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Sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem inom
socialtjänsten
• Obalans mellan krav och resurser- ansvaret att hantera obalansen är
decentraliserat långt ner i organisationerna.
– Tvingar fram strategier som påverkar kvalitet och hälsa.
Kompensatoriska, Kravsänkande, Exit
• Motstridiga krav/rollkonflikter relaterade till styrningen av verksamheten
• Nya krav relaterade till styrningen av verksamheten
• Individuellt skuldbeläggande - bristande personalorientering
• Styrning genom normer, värderingar och incitament som ger ”tysta”
arbetsplatser där varken medarbetare eller chefer får föra fram kritik eller
redogöra för brister. Incitament som premierar budget framför kvalitet.

Öppenhet och tystnad
• Det finns en direkt koppling mellan tysta arbetsplatser och brist på
utvecklingsmöjligheter, liksom minskad innovation, kvalitet,
kunskapsutveckling, säkerhet, autonomi och inte minst demokrati.
• Forskning visar att motiven till att anställda väljer tystnad handlar
huvudsakligen om att voice antingen upplevs som meningslöst eller
att anställda väljer tystnad av rädsla för repressalier (Morrisson,
2014; Knoll m fl., 2016; Pinder & Harlos, 2001).
• Vår nationella enkätstudie om arbetsvillkor i svensk socialtjänst har
visat att graden av öppenhet i organisation har mycket stor betydelse
för såväl medarbetares som chefers arbetstrivsel, lojalitet och hälsa.

Vad predicerar socialarbetares 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.

• Stannare är de som är 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)
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• Övergripande syfte: att undersöka relationen mellan styrsystem och
arbetsmiljöarbete med fokus på hur verksamhetsstyrning bättre kan
harmoniera med och integrera arbetsmiljöfrågorna
• Fallstudier i kommuner syftar till att, utifrån analys av goda/lärande
exempel, undersöka hur kommunerna arbetar för en hållbar social
och organisatorisk arbetsmiljö i relation till socialtjänstens
verksamhetsstyrning

Tillitsdelegationen
• Tillit i styrningen – bättre service till medborgare,
genom ökad tillit till medarbetarnas kunskap och
erfarenhet
• Följeforskning kopplat till försöksverksamheter

Kommitté utsedd av
regeringen juni 2016

Syfte: ”att skapa en fördjupad och nyanserad
förståelse för hur tillitsbaserad styrning kan
implementeras i praktiken.”
http://tillitsdelegationen.se/

Målsättningar med tillitsbaserad styrning och
ledning:

”Några av målsättningarna är att förbättra arbetsmiljön,
fokusera mer på kärnverksamheten, öka effektivitet, flexibilitet
och brukarfokus, minska administrationen samt bygga en
kultur där vi samarbetar brett för att uppnå våra gemensamma
övergripande mål.” (Bringselius 2017)

Tillitsbaserad styrning och ledning
….är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje
beslutsnivå aktivt verkar för att
• stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
• bygga tillitsfulla relationer samt
• säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet”
(Bringselius, 2017)
http://tillitsdelegationen.se/

En fråga för hela
styrkedjan
Politiska beslutsfattare
Tjänstemän
Chefer
Stabsfunktioner
Tillsynsmyndigheter
Utvärderande och
normerande organisationer
• Samverkande parter
•
•
•
•
•
•

Samarbete för att skapa
förutsättningar i mötet mellan
yrkesprofessionella och
medborgare

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
kompletterade data

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?

Styrning och ledning med fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov
• Det goda sociala arbetet i fokus (verksamhetskvalitet och brukarnas behov). Att vara
en attraktiv arbetsgivare handlar om att erbjuda möjligheter att utföra ett gott
socialt arbete. Hög kvalitet --> god arbetsmiljö.
• Lagen framträder som levande i styrningen. Vilket ansvar förväntas vi ta gentemot
våra medborgare enligt socialtjänstlagen.
• 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 måleller resultatstyrning via mätning av indikatorer. (Svårigheter att mäta kvalitet)
• Dialog mellan kommunstyrelse och verksamhet om budget i relation till
verksamhetens bedömning av behov.

Styrning och ledning för samverkan och helhetsperspektiv
• Utvecklat olika insatser för sina klienter inom egen regi för att åstadkomma en ökad
samsyn och flexibilitet att möta klienters behov.
• Myndighetsutövning och utförare inom samma enhet – också för samsyn och ökad
flexibilitet att möta olika klienters behov.
• IFO är som i de flesta kommuner uppdelad i olika enheter, men man arbetar aktivt på
att alla chefer och medarbetare ska se verksamheten som en helhet, vilket bland annat
kommer till stånd via ledningsgrupp och kollegium kring insatser för klienter.
• ”Ett IFO” – motverkar riskerna med decentraliserat budgetansvar. ”Den nedre raden”
räknas snarare än enskilda chefers och enheters ekonomiska resultat.
• Ekonomistyrningen - Reflektion och analys av röda siffror och att dessa används snarare
för att undersöka och utveckla verksamheten istället för att använda de ekonomiska
resultaten som ett betyg för enskilda chefers prestationer.

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. Dialogen innebär
också att problematiska villkor och förutsättningar för det goda sociala arbetet
som socialsekreterare erfar kommer till politikers/kommunstyrelsens kännedom
som också har mandat att förse verksamheten med adekvata resurser.

Styrning och ledning som säkerställer förmåga, forts…
• Resursförstärkning i form av nya tjänster såsom 1.socialsekreterare,
administrativa stödtjänster och utredningsstödjare.
• Överanställning (fler tjänster än vad budgeten täcker) med syftet att göra
personalresurserna mindre sårbara vid frånvaro av olika slag.
• En pågående attitydförändring i organisationen i riktning mot att i större
utsträckning fundera och reflektera över hur arbetsgivare och organisation
skapar fungerande villkor och förutsättningar i arbetet.
• Stödfunktionernas roll (personal/verksamhetsstöd) har utvecklats i riktning mot
att vara ”stödjande snarare än störande”. Istället för att generera mer arbete,
bidra med olika typer av stöd för att underlätta verksamheten

Säkerställa förmåga:
”Vi har kämpat med näbbar och klor för att använda resurserna på ett
bra sätt. Vi vilar aldrig, har vi luckor, har vi personer som jobbar 75 %,
då syr vi ihop en tjänst till för vi måste ha den. Medan vi upplever att
längre tillbaka så var det lite så där att om man lämnar man tillbaka
en massa personalmedel i slutet av året för att det var så många som
jobbade deltid. Då var man lite duktig - det var lite så! Men nu tänker
vi att om någon jobbar 75 %, har vi inte full kapacitet, då måste vi
använda det vi har. Så när vi jobbar så har vi lyckats utöka
personalstyrkan hela tiden, och då har det blivit lite drägligare
situation. Och att man försöker hitta nya arbetssätt, att göra om saker
kan ju krångla till det. Men att man hela tiden söker efter, hur ska vi
göra det bättre, så att det blir mer möjligt för personalen att känna
att de jobbar meningsfullt.” (Enhetschef)

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. (Besvärligt och illojalt eller välkommet bidrag till
verksamhetsförbättring?)
– Hur chefers och enheters prestationer värderas. (Premieras budget i balans oavsett hur väl
verksamheten har lyckats med sitt uppdrag utifrån lagstadgade intentioner eller premieras ett
agerande i enlighet med ett ämbetsmannaetos, som ibland innebär att budgeten spricker?)

Så, vilka principer och värderingar bör gälla i offentlig sektor?
• Statsvetaren och demokratiforskaren Lennart Lundquist menar att
ämbetsmännen ska bevaka att offentliga värden beaktas - ”vårt offentliga
etos” eller ämbetsmannaetos som består av:
– ekonomivärdena funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och
produktivitet
– demokrativärdena politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet.
• Lundquists har belyst hur viktiga demokrativärlden riskeras eller rent av
undermineras genom ekonomismens intåg i offentlig förvaltning.
• Demokrativärden - Öppenhet, diskussion, ömsesidighet och ansvar
• ”I öppenheten ingår skyldigheten att säga ifrån när makthavare företar sig
något som är olagligt, oetiskt eller olämpligt. /…/ Utan öppenhet kan vi inte
diskutera de politiska frågorna på ett relevant sätt, och det är inte möjligt att
utkräva ansvar av makthavarna” (Lundquist, 2001)

Styrning och ledning som säkerställer integritet och
hjälpvillighet
Att söka säkerställa integritet i offentlig förvaltning måste innebära att det offentliga
ämbetsmannaetoset utgör en självklar grund som styrningen och ledningen vilar på.

• 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
Öppenheten i organisationen påverkas av vilka möjligheter det finns till dialog, vad
verksamhetsuppföljningen inkluderar samt om problem, fel och brister i
verksamheten får föras fram och redovisas.
• En kontinuerlig dialog mellan socialnämnd och verksamhet. Denna dialog är inte
strikt hierarkisk utan den kan föras mellan politik och chefer på olika nivåer och
även medarbetare.
• Verksamhetsberättelserna begränsar sig inte till budget- och indikatormätningar
utan innehåller kvalitativa beskrivningar som också ger utrymme för beskrivningar
av problem
• 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

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 principer
och värderingar som speglar ett offentligt ämbetsmannaetos. Via öppenhet och
dialog i organisationen är det de gemensamma värdena som bidrar till ett
gemensamt ansvar för verksamhet och verksamhetsutveckling.
• Utöver kvantitativa mått behöver verksamhetsuppföljning kompletteras med
kvalitativa verksamhetsbeskrivningar. Därutöver är det av stor vikt med en
kontinuerlig dialog mellan strategiska och operativa nivåer i organisationen om
verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov.
• Samverkan och helhetsperspektiv gynnas av en organisering av arbetet som innebär
att snäva ansvarsavgränsningar bryts upp, som exempelvis mellan
myndighetsutövning och verkställighet. För en konstruktiv samverkan framstår det
som väsentligt att undvika konkurrens, incitament och repressalier i styrningen som
leder till fokus på den egna enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet.

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 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 med hälsan i behåll vill stanna kvar (kontinuitet och
stabilitet för kontinuerlig verksamhetsutveckling)
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