus på sådana tjänster som inrättats utifrån 

SSR:s modell om specialistsocionomer.” (F. Johansson & Karlsson, opubl.) där den teoretiska 

förståelseramen fokuserar på karriär och teorier rörande professionell utveckling. Föreliggande studie 

tar med ett nytt teoretiskt angreppssätt, där jag valt nyinstitutionell teori för att försöka svara på 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Forskningsansats 

För att svara på forskningsfrågan och få en bredare och djupare förståelse av specialisttjänster i 

socialtjänsten använts en metodtriangulering i studien (Bryman, 2011). Studien består av två delar, en 

kvantitativ del som kartlägger specialisttjänster i socialtjänster och en kvalitativ del som undersöker 

specialisttjänster med hjälp av informantintervjuer. Studien utgår ifrån en abduktiv ansats 

(Timmermans & Tavory, 2012), där jag försöker förklara det observerade fenomenet, att 

specialisttjänster är vanligt förekommande (se Del 1.), med hjälp av kvalitativa analyser. De 

kvalitativa resultaten har fått styra valet av tidigare forskning och teoretisk förståelseram.  

 

Genomförande 

Del 1. Kvantitativ del  

I studien delades Sveriges samtliga 290 kommuner in i fyra grupper utifrån befolkningsmängd första 

kvartalet 2016 (SCB, 2016). Ur varje grupp genomfördes ett randomiserat urval där gruppstorleken 

avgjorde urvalsfrekvens (tabell 1.), detta resulterade i ett urval bestående av 68 kommuner. I 

utformningen av urvalsförfarandet kontaktades RKA (Rådet för främjandet av kommunala analyser).  
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 Befolkningsmängd Urvalsfrekvens Urval 

Grupp 1 >100 001 1:1 15 

Grupp 2 40 001 – 100 000 1:2 24 

Grupp 3 20 001 – 40 000 1:5 12 

Grupp 4 < 20 000 1:10 17 

 

Tabell 1. Urvalsgrupper, frekvens och antal 

Varje kommun kontaktades i första hand per telefon, antingen genom direktkontakt med kommunens 

socialförvaltning
1
 eller genom växel, vid svårigheter att nå relevant kommunföreträdare per telefon 

kontaktades dessa per mail. I kontakten med kommunföreträdarna efterfrågades svar på om det fanns 

någon form av specialisttjänst inom kommunens socialtjänst, beroende på svar ställdes följdfrågan 

”Vad kallas tjänsten och inom vilken enhet förekommer den. Även övriga upplysningar som ansågs 

vara relevanta för fortsatta studien antecknades. Kartläggningen resulterade i svar från 63 av 68 

kommuner. 

 

Del 2. Kvalitativ del 

Studiens kvalitativa del består av intervjumaterial från 13 informantintervjuer med 12 chefer och 2 

pensionerade chefer inom socialtjänst och en specialisttjänsteman. Intervjuerna genomfördes under 

oktober – december 2016. Urvalet av informanter genomfördes utifrån ett strategiskt urval (Bryman, 

2011). För att få en fördjupad bild valdes informanter framförallt från kommuner som valt att 

implementera specialisttjänster. Urvalet kompletterades med ytterligare informanter förmedlade av 

SSR och anställda vid högskolan. Nedan redovisas intervjupersoner med befattning och den aktuella 

kommunen enligt den kommunindelning som användes vid kartläggningen, med hänsyn till att 

intervjuerna genomförts i ett projekt med annorlunda syfte och design har jag valt att presentera dessa 

avidentifierade.  

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat utifrån en intervjuguide (Bilaga 1), informanterna hade i 

förväg fått information kring intervjuernas temaområden karriärvägar, och specialisttjänster i 

socialtjänsten. Vid tre intervjutillfällen deltog två informanter vid intervjutillfället.  

 Intervjuerna genomfördes i första hand på informantens arbetsplats, i de fall detta inte var möjligt 

erbjöds alternativ. I ett fall genomfördes intervjun på högskolan. På grund av stora avstånd var det i 

fyra fall inte möjligt att genomföra intervjun ansikte mot ansikte varpå Skype eller telefon användes. 

 

 

                                                      

1
 I detta fall används socialförvaltning gemensamt för den förvaltning i kontaktad kommun som ansvarar för 

socialtjänsten.  
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Befattning Verksamhetsområde, Kommungrupp 

Verksamhetschef 1 Individ och familjeomsorgen, grupp 1 

Specialisttjänsteman 1 

Verksamhetschef 2 

Barn, unga och familjestöd, grupp 1 

 

Verksamhetschef 3 Ungdomsenheten, grupp 2 

Verksamhetschef 4 Ungdomsenheten, grupp 1 

Förvaltningschef 1  Socialförvaltningen, grupp 2  

Förvalningschefchef 2 

Verksamhetschef 5 

Socialförvaltningen, grupp 2 

Individ och familjeomsorgen 

Bitr. Verksamhetschef 1 Barn- och ungdomsenheten, grupp 3 

Verksamhetschef 6 Individ och familjeomsorgen, grupp 1 

Verksamhetschef 7 

Enhetschef 1  

Individ och familjeomsorgen, grupp 3 

Ungdomsenheten 

Förvaltningschef 3 Socialförvaltningen, grupp 4 

Förvaltningschef 4 Socialförvaltningen, grupp 1 

Pensionerad chef inom 

Socialtjänsten 1 

 

Pensionerad chef inom 

Socialtjänsten 2 

 

Tabell 2. Intervjupersoner, urvalsgrupp och kategori 

Vid intervjuerna fördes anteckningar och samtliga intervjuer spelades in. Informanternas svar 

antecknades ner, och sammanfattades till mer övergripande formuleringar. 

 

Metoddiskussion  

Del 1. Kvantitativ kartläggning 

I urvalsförfarandet kontaktades RKA för rådgivning i hur ett representativt urval av Sveriges 

kommuner kan genomföras. RKA rekommenderade en starkt avtagande urvalsfrekvens för att få en 

god representativitet. Då över hälften av Sveriges kommuner har en befolkning på under 20.000 finns 

annars en risk att urvalet enbart består av dessa små kommuner.   

Kartläggningen genomfördes under hösten 2016, en period då Sverige mottog ett stort antal 

flyktingar varav en stor del ensamkommande flyktingbarn. Detta kan eventuellt ha påverkat resultaten 

av kartläggningen både gällande förekomst av specialisttjänster och inom vilka enheter som 

kommunerna vid tillfället hade dessa. 

I kartläggningen av specialisttjänster kontaktades samtliga kommuner i första hand på telefon. 

Ambitionen i kartläggningen var alltid att få samtala med någon på ledningsnivå, dock visade detta sig 
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vara svårt och i vissa fall svarade kommunens informationsavdelning och i enstaka fall enskilda 

specialisttjänstemän. Då svarande i kartläggningen även varit chefer på lägre nivå så som 

verksamhets-, eller enhetschefer och undantagsvis andra tjänstemän finns det en risk att den som 

svarat saknar helhetssyn över socialförvaltningen, även om de själva uppgett att de anser sig vara 

kapabla att svara. 

 I kartläggningen definierades inte vad en specialisttjänst är. Kommunföreträdarna fick själva 

definiera vad de ansåg vara en specialisttjänst. Det finns därför en risk att vad en kommunföreträdare 

definierar som specialisttjänst inte nödvändigtvis definieras så av en annan. Något som kan ha 

påverkat kartläggningens resultat.  

 

Del 2. Kvalitativ del 

Studiens kvalitativa del består av intervjusvaren från 13 av 15 genomförda intervjuer som 

genomfördes i samband med en tidigare studie med angränsande frågeställningar. Svårigheterna 

rörande denna studies kvalitativa del ligger huvudsakligen inte i intervjumaterialet, utan i hur urvalet 

av intervjupersoner genomfördes. Även om det slutgiltiga beslutet låg hos mig och min handledare så 

var vissa intervjupersoner på förslag av SSR. SSR som organisation, har ett egenintresse i frågan om 

specialistsocionomer och specialisttjänster inom socialtjänsten, men jag uppfattar inte att detta skulle 

ha påverkat studien. 

 I studien genomfördes intervjuerna i första hand på intervjupersonens arbetsplats, i fyra fall var det 

inte möjligt att träffa intervjupersonerna och intervjuerna genomfördes därför med hjälp av telefon 

eller Skype (videolänk). I två fall genomfördes intervjuer på högskolan. I de fall intervjuerna 

genomfördes med hjälp av telefon upplevde jag att intervjuerna blev av sämre kvalitet och med mindre 

uttömmande svar. I båda fallen svarade intervjupersonerna mycket rakt på de frågor som ställdes och 

det var svårt för mig som ovan intervjuare att få ett djup i samtalet. Dessa två intervjuer blev avsevärt 

kortare än de intervjuer som genomfördes på plats eller via Skype.  

 Vid samtliga intervjuer användes någon form av inspelningsutrustning, i de intervjuer som jag 

genomförde på plats med intervjupersonen spelades samtalen in med hjälp av en telefon som 

placerades mellan mig och intervjupersonen. Intervjuerna som genomfördes per telefon visade sig vara 

svåra att bearbeta, då utöver ovan beskrivna svårigheter i intervjuförfarande blev inspelningarna av 

dessa bitvis brusiga. 

 Vid bearbetningen av intervjumaterialet genomfördes inte några fullständiga transkriptioner. Valet 

i att inte göra detta beror på överväganden kring, resurser kontra behovet av att göra så i relation till 

studiens utformning. Studiens syfte är inte studera hur de svarar utan vad de svarat. Då inspelningarna 

funnits tillgängliga under arbetet med studien har det varit möjligt att vid behov återvända till dem för 

ytterligare genomlyssning.  
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Forskningsetiska överväganden 

Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 2 §, definierar 

forskning som ”[…] vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå [egen kursivering]”. Föreliggande studie 

genomförs inom ramen för examen på grundnivå och har i enlighet med ovanstående inte etikprövats, 

dock ämnar studien att följa lag 2003:460 med särskilt beaktande till 13, 16, 17 § (SFS 2003:460), 

studien kommer följa vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011)  

 Samtliga deltagare har gett ett informerat samtycke till deltagande i studien. Samtycke till 

inspelning av intervjuer har kontrollerats i samband med intervjutillfället. Materialet som används i 

studien har samlats inom ramen för ett tidigare arbete på socionomprogrammets verksamhetsförlagda 

utbildning. I samband med nämnda studie informerades informanterna att materialet skulle kunna 

komma att användas i ytterligare studier under författarens utbildning. 

Studien undersöker inte individers personliga förhållanden utan genomförs med informanter i deras 

tjänstemannaroll. Vid resultatredovisningen tas extra hänsyn till att bevara informanternas 

konfidentialitet. Då intervjupersonerna givit medgivande till ett projekt med ett annat syfte och inte 

fått möjlighet att i förväg läsa, och kommentera föreliggande studies syfte och frågeställningar, 

presenteras dem avidentifierat. Insamlat material kommer förvaras på ett förtroligt sätt och raderas när 

det inte längre kan anses vara relevant att spara.  

 

Författarens förförståelse 

Inledningsvis bör det uppmärksammas att jag inför studien färgats av skrivelserna Specialistsocionom 

(SSR, 2015b) och Förslag till nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 

(SSR, 2015a). Då jag läst skrifterna har jag med mig att dessa satsningar i huvudsak är något som 

facket driver, inte något som kommer från praktiken. I ljuset av den mediala diskussion rörande 

förstelärare har jag kommit att bli kritiskt till förslag om införandet av specialist- och karriärtjänster. 

Förstelärarna bär i mina ögon många likheter med specialistsocionom och jag uppfattar att man 

med förstelärartjänsterna inte uppnått det som avsetts (Jaara Åstrand, 2015). Det är viktigt för mig att i 

studien reflektera kring detta för att inte ha ingången att specialisttjänster inom socialtjänsten är 

samma sak trots sina likheter.  
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Resultat  

I kommande avsnitt presenteras resultatet från kartläggningen av specialisttjänster, dess 

tjänstebenämningar och inom vilka verksamheter specialisttjänsterna förekommer i de kartlagda 

kommunerna. Under den kvalitativa delen presenteras de teman som kunnat identifieras i intervjuerna 

med socialtjänstens chefer, de två övergripande områdena inom vilka dessa teman inordnats är 

uppfattningen av specialisttjänster och vilka motiv till att ha specialisttjänster.  

 

Del 1. 

Det finns idag ett behov av att kartlägga specialisttjänsterna (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2014). Att studera hur tjänsterna benämns och var de förekommer bidrar med viktiga insikter 

till hur specialisttjänsterna fortsatt kan studeras. I denna studie skapar kartläggningen en nulägesbild 

och möjliggör för att närmare studera dessa tjänster kvalitativt.   

Empirin i denna studies kvantitativa del består av svar från 63 (n=68) kommuner. Ingen av 

kommunerna tackade aktivt nej deltagande att delta i kartläggningen, bortfallet förklaras av att det i 

fem fall inte gick att nå någon som kunde svara på de frågor som ställdes.  

Samtliga kommuner kontaktades i första hand på telefon, i kontakten efterfrågades det om man 

inom kommunens socialtjänst i dagsläget hade någon form av specialisttjänst, i sådana fall vad denne 

kallas och inom vilket av socialtjänstens verksamhetsområden tjänsten fanns. I studiens togs det inte 

från författarens sida någon ansats att själv definiera vad specialisttjänst innebar.  

I samtalen antecknades information och upplysningar som framkom i samtalen med 

kommunföreträdarna utöver svaren på kartläggningens huvudsakliga frågor, nedan presenteras några, 

för denna studie relevanta data utifrån dessa. 

 

Specialisttjänsternas benämningar och förekomst 

Av de kommuner som deltog i studien uppgav nio av tio att de vid studiens genomförande hade någon 

form av specialisttjänst inom sin socialtjänst. Kartläggningen visar på att specialisttjänsterna i något 

mindre utsträckning förekommer i landets minsta kommuner, även att de i lägre utsträckning planerar 

att inför någon av dessa typer av tjänster. 
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Tjänstebeteckning Förekomst 

Förste socialsekreterare 38 % 

Metodstödjare 14 % 

Gruppledare 10 % 

Specialistsocionom 8 % 

Metodutvecklare 6 % 

Senior socialsekreterarr 5 % 

Teamledare 5 % 

Utvecklingsledare 5 % 

Mentor 3 % 

Sakkuniga 3 % 

Samordnare 3 % 

Övrigt 16 % 

Tabell 3. Tjänstebeteckningar och dess förekomst (Ur F.Johansson & Karlsson, opubl) 

 

Resultatet från kartläggningen visar på en stor spridning av tjänstebenämningar med 21 olika svar på 

vad kommunföreträdarna själva definierar som specialisttjänst. Förstesocialsekreterare förekom i 38 % 

av kommunerna och var tydligt den benämning som idag används i störst uträckning.  

I sammanställningen av tjänstebeteckningarna har senior handläggare och senior socialsekreterare 

slagits samman, och tjänstebeteckningar som förekommer i enbart enstaka kommuner har placerats 

kategorin övrigt, ovan presenteras kartläggningens svar i sin helhet (tabel 3.) 

 

Var finns specialisttjänsterna  

I de fall kommunföreträdaren uppgav att de har en specialisttjänst efterfrågades information om inom 

vilket av sina verksamhetsområden den fanns. Nedan presenteras två, barn- och ungdomsområdet och 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd (tabell 4.). I 36 % av fallen uppgav kommunföreträdaren att 

de hade en specialist, men definierade inte inom vilket verksamhetsområde, eller att det var en 

verksamhetsövergripande specialisttjänst. Vanligast förekommande oavsett kommungrupp är att 

specialisttjänsterna förekommer på barn- och ungdomsområdet. 
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Kommungrupp Barn och 

ungdomsområdet 

Försörjningsstöd 

eller ekonomiskt 

bistånd 

Grupp 1 <100 001 67 % 40 % 

Grupp 2 40 001 – 

100 000 

77% 72 % 

Grupp 3 20 001 – 

40 000 

67 % 67 % 

Grupp 4 >20 000 78 % 36 % 

Totalt 73 % 54 %  

Tabell 4. Vart specialisttjänsterna förekommer, 

Övriga upplysningar från kartläggningen 

I samtal med två sydsvenska kommuner uppgavs det att båda kommunerna tagit emot ett stort antal 

flykting barn- och ungdomar under 2016. Detta hade föranlett att det fanns ett trängande behov av 

samordning varpå en specialisttjänst inrättats inom både flyktingmottagandet och den sociala barn- 

och ungdomsvården. Det var även vanligt förekommande att specialisttjänster på barn och ungdom 

behövdes för att ge stöd i komplexa ärenden eller handledning i verksamhetens metoder, exempelvis 

BBIC då många medarbetare var oerfarna.  

Av kartläggningen uppgav nästan en femtedel av kommunföreträdarna att kommunen har 

specialisttjänster i form av verksamhetsutvecklare på enhetsnivå eller motsvarande stabsfunktioner. 

Dessa tjänster ansvar i huvudsak för omvärldsbevaknings och hålla verksamheten á jour med nya 

riktlinjer från bland annat socialstyrelsen. I kartläggningen uppgav 19 kommunföreträdare att 

kommunen hade tjänstemän med ansvar för att leda det dagliga arbetet, som de ansåg vara en 

specialisttjänst eller specialistfunktion. 

 

Del 2. 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av de 13 intervjuer som genomförts, två av dessa intervjuer 

genomfördes med två idag pensionerade socialchefer. Vid tre intervjuer deltog två personer vid 

intervjutillfället, i ett av fallen deltog en specialisttjänsteman.  

 

Vad är en specialisttjänst 

I flera fall beskriver intervjupersonen en tjänsteman som ska fungera som en brygga mellan dem och 

de anställda socialsekreterarna. I beskrivningen av dessa tjänster beskrev de ofta arbetsuppgifter med 

inslag av olika typer av ärendehandledning, introduktion av nya medarbetare och mentorskap. Denna 

typ av tjänster benämndes ibland som metodstödjare eller teamledare, något som även kartläggningen 
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visat. Intervjupersonerna som beskrev denna typ av tjänst menade att det var viktigt att specialisten 

fanns nära handläggarna och gärna på enhetsnivå. Informanterna beskriver i flera fall att även om det 

inte är en chef eller ledningsfunktion så är denna tjänst en del i det nära ledarskapet. Enhetschef 1 

menar att det var är viktigt att specialisttjänstemän är en del i arbetsgruppen, någon som handläggarna 

i första hand kan vända sig till för stöd, ett led före man går till chefen, men att det krävs ett nära 

sammarbete chef och specialist emellan. 

I intervjuerna framgick det att det ibland behövs verksamhetsövergripande specialister med ansvar 

för utvecklingsarbete, något som i en kommun i mellan Sverige benämner som metodutvecklare. I 

kartläggningen så väl som i intervjuerna benämndes denna typ av tjänst bland annat som 

verksamhetsutvecklare, verksamhetsstöd eller utvecklingsledare. I intervjuerna beskrevs det att deras 

funktion är att arbeta för kvalitetsäkring, metodimplementering, omvärldsbevakning och i vissa fall 

även driva kompetenshöjande satsningar och mer generella introduktionsprogram för nyexaminerade 

socionomer, eller nya till socialtjänstens verksamhetsområden. Dessa tjänster skulle kunna avlasta 

enhetschefer, förvaltningschef 1 uttrycker att en utveklingstjänst har gett enhetscheferna mer till att 

vara chefer då utvecklings- och introduktionsansvar tidigare legat i huvudsak på hans och 

enhetschefernas bord.   

I ett par fall beskrevs en tjänst som liknar eller var baserad på det Akademikerförbundet SSR kallar 

specialistsocionom. Denna tjänst har delar som av de två ovan beskrivna tjänsterna. Tjänsten verkar 

dock vara mer av en helhetslösning som arbetar nära handläggarna, med handledning av komplexa 

ärenden, ansvarar för introduktion och omvärldsbevakning. En informant beskriver hur de utformat 

denna typ av tjänst utifrån SSRs skrivelse om specialistsocionom: 

 

”Vi har utgått ifrån SSR och har vi försökt forma tjänsten utifrån det, så hon[egen anm. 

specialistsocionomen] har hand om all introduktion, håller koll på forskning, lagstiftning och är 

mer i svåra ärenden”- Verksamhetschef 7 

 

Det framgår från intervjuerna, oavsett vilken av dessa tre tjänster som premieras, att det inte rör sig 

som en chefsposition. Specialisttjänsterna beskrivs i samtliga fall som ett stöd till handläggare, chefer 

och verksamheten i stort. 

 I flera fall talar intervjupersonerna även om att en specialisttjänst kan vara en naturlig 

utvecklingsmöjlighetför socialsekreterare som uppfattas som duktiga. Specialisttjänsten är utöver ett 

stöd till verksamheten en möjlighet till yrkesutveckling som inte innebär att röra sig mot 

ledningsfunktioner.  

 I fyra av intervjuerna föreslås det specialisttjänster i socialtjänsten borde vara mer utformade som 

sjukvårdens specialiseringar, med specialistsjuksköterskor och specialistläkare som ges möjlighet att 

efter ett par år i yrket välja en specifik inriktning. I en intervju relaterar intervjupersonen både 

specialist som begrepp och roll: 
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”det är väl det där då, om man tänker specialist inom andra områden medicin till exempel så är 

det ju någon som har grundutbildningen men som sedan har vidareutbildat sig och skaffat sig 

erfarenhet inom ett specifikt område…” – Biträdande verksamhetschef 1 

 

Två av intervjupersonerna jämförde specialisttjänsterna med de förstelärartjänster som nu förekommer 

inom skolan. En förvaltningschef i en kommun där de idag har ett stort antal vakanser och idag har 

förste socialsekreterartjänster svarar på frågan om de övervägt att inrätta specialisttjänster i sin 

organisation: ”Nej, vi är fortfarande i diket, men vi har börjat undersöka utökade förste tjänster och 

sneglat på förstelärarna i skolan” – Förvaltningschef 2. 

 

Vem är specialisttjänstemannen  

En specialisttjänsteman i socialtjänsten innehar minst en socionomexamen och har en bred, och 

gedigen erfarenhet av områden inom vilken den ska arbeta. Det vill säga att specialisttjänstemannen 

inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ha arbetat där även som socialsekreterare eller 

motsvarande.  

Uppfattningen kring vem som är specialisttjänsteman eller vilka grundläggande krav som kan 

ställas på denne varierade i intervjuerna, men kring de två ovan beskrivna kriterierna verkar det ändå 

som att intervjupersonerna var överens om. Verksamhetschef 4 berättade att kraven de har haft när de 

anställt specialisthandläggare är socionomexamen men att en magister i socialt arbete varit 

meriterande. Dessutom ska specialisthandläggaren ha minst fem års erfarenhet av att arbeta inom 

socialtjänsten som handläggare och helst med de metoder som används inom kommunen.  

Flera intervjupersoner utryckte att det är önskvärt med en utbildning på avancerad med att det är 

oväsentligt i om specialisttjänstemannen inte kan förmedla sina kunskaper till sina kollegor eller 

tillämpa dem på verksamheten. 

 Det framgår däremot att det beror på vilken typ av specialisttjänst som intervjupersonerna beskrev. 

I fallen där specialisttjänstemannen ska handleda eller vara mentor prioriteras personlig lämplighet 

högre än en utbildning på avancerad nivå. Vad intervjupersonerna definierade som som personlig 

lämplighet varierande, men de beskrev ofta förmågor som god härbärgeringsförmåga, gott 

mentorskap, och förmågan att vara pedagogisk och empatisk. Egenskaper som pensionerad chef 1 

uttrycke i form av ”Grundad och trygg i sig själv. Ja du vet floskler som stresstålig, god 

härbärgeringsförmåga, lugn”. 

 Flera intervjupersoner ansåg att en specialisttjänsteman måste ha någon form av spetskompetens. I 

vissa fall definierade intervjupersonerna spetskompetens som metodspecifika utbildningar, exempelvis 

inom BBIC och signs of safety
2
. I andra fall beskrivs spetskompetens som något som en 

                                                      

2
 Två vanligt förekommande bedömningsinstrument som omnämns i intervjuerna.  
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socialsekreterare tillägnar genom erfarenhet från praktiken, en åsikt som var tydlig i flera intervjuer. 

Att få en spetskompetens, eller bli expert på praktiken är något som tar fem till sju år menar 

verksamhetschef 1 men det kan ta längre tid och en del når aldrig dit.  

Spetskompetens kan även vara sådan kunskap tillägnad genom avancerad utbildning, även om detta i 

intervjuerna tenderade att vara av lägre vikt än erfarenhet och metodspecifika kunskaper. 

 Verksamhetschef 4 igen, menar att det är svårt att ta ställning till avancerad utbildning då denne 

inte upplever att rätt utbildning finns idag för specialister, en mening som delas av förvaltningschef 2, 

medan de båda pensionerade socialcheferna menar att det inte spelar roll om specialisten inte har de 

pedagogiska förmågorna att förmedla kunskaperna. Verksamhetschef 6 uttrycker:  

 

”Utbildningen som behövs finns inte, [det vill säga] magisternivå i myndighetsutövning. Men 

handlar mycket om den erfarenhet och kunskap man har, och väldigt mycket om personlig 

lämplighet. Man måste vara en skicklig socialsekreterare, gott omdöme, modig och hantera den 

makt socialtjänsten har” 

 

Ska specialisttjänstemannen beskrivas sammanfattande och i mycket breda drag blir det till sist en 

socionom med gedigen erfarenhet och personliglämplighet. Intervjupersonerna beskriver att de som 

passar i rollen i flera fall inte söker tjänsterna av olika anledningar. 

 

Varför en specialisttjänst? 

I intervjuerna blev det uppenbart att det råder en mycket ansträngd situation inom socialtjänstens olika 

områden och att myndighetsutövningen är mycket hårt drabbad av hög personalomsättning och vad 

intervjupersonerna beskrev som orimliga ärendemängder. I intervjuerna uppstår en bild där framförallt 

önskan om att stävja personalflykten intervjupersonerna upplever varit motiv till att välja att inrätta 

specialisttjänster. Under detta motiv går det dock att finna fyra teman som inryms under det 

huvudsakliga motivet till inrättandet av specialisttjänster: Behov av introduktion, behov av 

handledning och stöd, behov av verksamhetsutveckling och behov av yrkesutveckling. 

 

Behovet av introduktion 

Samtidigt beskriver flertalet att de som chefer i flera fall inte räcker till, de har inte möjlighet att 

bedriva introduktion för nya eller ge handledning i komplexa ärenden även om de önskar att de kunde.  

 Uppfattningen är att de som kommer som nyexaminerade idag inte har de färdigheter som krävs för 

att från start kunna utföra ett kvalificerat och kvalitativt socialt arbete. Något som bland annat 

beskrivits följande: 
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”Kommer man som ny och inte har någon bild av vad socialtjänsten jobbar med eller hur 

vardagen ser ut behöver man rätt lång tid för att klara sig, men det bygger på att man är flera, det 

är inte ett ensamjobb.” Biträdande verksamhetschef 1. 

 

Intervjupersonerna beskriver att ställs det högre krav på socialtjänsten med lika handläggning och en 

större enhetlighet. I handläggningen förväntas socialsekreterare att använda sig av olika former av 

bedömningsinstrument och metoder. Till exempel BBIC och Signs of safety som nämnts ovan. Dessa 

instrument kräver i sig metodspecifika kunskaper som inte de nyexaminerade inte får med sig från 

socialhögskolorna. Instrumenten kräver både specifika utbildningar och handledning, något som 

särskilt lyfts av verksamhetschef 3 och förvaltningschef 1 som viktiga delar i ett 

introduktionsprogram. 

Allt detta ställer högre krav på verksamheterna på ge en god introduktion och handledning i arbetet 

till nya. Intervjupersonerna beskriver även kraven på att de ska tillhandahålla en introduktion, ett 

ansvar som ålagts dem från statligt håll, som förespråkas av SKL och anmodas av SSR som ytterligare 

anledning till att man vill eller har satsat på specialisttjänster.  

 

Behovet av handledning och stöd 

Myndighetsutövande socialt arbete beskrivs av flera intervjupersoner som ett verksamhetsområde där 

man i flera fall möter mycket svåra situationer med svårt utsatta barn, ungdomar och vuxna. 

Tjänstemännen sätts ofta i en situation där de måste genomföra stora ingrepp i enskilda individers 

livssituationer. Förvaltningschef 3 belyser handledningens vikt i relation till detta: 

 

”Behovet av handledning och samråd är ju oändligt mycket större inom IFO för att man fattar 

beslut om så grundläggande saker för enskilda individer och då, de är ju långtgående de insatser 

man gör, så man måste ha en stor erfarenhet för att kunna fatta de här besluten.” 

 

Flera av de intervjuade cheferna menade att nya så väl som mer erfarna socialsekretera i flera fall 

ställs inför svåra beslut, och utredningar som är komplexa, varför det finns ett starkt behov av 

handledning. Handledningen som i flera fall ligger på enhetschefer, behövs av flera anledningar. 

Utöver som ett stöd i svåra situationer beskriver intervjupersonerna en bild som även rör 

verksamheten i stort, handledning behövs för rättssäkerheten. 

Sammanfattningsvis beskriver så gott som samtliga intervjupersoner vikten av att anställda inte känner 

sig ensamma i sin arbetssituation. Intervjupersonerna beskriver vikten av att få se och skapa modeller 

för vad man egentligen kan säga och göra i olika situationer. Hur presenterar man beslut, vad gör man 

när någon blir arg eller börjar gråta och hur gör man i mötet med människor. Något som beskrivs som 

svårt framförallt för yngre medarbetare. 
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Behovet av verksamhetsutveckling 

Intervjupersonerna beskriver en verklighet där handläggningar och dokumentationen ska bli mer 

enhetlig och så även bedömningarna. Det är större krav på att praktiken förhåller sig till aktuell 

forskning och anpassar sina verksamheter utifrån de ständigt föränderliga kraven och föreskrifterna 

förmedlade genom SOFS:ar
3
 och socialstyrelsens allmänna rekommendationer.  

 Flera intervjupersoner beskriver en specialisttjänst i relation till en tjänsteman vars uppdrag 

innefattar ovanastående. Specialisttjänstemannen ska bedriva omvärldsbevakning, följa forskningen på 

verksamhetens område och på så sätt skaffa sig spetskompetens som kan tillföras verksamheten. Det 

finns ett behov av att som verksamheter ständigt hålla sig à jour och att specialister kan bidra med 

kompetens som kan höga kvalitén på utredningar. Verksamhetschef 3 menar att nischade socionomer 

skulle kunna höja kvalitéen inom enheten eller förvaltningen, och ge bättre beslutsunderlag i 

exempelvis ärenden med sexuella övergrepp. Intervjupersonerna poängterar däremot att varken chefer 

eller handläggare har tid med, eller i alla fall inte tillräckligt med tid för detta. Uppfattningen hos flera 

intervjupersoner ar att en specialisttjänst skulle kunna bidra till att klara att bedriva 

verksamhetsutveckling och att få både en rättssäker, evidensbaserad och kvalitativ praktik. 

 

Behovet av yrkesutveckling 

Många av intervjupersonerna var verksamma inom organisationer där man idag valt att införa 

specialisttjänster. De beskriver att i flera fall har specialisttjänstemän rekryterats inom organisationen 

och varit ett naturligt sätt att erbjuda duktiga tjänstemän en möjlig karriärutveckling. Verksamhetschef 

7 uttrycker att det ska vara möjligt att erbjuda de som är intresserade ett utökat ansvar, intresse av att 

leda utan att vara chef, något som denne menar självklart ska påverka löneutvecklingen. 

 Det framkommer även i intervjuerna att det finns önskemål hos anställda att få fortbilda sig och 

utvecklas i sitt arbete, en fråga som de menar även drivs av fackförbunden, inte minst av SSR, något 

förvaltningschef 3 instämmer i och menar att det är viktigt att premiera duktiga socialarbetare för att 

de ska stanna i yrket. Det framgår att det är skillnad på att göra karriär och stiga hierarkiskt i graderna 

och bli specialisttjänsteman och då ges möjlighet till en yrkesutveckling, verksamhetschef 6 lyfter 

även att det finns många som inte är intresserade av en vertikal karriär även om de vill utvecklas i 

yrkesrollen. En del menar att ett introduktionsprogram och fortbildning är en yrkesutveckling som kan 

bedrivas av en specialisttjänsteman, medan andra menar att en yrkesutveckling skulle kunna ske 

genom kompetenstrappor och fortbildningsprogram.  

Verksamhetschef 7 och enhetschef 1 beskriver specialisttjänsterna som en ”plantskola” för framtida 

chefer, ett sätt där man kan låta en erfaren tjänsteman få ha utökat ansvar och få skolas in, en mening 

som delas av verksamhetschef 6. 

                                                      

3
 Myndighetsföreskrifter i Socialstyrelsens författningssamling  
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Motiv för specialisttjänsterna 

I intervjuerna har det framgått en rad olika motiv eller teman till varför en verksamhet väljer att ha 

specialisttjänster. Som inledningsvis på avsnittet beskrev handlar det i samtliga studerade fall om 

försök att hantera en ohållbar situation. I studien frågades intervjupersonerna om vad som kunde 

hindra eller krävas för att ha eller vidare utveckla specialisttjänster.  

Vad som framgår var att i flera fall handlar det inte om ekonomi, verksamhetschef 6 beskrev att på 

grund av rådande situationer med höga vakanser fanns det gott om utrymme i personalbudgeten för att 

anställa specialisttjänstemän. Förvaltningschef 3 och 4 menar dock att i de fall det rörde sig om 

ekonomi låg frågan hos kommunens politiker. Förvaltningschef 4 menar då att det handlar om att välja 

mellan ekonomi och att möta de lagstadgade krav på handläggningstider och kvalitets krav som finns 

och uttrycker: ”Ja man kan ju välja mellan kronor och att inte försöka åstadkomma de här lösningarna, 

men då vet man å andrasidan att man inte uppfyller lagens krav på handläggningstider”  

Flertalet intervjupersonen lyfte även in kostnaderna som är kopplade till nyrekrytering och 

introduktion för nyanställda. Specialisttjänster sågs i flera fall som en nödvändighet som i 

förlängingen kunde spara pengar, bland annat lyfter förvaltningschef 3 och verksamhetschef 1 att det 

kostar pengar med felaktiga beslut, och att ärendehandledning från specialister skulle kunna påverka 

detta. 

De som idag har en specialisttjänst kunde inte se att detta skulle ha några eventuella effekter på 

anställdas val att stanna i organisationen, inte heller på nyrekryteringen. Däremot ansåg flera 

intervjupersoner att introduktionsprogram och att specialisttjänstemän bedrev en organiserad 

introduktion var gynnsamt för att möta de nya socialsekreterarnas behov. I vissa fall upplevde 

socialcheferna att de fick mer tid att vara chefer när specialisttjänstemänen kunde hantera vad de kallar 

tuffa- eller svåra ärenden och situationer. 

I några intervjuer framgår det att man sett att specialisttjänster fungerat i andra kommuner och 

därför valt att göra liknande satsningar, eller går på de förslag som presenteras av SKL eller SSR. 

Intervjupersonerna vittnar dock om att de saknas en helhetslösning och att de strukturer som idag finns 

inte går att direkt applicera på den egna verksamheten. Även om de implementerar en specialisttjänst 

utifrån någon befintlig version beskriver att det behövs en lokal anpassning utifrån verksamhetens 

egna mål och förutsättningar. I detta fall pratar bland annat förvaltningschef 1 om att man måste se till 

vilka tjänster och funktioner som idag behövs, något som även verksamhetschef 3 beskriver, något 

denne kopplar till att de implementerat specialisttjänst efter SSRs modell men behovet av 

verksamhetsutvecklare var större varpå tjänsten omvandlades. 

   

Motiv som talar emot 

Ovan har skäl som talar för specialisttjänster presenterats. Det bör noteras att det förekom få men 

starka motiv som talar emot specialisttjänsternas varande generellt. 
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 Återkommande bland intervjupersoner var huruvida de egentligen behövs, och om det är den 

faktiska lösningen på de rådande problemen i socialtjänsten, detta även bland de som överlag var 

positivt inställda till denna typ av tjänster. Förvaltningschef 3 och 4 menade att kanske finns andra 

problem som behöver åtgärdas före fokus lades på yrkesutveckling. Exempelvis problem som rör 

socialsekreterarnas status, löner och generella arbetsvillkor och arbetsbelastning. Dessa problem 

ansågs även avgörande för huruvida man idag ens kan anställa specialister. Det är svårt att anställa 

erfaren personal som specialisttjänstemän då det saknas erfaren personal i verksamheterna överlag och 

verksamhetschef 6 menar att de som är erfarna i vissa fall inte vill, eller orkar axla rollen med det 

ansvar som kommer med den.  

 Förvaltningschef 2 utryckte framförallt frågan om det är specialisttjänster som behövs för att utföra 

ett kvalitativt arbete, men även att socialtjänsten rör sig mot en för stark specialisering: 

 

”Är det för att utveckla de socionomer vi har eller för att klara vårt uppdrag? […] problemet med 

specialiserade enheter och specialisttjänster är att det förstör det traditionella sociala arbetet, vi ska 

arbeta med en helhetssyn.” – Förvaltningschef 2 

  

Analys 

Den empiri jag samlat in, både i den kvantitativa delen och den kvalitativa delen visar på förekomst, 

likheter, olikheter och motiv till specialisttjänster. I följande avsnitt kommer jag att försöka förklara 

dessa med hjälp av institutionell organisationsteori. Den första delen av analysen kommer att utgå 

ifrån Meyer och Rowans (1977) institutionella rationalitet. Analysens andra del ska söka att svara på 

specialisttjänsternas förekomst utifrån DiMaggio och Powells (2010) tre homogeniserande 

mekanismer, de så kallade institutionella ismorfismerna.  

 

Den formella strukturens specialisttjänster 

Mayer och Rowan menar att organisationer uppstår i en institutionaliserad kontext, i denna finns det 

normer för hur en organisation bör se ut, exempelvis vilka metoder eller arbetsprocesser som bör råda 

inom organisationen, så kallad institutionaliserad rationalitet. De menar att organisationen utåt sett kan 

uppfylla dessa i sin formella struktur genom att implementera det normativa arbetssättet i sina 

styrdokument eller organisatoriska mål. Det betyder dock inte att detta avspeglas i det dagliga arbetet 

(Meyer & Rowan, 1977); Johansson, 2015). 

 Idag förespråkas specialisttjänster och liknande satsningar från flera håll, inte minst från SSR 

(2015a, b), men även från SKL (2015) och i viss mån i statliga utredningar (SOU 2010:61), 

specialisttjänsterna och dessa förslag kan anses utgöra en rådande institutionell rationalitet. Tjänsterna 

föreslås för att socialtjänsten ska kunna möta problemen inom framförallt den sociala barn- och 

ungdomsvården (SSRa, 2015a, b; SKL 2015). Samtidigt pågår evidensdiskussionen om ökade krav på 
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evidensbaserade metoder i socialt arbete, enhetliga utredningar och utvecklingsarbete (Ponnert, 2015; 

Jergeby & Sundell, 2008) 

Intervjupersonerna beskriver att man delvis valt att utveckla specialisttjänster utifrån dessa förslag i 

försök att lösa den rådande situationen. Implementeringen kan ses som en anpassning enligt den 

institutionella rationaliteten och att tjänsterna implementerats i den formella strukturen. Vad som dock 

framgått är att även om tjänsterna finns, så avspeglas de inte alltid i det dagliga arbetet. Tjänsterna 

måste anpassas efter de lokala förutsättningarna så även om de har snarlika tjänstebenämningar och 

beskrivningar vittnar intervjupersonerna att det kan se olika ut. Alltså kan man se att tjänsterna har en 

annan utformning i den informella strukturen.  

Vi kan göra det teoretiska antagandet att organisationer med liknande mål och arbetssätt uppstår i 

en institutionell kontext når likformighet. Denna skapas av en institutionaliserad rationalitet för vad 

som i dagsläget är lämpligaste arbetssättet. Där rationaliteten i sig implementeras formellt men i flera 

fall mer liberalt i själva organisationen. Utifrån detta vi förstå att både den stora spridningen av 

specialisttjänsterna, de har uppstått i en formell struktur, men har implementerats i olika former för att 

möta organisationens mål och krav. Men där de informella strukturerna format tjänsterna efter de 

behov som finns i de dagliga arbetsprocesserna, något som kanske kan vara förklaringen till den stora 

diskrepans i tjänstebenämningar och i uppfattningen om vart i organisationen en tjänst borde finnas.  

 

Hur isomorfa mekanismer kan leda till specialisttjänster 

DiMaggio och Powell (2012, [1983]) beskriver hur organisationer med liknande mål och uppgifter 

inrättas i vad de kallar organisatoriska fält. Inom dessa fält råder en institutionell rationalitet och det 

pågår inom det organisatoriska fältet en rörelse mot likformighet eller homogenisering. Detta liknar en 

institutionell rationalitet, men författarna urskiljer tre bakomliggande mekanismer: påtvingande-, 

mimetiska- och normativa isomorfismer(DiMaggio & Powell, 2012 [1983]).   

I intervjuerna framkom det att flertalet socialchefer uppfattade att specialisttjänsterna generellt var 

försök att hantera en svår situation. Det förekommer krav från såväl politiken, fackförbunden som 

myndigheter att hantera denna. Facket ställer tydligast krav på arbetsgivarna och har mycket tydliga 

och konkreta förslag, bland annat på hur man kan utveckla specialisttjänsterna enligt deras modell, 

specialistsocionom (SSR, 2015a, b). Från myndighetshåll beskrivs behovet av handledning och stöd 

till socialsekreterarna (AV, 2016, SOU 2010:61) och arbetsgivarorganisationerna kommer med 

liknande förslag och uppmaningar (SKL, 2015). Dessa kan ses som formella påtryckningar, som inte 

enbart riktas till enskilda socialtjänster. Det rör sig om generella påtryckningar som styr 

organisationernas utveckling i en viss riktning. Dessa påtryckningar riktade mot organisationer 

kommer från andra organisationer, vilken den första är beroende av (DiMaggio & Powell, 2012 

[1983]). Något som kan stämma i detta fall  

 Men denna likriktning och stora förekomst av specialisttjänster som studiens kartläggning påvisar 

kan förklaras utifrån en mimetisk isomorfism. Som ovan beskrivit ger intervjupersonerna en samlad 
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bild av vad socialtjänsten har för problem: hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och en 

generellt svår arbetssituation för socialsekreterare. Samtidigt har olika kommuner kommit olika långt i 

arbetet med att hantera denna situation. Kommuner som inte vet hur de ska bemöta problemet kan då 

välja att imitera kommuner som kommit längre i att ta fram lösningar. Specialisttjänsterna har 

beskrivits som ett försök att hantera socialtjänstens sedan länge ansträngda situationen och dess 

förekomst kan då förstås som resultatet av mimetisk isomorfism.  

 En specialistutbildning efterfrågas av såväl arbetsgivarorganisationer som statliga utredningar. Man 

poängterar det sociala arbetets komplexitet (SKL, 2015; SOU 2015:65, SOU 2005:81; SOU 2009:61) 

och hur stärkt kompetens kan leda till ett bättre socialt arbete. I studien framgår det att en 

specialistutbildning önskvärd men inte fullt så viktigt som den personliga lämpligheten hos den 

enskilda tjänstemannen.  

 En normativ isomorfism som förklaring på specialisttjänsternas förekomst utifrån studiens resultat 

är svårt och fordrar för ett djupare resonemang vilket kräver ytterligare studier, men då med fokus på 

tjänstemännens uppfattningar snarare än arbetsgivarnas. Dock framgår det av intervjupersonernas 

uppfattningar att det kan anses vara önskvärt för somliga att utvecklas i sin yrkesroll. 

 Ser vi på frågan utifrån vetskapen om samhällets professionalisering, som beskriven av Perkins 

(1996) som en pågående process i samhället, som så även sker inom socialt arbete (Brante, 2014; 

Eraut, 1994; Fook et al., 2000; Perkin, 1996), kan man se en ökad specialisering och fortsatt 

utveckling av specialisttjänster som en naturligt till följd av normativa isomorfismer.  

 

Slutsatser 

Specialisttjänsternas förekomst 

Specialisttjänster tycks idag vara vanligt förekommande och förekommer i nio av tio kommuner, dock 

har studien visat att det finns en stor spridning av hur dessa tjänster benämns med över 20 olika 

tjänstebenämningar. Trots spridningen i tjänstebenämningar kan man utifrån studiens kartläggning 

utläsa att tjänsterna verkar vara vanligast förekommande inom den sociala- barn och ungdomsvården. 

Något som kan förstås som en följd av en institutionaliserad rationalitet, då det är framförallt inom den 

sociala barn- och ungdomsvården som fackförbund, arbetsgivarorganisationer och statliga utredningar 

lagt sitt fokus.  

 

Varför specialisttjänster förekommer och utformning 

Utifrån en nyinstitutionell organisationsteori går det att förklara varför specialisttjänsterna förekommer 

i så stor utsträckning. I flera fall upplevs specialisttjänsterna som ett led i att hantera den nu och sedan 

länge rådande svåra situationen inom socialtjänsten. Utifrån studiens resultat kan man se dess 

förekomst som en följd av institutionella isomorfa mekanismer. Specialisttjänsterna behöver 

nödvändigtvis inte fungera likadant, utan förekomsten kan bero på att det utåt sett är något man bör ha 
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inom organisationen, till följd av en institutionell rationalitet. Studiens resultat har visat att oavsett 

tjänstebenämning så har tjänsterna många likheter, eller liknande motiv, något som överensstämmer 

med en informell struktur som en följd av institutionella isomorfa mekanismer. 

 

Hur uppfattas specialisttjänsterna 

Studien har visat att det finns en tilltro till att specialisttjänster skulle kunna ha positiv effekt, eller att 

det åtminstone finns en tilltro till att specialisttjänster skulle kunna bidra till att stärka socialtjänsten på 

områden där det idag finns brister. Framförallt rörande behovet av stöd till nyanställda och mer juniora 

socialsekreterare men även att denna typ av tjänster kan bidra till att öka kvalitéen i ärende hantering. 

Tjänsterna uppfattas även kunna bidra till att skapa yrkesutveckling, något som skulle kunna bidra 

med incitament för mer erfarna socialsekreterare att stanna i yrket.  

 

Specialisttjänsternas funktion 

I studien framgår det att de intervjuade cheferna inom socialtjänsten uppfattar att specialisttjänsterna 

kan vara ett sätt att möta verksamheternas behov av god introduktion, handledning och 

verksamhetsutveckling. Specialisttjänstemännen kan eller önskas kunna bidra med spetskompetens till 

verksamheterna. Både genom att ha en gedigen erfarenhet av fältet men även i de metoder som 

används i verksamheten. 

Vad som kan sägas är att de beroende på utformning kan ha en positiv effekt på introduktionen av 

nyblivna socionomer till praktiken och möjligheter till att erbjuda handledning och stöd i komplexa 

ärenden för något som bemöter ett av fackförbund, arbetsgivarorganisationer och myndigheter 

identifierat förbättringsområden. 

Specialisttjänster skulle kunna bli ett naturligt steg i karriären för erfarna socialsekreterare både som 

”plantskola” för framtida chefer men även ett alternativ de som inte vill röra sig mot 

ledningsfunktioner. 

 

Diskussion 

I denna studie har jag kunnat påvisa att det idag förekommer vad kommunföreträdare själva definierar 

som specialisttjänster, något som kunde förklaras med att det råder en institutionell rationalitet där 

dessa tjänster anses vara viktiga. Studien påvisade en stor spridning i hur tjänsterna faktiskt fungerar i 

verkligheten, något som kan ses som att de informella strukturerna inte överensstämmer med de 

formella strukturerna för specialisttjänster inom socialtjänsten. Även detta helt i linje med Mayer och 

Rowans teori kring institutionell rationalitet.  

 I studien har jag även diskuterar hur denna institutionella rationalitet drivs av krafter som utövas på 

och inom organisatoriska fält, krafter som DiMaggio och Powell (2012 [1983]) kallar institutionella 

isomorfa mekanismer.  
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 Studier av socialtjänstens medarbetare har under lång tid kunnat påvisa en negativ utveckling 

rörande deras arbetsmiljö (Tham, 2007; Tham & Meagher, 2009). Studierna lyfter fram en rad olika 

anledningar till varför situationen ser ut som den gör, framförallt den till synes självklara anledningen 

med en allt för stor arbetsbelastning. Andra anledningar som lett och fortfarande leder till en ohållbar 

situation är bland annat bristen på professionellt stöd och utveckling i yrkesrollen (Beddoe et al., 2014; 

Chiller & Crisp, 2012a; Gibbs, 2001; Healy et al., 2009).  

 Att utveckla specialisttjänster kan vara en möjlighet att möta dessa behov, och studiens resultat har 

påvisat att det är upplevelsen hos ett mindre urval av chefer inom socialtjänsten. Specialisttjänsterna 

SSR beskriver syftar till att introducera nya socialsekreterare och handleda dessa såväl som mer 

erfarna. Specialisttjänsterna ska även kunna möta behovet hos anställda som önskar en 

yrkesutveckling och uppfattas kunna bli en naturlig karriärväg (SSR, 2015a, b).  

 Socialt arbete har tillsammans med andra människobehandlande (och ofta kvinnodominerade) 

yrken historiskt sett en låg status, något som hämmat löneutveckling och möjligheterna att hävda sig i 

samhället. Däremot sker en professionalisering av arbetet, det börjar bli mer specialiserat och grundar 

sig mer och mer på forskning och vetenskap (Brante, 2014; Eraut 1994; Fook et al, 2000). 

Specialisttjänsterna är i förlängningen något som skulle kunna stärka denna process och lyfta 

yrkesgruppens status. För att lyckas med detta behövs dock att det sker på bred front och inte enbart i 

enstaka organisationer (Brante, 2014; Hellberg, 1995). Denna studie har påvisat att det idag finns 

specialisttjänster inom majoriteten av landets socialtjänster, vilket kan tyda på att yrkets 

professionalisering är en tidsfråga.  

 Med kunskapen om hur socialtjänstens chefer uppfattar specialisttjänsterna kan vi se vilket behov 

de anser att de har i sina verksamheter, något som kan användas för att utveckla befintliga, eller nya 

specialisttjänster.   

Vad vi ser kommer de flesta förslagen för hur socialtjänsten ska hanteras från politiskt, fackligt 

eller centralt håll (exempelvis SSR, 2015a, b; SKL 2015; SOU 2010:68; SOU 2009:61 ), vad denna 

studie visar är att dessa kan bidra till en institutionaliserad rationalitet, påtvingade och normativa 

isomorfismer som inte alltid harmoniserar med organisationernas behov.  

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie gjorde en kartläggning i 63 kommuner (N=68) av vad kommunföreträdare uppfattade 

som specialisttjänster. En mer avgränsad studie av specifika former av specialittjänster skulle behöva 

genomföras. I en sådan kartläggning kan uppfattningarna av specialisttjänster som presenterats i denna 

studie ligga till grund för sådana avgränsningar. Ytterligare studier skulle kunna genomföras i ett 

större urval där urvalskriterierna innefattar ytterligare variabler än kommunens befolkningsstorlek, 

exempelvis socioekonomisk sorteringsnyckel och demografi.  

 Denna studie fokuserade på chefer i socialtjänstens uppfattningar av specialisttjänster, i framtida 

studier skulle även specialisttjänstemännens och socialsekreterarnas uppfattningar behöva studeras. 
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Urvalet till denna studie hade en övervikt av kommuner där man idag har specialisttjänster och 

ytterligare studier skulle även kunna studera hur kommuner som idag inte valt att implementera 

specialisttjänster uppfattar de samma.   

 Efter denna studie kvarstår frågan om specialisttjänsternas effekt på den mycket svåra situationen 

som råder i socialtjänsten. Det finns idag planer på att genomföra en större studie på effekten av 

specialisttjänster och karriär- och yrkesutvecklingsprograms effekter på socialsekreterares 

psykosociala arbetsmiljö.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Om du skulle få bestämma helt fritt utan att tänka på kostnader hur skulle en karriärstege för 

socionomer kunna se ut?  

 

2. Har ni diskuterat specialistsocionom eller motsvarande i organisationen?  

 

3. Vad är en specialistsocionom? 

 

4. Vilka meriter bör en specialistsocionom ha på följande områden? 

- Vilken utbildningsnivå? 

- Hur lång yrkeserfarenhet ska en socionom ha för att bli specialistsocionom?  

- Vad för ytterligare kvalitéer kan vara meriterande för att bli specialistsocionom.  

 

 

5. Hur har ni resonerat kring följande faktorer kopplade till att ha specialistsocionomer: 

- Har ni sett över ekonomiska faktorer som möjlighet eller hinder?  

- Plats i organisationen? 

 

 

6. Vad kan organisationen förväntas vinna på att inrätta en specialistsocionom på områden som: 

- På vilket sätt skulle en specialist socionom kunna påverka rekryteringen av nya socionomer? 

- Hur tror du att specialistsocionomer kan påverka personalomsättningen?  

- På vilket sätt tror du att en specialistsocionom kan påverka arbetsmiljön?  

 

 


