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Tillitskollapser: Orsaker till personalomsättning 
bland socialsekreterare
Welander, J., Astvik, W., & Isaksson, K. (2017). Corrosion of trust: Violation of
psychological contracts as a reason for turnover among social workers. Nordic Social 
Work Research, 1(7), 67-79.

Empiriskt exempel 1:



Psykosociala och organisatoriska 
arbetsmiljöproblem inom socialtjänsten

• Obalans mellan krav och resurser- ansvaret att hantera obalansen var 
decentraliserat långt ner i organisationerna.
– Tvingade fram strategier som påverkar kvalitet och hälsa: 

Kompensatoriska, Kravsänkande och Exit (att sluta) 
• Motstridiga krav/rollkonflikter relaterade till styrningen av 

verksamheten
• Styrning genom normer, värderingar och incitament som gav ”tysta” 

arbetsplatser där varken medarbetare eller chefer fick föra fram 
kritik eller redogöra för brister. 



Studiens tillvägagångssätt

• Totalkartläggning över alla myndighetsutövande tillsvidareanställda 
socialsekreterare som hade slutat under 2014 i två medelstora 
kommuner 

• 101 individer totalt varpå 70 kontaktades (69%)

• 57 av de 70 kontaktade uppgav missnöje med arbetsförhållanden som 
huvudorsak till avslut (84%)

• 31 av de 57 intervjuades



Deltagarinformation

•Medelålder: 41,8 år

•Medelår i yrket: 10,2 år

•Medelår i organisationen: 6,1 år

•Medelår i senaste arbetsgruppen: 3,1 år



Löften/Åtaganden 
som beskrivits 
som problem

Obalans mellan krav 
och resurser

• Hög 
arbetsbelastning

• Begränsad tid för 
att hantera 
komplexa ärenden

• Kvalitén i arbetet 
blev lidande

Organisatorisk 
respons

Individuellt 
skuldbeläggande: 

• Prioritering av 
arbetsuppgifter

• Individuell 
stresshantering

Reaktioner innan 
avslut

Stressrelaterad 
ohälsa:

• Utmattning

• Sömnproblem

• Depression

”Man behövde enligt cheferna bli bättre på att 
planera sin tid och allting landade tillbaka på att då 
är inte jag tillräckligt bra. Jag är inte tillräckligt 
kompetent. Jag är inte tillräckligt duktig på det här 
för man borde få det att gå ihop. För mig handlar 
det om organisatoriska brister och systematiska fel 
som gör att arbetsbelastningen blir helt absurd men 
man vänder det till att det handlar om individer och 
att individernas kompetens inte räcker till.”



Löften/Åtaganden 
som beskrivits 
som problem

Obalans mellan 
arbetsinsats och 
erkännande

• Låg grad av 

uppskattning för 

arbetsinsats –

trots hög 

arbetsbelastning

• Avsaknad av 

verbal feedback 

och stöd, men 

även missnöje 

med låg 

löneutveckling och 

utebliven 

fortbildning

Organisatorisk 
respons

Ingen respons -

tystnad

• ”Vi kan inget 

göra”-signaler

• Normalisering 

Reaktioner innan 
avslut

Negativa emotioner:

• Ilska 

• Självtvivel

• Känsla av 

utbytbarhet

”Jag vet inte hur många gånger vi har använt ordet utbytbara. Det har 

nästan alla känt att ”Ni värdesätter inte att just jag är här”. Jag kan 

vara vem som helst. Jag är bara ett huvud, en siffra i en arbetsgrupp 

som ska gå hit och se till att allt fortlöper i det här arbetet. Just jag 

med mina kvaliteter och kunskaper är skit samma. Du kan vara 

vemsomhelst.”



Löften/Åtaganden 
som beskrivits 
som problem

Nedvärderande av 
den professionella 
etiken 

• Arbetets kvalité i 
sig har inte 
värderats 

• Alltför hård 
styrning av 
professionen

Organisatorisk 
respons

Krav på lydnad

Reaktioner innan 
avslut

• Tillitskollaps 
gentemot 
organisationens 
värdering av den 
professionella 
etiken

• Professionell 
meningsförlust

”Det som mäts är utredningar. Man ska påbörja 
utredningar och avsluta utredningar. I princip så blir 
det förhandsbedömningar och man kopierar vissa 
grejer i utredningar. Man ska inte ha så många 
öppna utredningar, de ska inte stå uppe särskilt 
länge och jag vet inte… Jag tror att vi trollar med 
knäna. Vi ska samtidigt bygga relationer, men det 
får vi inte tid till och bygger vi relationer och tappar 
klienter så gör det mer ont.”



Löften/Åtaganden 
som beskrivits som 
problem

Bristande 
personalorientering

När organisationen:

• Inte tog väl hand 
om sin personal

• Inte intresserade 
sig för sin personals 
hälsa och 
välbefinnande

• Inte agerade som 
att de ville behålla 
sin personal

Organisatorisk 
respons

• Krismöten – som inte 
ledde till 
förändringar

• Omorganisationer

Reaktioner innan 
avslut

• Tillitskollaps 
gentemot 
organisationens 
personalpolitik

”Jag tycker egentligen att hela socialkontoret har en 
fientlighet gentemot sina medarbetare på något sätt. Jag 
kan inte förklara för dig på något annat sätt än jag tycker att 
det var en fientlig stämning. Och den högsta ledningen, 
varför kom de aldrig ner och frågade vad är det som händer 
på den här avdelningen, varför lämnar ni eller varför fick inte 
jag frågan när jag sade upp mig, vad är det som gör att du 
lämnar? Det vill man inte veta.”



Vad predicerar socialsekreterares vilja och val 
att stanna kvar på sin arbetsplats?
Astvik, W., Welander, J., & Larsson. (under review). Reasons for staying: A 
longitudinal study of work conditions predicting social workers actual behaviour to 
stay in their organisation. British Journal of Social Work.

Empiriskt exempel 2:



Vad predicerar socialarbetares vilja och val att 
stanna kvar på sin arbetsplats?

Förutom psykosociala faktorers betydelse undersöks följande 
organisatoriska faktorers betydelse:

Öppenhet: Möjligheten för en anställd att framföra synpunkter och 
kritik.

Personalorientering: När organisationen intresserar sig för 
personalens välbefinnande och agerar som om de vore måna att 
behålla sin personal.



Vad predicerar socialarbetares vilja och val att 
stanna kvar på sin arbetsplats?

• Stannare är de som var kvar i organisationen 2016 och som 
hade låga intentioner att sluta vid mätningen 2015 (n=1368)

• Lämnare är de som har lämnat organisationen vid mätningen 
2016 (n=1182)



Tabellen visar resultat av univariata och multivariata logistiska regressioner med stannare
som utfallsvariabel, kodad 0=lämnare (n= 1182 ) , 1=stannare (n=

   Univariat  Multivarit 

Prediktor Skala OR 95% KI OR 95% KI 
      
År inom soc.tjänst <4 1.0    
 5-10 1.22 0.98 -1.50 1.25 1.00 – 1.57 
 11+ 2.89 1.90 – 2.76 1.95 1.58 – 2.39 
Motstridiga krav Höga 1.0    
 Mellan 3.34 2.69 – 4.14 1.82 1.42 – 2.31 
 Låga 5.91 4.66 - 7.51 2.09 1.54 – 2.82 

Kvantitativa krav Höga 1.0    
 Mellan 2.94 2.39 – 3.61 1.66 1.31 – 2.10 
 Låga 4.52 3.52 – 5.76 1.68 1.25 – 2.26 

Öppenhet Låg 1.0    
 Mellan 2.89 2.36 – 3.54 1.72 1.36 -2.18 
 Hög 4.90 3.91 – 6.14 2.30 1.70 - 3.12 

Personalorientering Låg 1.0    
 Mellan 2.60 2.13 – 3.17 1.51 1.20 - 1.89 
 Hög 4.14 3.28 – 5.23 1.56 1.15 – 2.12 

Upplevd kvalitet Låg 1.0    
 Mellan 4.24  3.24 – 5.55 1.82 1.34 – 2.45 
 Hög 7.53 5.45 – 10.43 1.95 1.33 – 2.85 

 



Tillit i styrning och ledning – för en hållbar 
arbetsmiljö inom socialtjänsten
Astvik, W., Larsson, R., & Welander, J. (2018). Tillit i styrning och ledning för en 

hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten – en fallstudie av Nyköpings kommun. Styra 
och leda med tillit: Forskning och praktik. Stockholm: Finansdepartementet. SOU 

2018:38.

Empiriskt exempel 3:



Analys utifrån tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt: 
1) med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där 

varje beslutsnivå aktivt verkar för att 
2) stimulera samverkan och helhetsperspektiv 
3) bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och 

hjälpvillighet (Bringselius, 2017)

• Frågeställningen som guidat vår analys: Hur kan en mer 
tillitsbaserad styrning och ledning, utifrån definitionen ovan, 
gestalta sig i socialtjänstens verksamheter?



Tillit i styrning och ledning – för en hållbar 
arbetsmiljö inom socialtjänsten

Nyköpings kommun – knappt 55 000 invånare

• Individ- och familjeomsorgen (IFO) är organiserad i sju enheter som svarar för 
myndighetsutövning och verkställighet inom socialtjänstens verksamhetsområde

• 285 anställda varav 11 är chefer samt 18 tjänster som 1:e socialsekreterare, samordnare och 
teamledare

• 18 semistrukturerade intervjuer med politiker, chefer på olika nivåer, socialsekreterare, 
fackliga företrädare och personer som arbetar med verksamhetsstöd -HR och 
verksamhetsutveckling

• Policy- och styrdokument (t.ex. verksamhetsplaner) och personalstatistik som 
kompletterande data



Styrning och ledning med fokus på verksamhetens syfte och 
brukarens behov

• Det goda sociala arbetet i fokus (verksamhetskvalitet och brukarnas behov). 
Hög kvalitet --> god arbetsmiljö.

• Lagen framträder som levande i styrningen. 

• Styrningen innebär också att socialnämnden avstår från formulera mängder 
av mål och själva grunduppdraget får därmed mer utrymme. 

• Styrningen baseras i högre grad på dialog och kvalitativa uppföljningar än på 
mål- eller resultatstyrning via mätning av indikatorer. 



Styrning och ledning för samverkan och helhetsperspektiv

• Utvecklat olika insatser för sina klienter inom egen regi

• Myndighetsutövning och utförare inom samma enhet – också för samsyn och 
ökad flexibilitet att möta olika klienters behov. 

• ”Ett IFO” – motverkar riskerna med decentraliserat budgetansvar. ”Den nedre 
raden” räknas snarare än enskilda chefers och enheters ekonomiska resultat.



Styrning och ledning som säkerställer förmåga

Att säkerställa förmåga handlar om att ta ansvar för att skapa adekvata 
villkor och förutsättningar för de professionella att utföra sitt arbete.

• Ledningen på samtliga nivåer ser som sitt strategiska ansvar att skapa 
förutsättningar (personalresurser, stöd etc) för en god 
verksamhetskvalitet.

• Respekt för och tillit till den andres verklighetsbeskrivning. 

• Kontinuerlig dialog om utvecklingsbehov kopplat till resurser. 



Styrning och ledning som säkerställer förmåga, forts…

• Resursförstärkning i form av nya tjänster såsom förste socialsekreterare, 
administrativa stödtjänster och utredningsstödjare. 

• Överanställning (fler tjänster än vad budgeten täcker) 

• Stödfunktionernas roll (personal/verksamhetsstöd) har utvecklats i riktning mot 
att vara stödjande snarare än ”störande”.



Styrning och ledning som säkerställer integritet och 
hjälpvillighet (professionell integritet)

Integritet – en konsekvent hållning till ett antal principer och 
värderingar som accepteras av motparten
Hjälpvillighet – Viljan att hjälpa och stödja även om det innebär att 
personliga intressen måste åsidosättas
• Huruvida integritet och hjälpvillighet understöds eller inte kan 

analyseras utifrån en organisations värdegrund eller de normer 
och värderingar som förmedlas via ord och handling.

• Normer och värderingar förmedlas inte minst genom olika typer 
av belöningar och mer eller mindre tydliga repressalier:
– Hur chefers och medarbetares synpunkter och kritik avseende verksamhetskvalitet eller 

arbetsmiljö efterfrågas och tas emot. 
– Hur chefers och enheters prestationer värderas. 



Styrning och ledning som säkerställer integritet och 
hjälpvillighet

• Den ekonomiska styrningen här kopplas till reflektion och analys av röda siffror och 
att dessa används snarare för att undersöka och utveckla verksamheten än som en 
värdering av enskilda chefers prestationer.

• Kommunikation mellan kommunstyrelse och produktion där verksamheterna inför 
årets budget ombeds att reflektera över förutsättningarna med budgeten.

• Chefer ställs inte i konkurrens eller jämförelse med varandra inom IFOs 
verksamheter då verksamhetschefen där menar att det är ”den sista raden som 
gäller”. 

• Utvecklingen mot ”ett IFO” minskar riskerna för att decentraliserad kostnadskontroll 
ska driva chefer och medarbetare till underlåtenhetssynder eller 
ansvarsavgränsningar som inte har klientens bästa för ögonen. 



Styrning och ledning som säkerställer integritet och 
hjälpvillighet, forts…

• En hög grad av öppenheten i organisationen som påverkas av vilka 
möjligheter det finns till dialog, vad verksamhetsuppföljningen 
inkluderar samt om problem, fel och brister i verksamheten får föras 
fram och redovisas.

• Det framgår inga krav på eller incitament att presentera 
verksamhetsberättelser enligt imageprincipen att allt ska ”se bra ut” 
(Alvesson, 2006), vilket stödjer och bekräftar integritet. 

• Systematisera, underlätta och uppmuntra användningen av lex Sarah 
(på initiativ av Vision, Projektet ”Rapportera mera”).



Slutsatser och förslag

• Grunduppdraget, det vill säga det ansvar som verksamheten förväntas ta 
gentemot medborgarna utifrån lagstiftningen behöver ges stort utrymme i 
styrningen snarare än de varierande och tillfälliga kommunalpolitiska målen. 

• En tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter en konsekvent hållning till 
öppenhet och dialog i organisationen där gemensamma värden bidrar till ett 
gemensamt ansvar för verksamhet och verksamhetsutveckling. 

• Utöver kvantitativa mått behöver verksamhetsuppföljning kompletteras med 
kvalitativa verksamhetsbeskrivningar. 



Slutsatser och förslag

• Adekvata förutsättningar för de professionella att utföra sitt arbete, i form av exempelvis en 
rimlig arbetsbelastning eller tillgång till olika typer av stöd, är lika viktiga för en god 
verksamhetskvalitet som för en god arbetsmiljö. 

• Organisationen (ovan första linjens chef) behöver därför ta ansvar för både 
verksamhetskvalitet och arbetsmiljö genom att identifiera och åtgärda reella hinder som 
försvårar ett professionellt arbete. 

• Att säkra öppenheten i organisationen på så sätt att de kvalitetsbrister, bortprioriteringar 
och andra tillkortakommanden givet kravet att hålla budget kommer till politikernas 
kännedom möjliggör ett ansvarsutkrävande där det hör hemma.



Utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv är det klokt att inse att 
verksamhetskvalitet och arbetsmiljö är i intimt sammankopplade

• Verksamhetskvalitet är en arbetsmiljöfråga – att inte ha 
möjligheter att göra ett gott arbete leder till stress, otrivsel, 
minskat engagemang och inte minst förlorad tillit i relation till 
arbetsgivaren.

• Verksamhetskvalitet förutsätter en god arbetsmiljö - där 
personal har hälsan i behåll och vill stanna kvar (kontinuitet 
och stabilitet för kontinuerlig verksamhetsutveckling) – vilket 
är tillitsbyggande.



Tack för uppmärksamheten!

Kontakt: jonas.welander@mdh.se


