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Från #sjuktstressigt  
till #schystarbetsliv!
–Nu är det dags att bryta trenden  
i socialtjänsten

Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att enskilda 
människor får det stöd och den hjälp som de behöver. Samtidigt är 
medarbetarna i socialtjänsten sjukskrivna till följd av stress i högre 
grad än andra yrkesgrupper. Deras kompetens hade behövts på ar-
betsplatsen, av de människor som söker socialtjänstens stöd. De soci-
ala och ekonomiska kostnaderna för stressen blir därtill höga både för 
den enskilda som drabbas och för samhället i stort. 



Vision och mål 
Välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken. 
Medarbetare som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, 
vilket innebär bra villkor och att ingen blir sjuk av stress. 
 

 Trenden som innebär att Visions medlemmar som arbetar i 
kvinnodominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress ska brytas 
senast 2017 

 Antalet nya sjukskrivningar till följd av stress i dessa grupper 
ska halveras till år 2020. På sikt är målet att ingen medarbetare 
i välfärden ska bli sjuk av stress på jobbet.
 

Sjukskrivningarna på grund av  
stress ökar i socialtjänsten
Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och antalet stressre-
laterade sjukfall ökar i snabb takt. De yrken som har allra högst andel 
startade sjukfall till följd av stress är de som kräver högre utbildning, 
innebär mycket kontakt med människor och är nästan uteslutande 
kvinnodominerade.
 Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar till följd av stress bland 
socialsekreterare ökat med nästan 70 procent (Källa: Försäkringskas-
san). Det finns exempel på att hälften av medarbetarna är sjukskrivna 
i vissa av socialtjänstens verksamheter.

Nya sjukfall till följd av stress bland psykologer 
och socialsekreterare 2010-2014
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Nya siffror från Försäkringskassan
Vision har låtit Försäkringskassan ta fram siffror över de stressrelaterade 
sjukskrivningarna de senaste fem åren (2010-2014) uppdelat på kön 
och yrkestillhörighet (Sjukt stressigt - Arbetsmiljön i välfärden måste 
förbättras, 2016). Gruppen ”Socialsekreterare och psykologer m.fl.”, 
där 80 procent är kvinnor, har högst andel startade sjukfall till följd 
av stress på hela arbetsmarknaden. I yrkesgruppen ingår också bland 
andra kuratorer, fältassistenter, familjehemssekreterare och diakoner.    

Obalans mellan krav och resurser
Att medarbetare inom välfärden löper stor risk att sjukskrivas har 
direkt koppling till obalansen mellan krav och resurser. Arbetssitua-
tionen för personalen i socialtjänsten präglas av en kombination av 
hög arbetsbelastning och arbetsuppgifter av hög svårighetsgrad. För 
få personer hanterar för många ärenden. Besluten är ofta komplexa 
och innebär en direkt inverkan på människors liv. Många upplever att 
de lämnas ensamma med prioritering av uppgifter och enskilda 
personers behov. 
 För att redan utsatta människor inte ska drabbas kompenserar 
personalen de bristande resurserna. Det visar forskning från såväl Pia 
Tham och Wanja Astvik. Personalen arbetar över, tar med arbete 
hem, hoppar över luncher och raster samt går till arbetet vid tillfällen 
när de egentligen borde vila. Det är en arbetssituation förenad med 
stora risker för hälsan. 

Yrken med högst antal sjukfall per antal 
anställda till följd av stress 2014
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När medarbetarna inom socialtjänsten ger uttryck för vad de behöver 
för att stressen ska minska så framgår med stor tydlighet att arbetsbe-
lastningen måste minska – det flest efterfrågar är mer personal och/
eller minskat antal ärenden. Senast framkom det i Visions omfattande 
dialog med medlemmarna om deras arbetssituation som skedde under 
våren 2016.
 Cheferna har en central roll för personalens arbetsvillkor. Samti-
digt är detta en grupp som är särskilt utsatt för hög arbetsbelastning. 
Cheferna förväntas lösa den höga personalomsättningen och sjuk-
skrivningstalen – samtidigt som de ska hinna stödja personalen i beslut 
och prioriteringar. Antalet medarbetare en chef är direkt ansvarig för 
är ofta högt och stödet, till exempel från administratörer eller HR- 
avdelning, är otillräckligt.  

Nedåtgående spiral
Obalans mellan krav och resurser och i förlängningen ohälsosam stress, 
leder till instabila organisationer med hög personalomsättning och 
stigande sjukskrivningstal. En negativ spiral skapas som gör det ännu 
svårare att rekrytera och som drabbar både medarbetare och de 
människor som verksamheten finns till för. 
 Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat rapporten 
Rekryteringsläget inom socialtjänsten, som visar på ett massivt rekry- 
teringsbehov och stor personalomsättning i så gott som samtliga landets 
socialtjänster. Det är nu alarmerande få sökande till utlysta tjänster, i 
synnerhet råder brist på erfaren personal. Allt oftare är verksamheten 
hänvisad till tillfälliga lösningar med dyra konsulter. 
 Visions tidigare undersökningar visar att introduktionen av nyan-
ställda ofta är otillräcklig. Många nyexaminerade får då en bristande 
start i sitt yrkesliv och sämre förutsättningar att hantera utmanande 
situationer.
 Välfärden är beroende av de medarbetare som idag i allt högre 
utsträckning blir sjuka av sina jobb. Personalens frånvaro påverkar barn 
och familjer som ständigt måste etablera nya relationer till sina kontaker 
i socialtjänsten. Det drabbar kontinuiteten och därmed kvaliteten i 
välfärden. För de enskilda personer som drabbas innebär effekterna 
ofta både psykiskt och fysiskt lidande, som inte sällan blir långvarigt.
 



Arbetsmiljöverket skärper kraven  
på insatser mot stress
Stressen på arbetsplatserna ska hanteras inom ramen för det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare är skyldig att bedriva. 
I mars 2016 började nya regler kring arbetsmiljö att gälla för hela 
arbetsmarknaden (föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4). De nya föreskrifterna ställer hårdare krav på arbetsgiva-
ren, ytterst på kommunpolitikerna, bland annat när det gäller arbets-
belastning, stöd i arbetet och hur det ska prioriteras. Förskrifterna 
slår också fast att ”Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”. 
Arbetsmiljöverket kommer under 2016 och 2017 att inspektera hälften 
av landets socialtjänster. Dessa inspektioner sker nu utifrån de nya 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Myndigheten 
riktar kritik mot kommunerna när verksamheterna brister, till exem-
pel i frågan om att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Såväl 
chefer som politiker kan komma att ställas till svars utifrån sitt arbets-
miljöansvar om kommunen inte åtgärdar bristerna. 

Utvecklingen går att vända
Det är inte givet att kvinnodominerade välfärdsyrken ska vara mer 
riskfyllda för hälsan än andra yrken. I början av 1990-talet hade 
socialsekreterare låg andel långtidssjukskrivna. Yrken inom till 
exempel socialtjänsten klassades som lågriskyrken för psykiska 
besvär. 

Välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken.  
Medarbetare som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, 
vilket innebär bra villkor och att ingen blir sjuk av stress.

 Trenden som innebär att Visions medlemmar som arbetar i kvinno- 
 dominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress ska brytas senast 2017. 

 Antalet nya sjukskrivningar till följd av stress i dessa grupper ska   
 halveras till år 2020. På sikt är målet att ingen medarbetare i   
 välfärden ska bli sjuk av stress på jobbet.



Sju insatser för 
minskad stress 
inom socialtjänsten
För att stabilisera situationen i socialtjänsten och stärka det som ska 
vara samhällets yttersta skyddsnät föreslår Vision sju konkreta åtgärder: 

1. En modell för att mäta arbetsbelastning 
Idag saknas en allmän modell för att mäta arbetsbelastning i social-
tjänsten och för att bedöma balansen mellan krav och resurser. Risken 
är att arbetsbelastningen som orsak till stress och ohälsa förblir osynlig 
och att nödvändiga åtgärder aldrig sätts in. Arbetsmiljöverket, arbets-
givare och de fackliga organisationerna behöver nu samlas kring en 
nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till före- 
skrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Stöd finns att hämta 
i lokala och partsgemensamma initiativ samt i forskning. Regeringen 
bör därför ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att bjuda in arbets-
marknadens parter till ett sådant arbete.
 
2. Rätt använd kompetens (RAK)
I dag används inte personalens kompetens fullt ut effektivt. Chefer 
och medarbetare lägger till exempel en stor del av sin tid på uppgifter 
som med fördel skulle kunna utföras av en annan yrkesgrupp. Det 
gäller i synnerhet administrativa uppgifter, men även till exempel 
ekonomi och HR-arbete. Varje profession behöver bättre förutsätt-
ningar att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att 
utföra. Ett givet första steg är att arbetsgivare gör det möjligt för 
verksamheterna anställa fler administratörer. Socialsekreterare och 
biståndbedömare skulle då kunna ägna mer tid till mer kvalificerade 
uppgifter och de människor som söker stöd. Cheferna skulle i högre 
grad kunna använda sin tid till att utveckla verksamheten och stödja 
medarbetare i bland annat beslut och prioriteringar.

3. Fler kollegor med nya välfärdsmiljarder
Politiker i kommuner, landsting och regioner måste se till att resurser-
na anpassas till kraven i arbetet. När nu Arbetsmiljöverket genomför 
sitt omfattande inspektionsarbete av socialtjänstens verksamheter är 
det viktigt att cheferna får stöd och resurser att åtgärda de obalanser 
som myndigheten pekar på. Cheferna får inte överges med ansvaret 
att ”fixa felen” – ansvaret vilar ytterst på kommunpolitikerna. 
 En tillräcklig bemanning är en förutsättning för att socialtjänsten 
ska klara att leva upp till detta krav. Regeringens tillskott på närmare 



10 miljarder per år gör det möjligt för landets kommunledningar att 
genomföra en reell förstärkning av personalresurserna inom social-
tjänsten.
 
4. Tillsvidareanställning ska vara norm 
För att skapa en stabil organisation bör tillsvidareanställning som 
garanterar heltid vara norm i verksamheter med hög personalomsätt-
ning och höga sjuktal. Det gäller i synnerhet inom socialtjänsten. Alla 
vakanser, även om de är tillfälliga på grund av sjukdom eller föräldra-
ledighet, ska tillsättas med tillsvidareanställda. Det gör tjänsterna 
mer attraktiva och ökar chanserna att personalen stannar kvar och 
därmed stabiliserar personalsituationen. Arbetsgivare behöver uttala 
att tillsvidareanställning är norm och visstid undantaget.

5. Använd överanställning som långsiktig strategi
Många av Visions medlemmar upplever det faktum att ingen kan göra 
deras arbete om de blir sjuka som en betydande stressfaktor. Social-
tjänsten behöver kunna planera sin personalförsörjning för att klara 
tillfälliga arbetstoppar, sjukdom och vab med befintlig personal. Man 
bör ha ett visst utrymme i personalstyrkan för att täcka upp när 
någon är borta, istället för att ägna tid åt att arbeta underbemannade 
eller ägna tid åt att hitta vikarier. 
 I nuläget, då det är svårt att täcka behovet av socialsekreterare, är 
överanställningar svårt att genomföra. Målet bör vara att verksam-
heten planerar sin personalförsörjning så att det finns förutsättningar 
att hantera tillfälliga arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.

6. Garanterad introduktion
Alla nyanställda behöver introduktion oavsett om man är erfaren eller 
nyexaminerad, chef eller medarbetare. En god introduktion lägger 
grunden till att klara utmanande situationer. Alla nyexaminerade som 
anställs i socialtjänsten behöver därför garanteras minst ett års 
planlagd introduktion som ska innehålla både yrkes- och arbetsplats-
introduktion.  Vision kommer att ta initiativ för att lyfta frågan med 
Sveriges Kommuner och Landsting, och det finns även möjligheter 
att driva denna fråga i lokal samverkan.  

7. Långsiktiga lönesatsningar
Förutom goda arbetsvillkor behövs det starkare ekonomiska incitament 
för personalen att stanna kvar inom verksamheter med stor persona-
lomsättning, som exempelvis socialtjänsten. Kunnig och erfaren 
personal ska självklart ha de högsta lönerna. Att byta arbetsplats får 
aldrig bli det enda sättet till en skälig löneutveckling. Vision anser 
kommunerna behöver göra långsiktiga satsningar för att uppnå en 
rimlig lönebild och uppvärdera yrket för personalen i socialtjänsten.



Från individuella upplevelser till strukturell analys
Orsakerna till att en person väljer att avsluta sin anställning kan vara 
oändligt många. Samtidigt har de som lämnar värdefull kunskap om 
arbetsvillkor och förutsättningar på arbetsplatsen som kan vara till 
nytta för arbetsgivaren. Inte minst utifrån ambitionen att identifiera 
strukturella brister i verksamheten och hur de kan åtgärdas. Det kan 
vara lättare att prata om vissa saker för en neutral part, till exempel 
en person från personal- eller HR-avdelningen, än för sin närmaste 
chef. Inte minst eftersom medarbetare vet att även chefer har tuffa 
förutsättningar i sitt arbete. Vision anser att personal/HR- avdelning-
arna ska få i uppdrag att ha avslutsamtal med de personer som väljer 
att sluta sina arbeten. 
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Organisatorisk och social arbetsmiljö
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organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, Rekryteringsläget 
inom socialtjänsten
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-323-9.pdf?issuusl=ignore

Visions rapport, Kostnader för personalomsättning 
http://mb.cision.com/Public/1167/9715558/818a0de1379e80ff.pdf
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miljöuppgifter
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För frågor om rapporten, kontakta:

Jenny Andersson, utredare
jenny.andersson@vision.se
08 789 63 74

eller Visions förbundsordförande: 
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veronica.magnusson@vision.se
08 789 63 19
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Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se
070 655 50 48

Nina Odermalm Schei, presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073 056 70 33

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.
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i socialtjänsten


