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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Akademikerförbundet SSR. 

Syftet med undersökningen är att undersöka 
socialsekreterares inställning till sitt arbete. 

Novus genomför denna mätning för femte 
gången.

MÅLGRUPP
Samhällsvetare inom Akademikerförbundet SSR

GENOMFÖRANDE

Undersökningen är genomförd via 
webbintervjuer med medlemsurval från 
Akademikerförbundet SSR.

Undersökningen kan ses som en 
totalundersökning då samtliga medlemmar i 
registret som är socionomer har bjudits in till 
undersökningen. Att man idag arbetar som 
socialsekreterare har kontrollerats i enkäten.

Novus har vid fyra tidigare tillfällen intervjuat 
Socialsekreterare, jämförelse görs där så är 
möjligt; 
- 2018 18/1-26/2, 2 227 intervjuer
- 2016 19/2-23/3, 3 165 intervjuer
- 2014 22/10-24/11, 3 246 intervjuer
- 2012 3-23/9, 478 intervjuer

RESULTAT

Resultaten för socialsekreterarna levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
(exempelvis ålder, hur länge man har arbetat, hur man 
uppfattar sin nuvarande arbetssituation och region). 

FELMARGINAL

Vid 2 500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,3%
Vid utfall 50/50: +/- 1,7%

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,3%
Vid utfall 50/50: +/- 2,9%

Antal intervjuer:
2473
Fältperiod 9 - 29 
September- 2019

Deltagarfrekvens:
33%

+/-

Bakgrund & Genomförande
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Resultat 
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Rubrik –
glöm inte strecket
FRÅGA: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det…?

Majoriteten arbetar med barn och ungdomar 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Barn och ungdomar (55%)

• Övriga landet (59%)

• Mellansverige (59%)

• Småland och öarna (63%)

Ekonomiskt bistånd (25%)

• Man (33%)

• Upp till 34 år (29%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (36%)

Missbruk (16%)

• Man (23%)

55%

25%

23%

16%

9%

5%

3%

2%

8%

0%

51 %

26 %

22 %

16 %

12 %

5 %

3 %

2 %

9 %

0 %

54%

25%

21%

16%

15%

4%

2%

11%

0%

57%

30%

22%

17%

5%

2%

8%

0%

55%

27%

24%

21%

13%

0%

Barn och ungdomar

Ekonomiskt bistånd

Vuxna

Missbruk

Ensamkommande barn

Socialpsykiatri

Uppsökande och förebyggande
verksamhet

LSS

Annat

Vet ej/ej svar

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)
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Arbetssituation
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Om du gör en bedömning, hur nöjd eller missnöjd är du med din nuvarande 
arbetssituation?

Nära sex av tio socialsekreterare är nöjda 
med sin nuvarande arbetssituation 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket nöjd + ganska nöjd (58%)

• Arbetar med vuxna (63%)

• Har inte övervägt att byta jobb (84%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (62%)

Inte särskilt nöjd + inte alls nöjd (28%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (31%)

• Har övervägt att byta jobb (36%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten 
(46%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (32%)

14%

43%

14%

21%

7%

1%

20%

44%

12%

18%

6%

0%

14%

39%

12%

25%

10%

0%

10%

38%

11%

29%

12%

0%

16%

43%

11%

22%

8%

1%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

Vet ej/ej svar

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)

58%

28%

Ref värden 
tidigare år:

64%
53%
47%
59%

Ref värden 
tidigare år:

24%
35%
41%
29%
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Rubrik –
glöm inte strecket
FRÅGA: Om du tänker på arbetssituationen på socialförvaltningen, finns det något som 
du är missnöjd med?

Mer än varannan är missnöjd med arbetsbelastningen, 
bristande resurser och/eller lön 

59%

54%

54%

42%

38%

37%

11%

3%

8%

1%

56 %

43%

56 %

46 %

32 %

32%

10%

3%

7%

3 %

Arbetsbelastningen

Bristande resurser

Lön

Personalomsättningen

Möjligheter till utveckling inom
yrket

Öppenhet för att diskutera
problem och brister

Svåra möten med klienter

Nej, är inte missnöjd med något

Annat

Vet ej

2019

2018

BAS: Samtliga (n=2473)

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Arbetsbelastningen (59%)

• Upp till 34 år (65%)

• Mellansverige (64%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (63%)

• Har övervägt att byta jobb (65%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(76%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (67%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (67%)

Bristande resurser (54%)

• Upp till 34 år (59%)

• Arbetar med missbruk (61%)

• Har övervägt att byta jobb (59%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten 
(67%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (60%)

Lön (54%)

• Upp till 34 år (57%)

• Större städer (63%)

• Mellansverige (58%)

• Norrland (66%)

• Arbetar med vuxna (58%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (58%)

• Har övervägt att byta jobb Ja (57%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten 
(57%)

• Mer än 100.000 inv (63%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (60%)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Hur upplever du arbetsbelastningen generellt bland socialsekreterarna på din 
arbetsplats?

Drygt sju av tio socialsekreterare upplever 
arbetsbelastningen på arbetsplatsen som hög

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

För hög + hög arbetsbelastning  (72%)

• Upp till 34 år (77%)

• Övriga landet (75%)

• Mellansverige (77%)

• Arbetar med barn och ungdomar (74%)

• Har övervägt att byta jobb (77%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(87%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (84%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (80%)

24%

49%

19%

7%

2%

21 %

48 %

21 %

7 %

3 %

40%

42%

12%

3%

2%

44%

42%

10%

3%

1%

32%

45%

18%

4%

1%

Vi har en för hög arbetsbelastning och
hinner inte med våra arbetsuppgifter

Vi har en hög arbetsbelastning och hinner
knappt med våra arbetsuppgifter

Vi har en precis lagom arbetsbelastning

Även om arbetsbelastningen skulle öka en
del så skulle vi klara våra arbetsuppgifter

Har ingen uppfattning

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)

72%

Ref värden 
tidigare år:

69%
83%
86%
77%
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Du svarade att arbetsbelastningen är hög på din arbetsplats, har ni kunnat se 
något av följande som resultat av den höga arbetsbelastningen?

Upplever hög arbetsbelastning

Hög arbetsbelastning leder som tidigare till ökad stress 
och svårigheter att göra ett bra jobb 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ökad stress (80%)

• Upp till 34 år (85%)

• Övriga landet (84%)

• Arbetar med missbruk (86%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(85%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (85%)

Svårigheter att göra ett bra jobb (70%)

• Upp till 34 år (73%)

• Norrland (76%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (74%)

• Har övervägt att byta jobb (73%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(82%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (77%)

Fler som slutar (51%)

• Upp till 34 år (56%)

• Storstäder (55%)

• Stockholm (58%)

• Mellansverige (55%)

• Har övervägt att byta jobb (55%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(60%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (56%)

80%

70%

51%

42%

37%

36%

25%

7%

1%

8%

1%

77 %

67 %

52 %

56 %

35 %

33 %

46 %

8 %

1 %

6 %

1 %

84%

75%

73%

81%

45%

42%

75%

7%

0%

5%

1%

88%

76%

64%

69%

45%

46%

7%

1%

7%

1%

83%

57%

52%

26%

22%

8%

3%

7%

2%

Ökad stress

Svårigheter att göra ett bra jobb

Fler som slutar

Svårt att få erfaren personal

Sjukskrivningarna har ökat

Bristande administrativt stöd

Svårt att tillsätta tjänster

Ökning av hot och våld

Nej, inget av ovanstående

Annat

Vet ej

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Hög arbetsbelastning (n=1784)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Om du ser till din egen arbetsplats, upplever du att socialsekreterarnas 
arbetsbelastning har förändrats det senaste året?

Hälften upplever att arbetsbelastningen 
har ökat det senaste året 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Arbetsbelastningen har ökat (50%)

• 50 år eller äldre (58%)

• Övriga landet (54%)

• Mellansverige (54%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (57%)

• Har övervägt att byta jobb (53%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(58%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (56%)

Arbetsbelastningen har minskat (11%)

• Arbetar med ensamkommande barn (17%)

• Upplever att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(15%)

50%

28%

11%

12%

44%

28%

13%

14%

70%

18%

5%

7%

64%

19%

5%

12%

55%

27%

5%

13%

Ja, ökat

Nej, oförändrat

Ja, minskat

Vet ej

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)
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xxx

Stöd i arbetet 
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Upplever du att du får tillräckligt stöd från din chef?

Nära fyra av tio upplever att de inte
får tillräckligt med stöd från sin chef 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Får tillräckligt med stöd från chefen (52%)

• Man (60%)

• Upplever att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(68%)

• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (56%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (57%)

Får inte tillräckligt med stöd från chefen (38%)

• Har övervägt att byta jobb (44%)

• Upplever inte att man klarar av 
kvaliteten/rättssäkerheten (55%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (50%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (44%)

52%

38%

10%

54 %

34 %

12 %

56%

36%

9%

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

2016

BAS: Samtliga (n=2473
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Om du tänker på nyanställda socialsekreterare hos er, tycker du att de får en 
bra eller dålig introduktion på din arbetsplats?

Tre av tio anser att nyanställda socialsekreterare får 
en dålig introduktion på arbetsplatsen Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Bra introduktion (34%)

• 50 år eller äldre (39%)

• Stockholm (39%)

• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (39%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (40%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (38%)

Dålig introduktion (30%)

• Upp till 34 år (34%)

• Övriga landet (34%)

• Arbetar med ensamkommande barn (37%)

• Har övervägt att byta jobb (35%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(47%)

• 8.001 - 15.000  invånare i kommunen (44%)

• 15.001 – 25.000 invånare i kommunen (40%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (38%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (37%)

34%

29%

30%

6%

36 %

28 %

29 %

7 %

25%

30%

38%

7%

23%

30%

40%

6%

Bra

Varken eller

Dålig

Vet ej

2019

2018

2016

2014

BAS: Samtliga (n=2473
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Hur upplever du din chefs arbetsbelastning?

Två av tre socialsekreterare upplever att 
deras chef har en hög arbetsbelastning 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

För hög + hög arbetsbelastning  (67%)

• Sydsverige (72%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(72%)

24%

43%

12%

2%

19%

28 %

43 %

11 %

2 %

16 %

35%

41%

8%

1%

14%

Har en för hög arbetsbelastning

Har en hög arbetsbelastning

Har en precis lagom
arbetsbelastning

Har en låg arbetsbelastning

Har ingen uppfattning

2019

2018

2016

BAS: Samtliga (n=2473)

67%

Ref värden 
tidigare år:

71%
76%
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Personalfrågor  
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Vad tycker du att din arbetsgivare borde göra för att behålla erfaren personal?

Högre löner följt av minskad arbetsbelastning 
för att behålla erfaren personal Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Högre lön (71%)

• Upp till 34 år (75%)

• Större städer (77%)

• Mellansverige (75%)

• Norrland (76%)

• Arbetar med vuxna (75%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (76%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (77%)

Minska arbetsbelastningen (58%)

• Upp till 34 år (64%)

• Mellansverige (63%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (77%)

• Har övervägt att byta jobb (62%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (71%)

• 25.001 – 40.000 invånare i kommunen (63%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (67%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (63%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (67%)

Erbjuda kompetensutveckling (56%)

• Större städer (60%)

• Norrland (67%)

• Arbetar med vuxna (60%)

• Arbetar med missbruk (61%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (62%)

71%

58%

56%

52%

43%

35%

24%

23%

1%

6%

1%

76 %

54 %

53 %

50 %

39 %

33 %

24 %

26 %

1 %

7 %

1 %

Högre lön

Minska arbetsbelastningen

Erbjuda kompetensutveckling

Ökad grundbemanning/fler tjänster

Ökat administrativt stöd

Färre timmar med administration

Införa specialisttjänster

Förmåner för pendling, bostad etc.

Inget

Annat, nämligen…

Vet ej

2019

2018

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Har din arbetsgivare gjort något för att behålla erfaren personal, i så fall vad? 

Återigen är hälften tveksamma till om 
arbetsgivaren gjort något för att 
behålla erfaren personal 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ökat grundbemanning/fler tjänster (15%)

• Upp till 34 år (18%)

• Västsverige (20%)

• Arbetar med barn och ungdomar (19%)

• Nöjd med sin arbetssituation (18%)

• Har inte övervägt att byta jobb (20%)

• Anser att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (18%)

• 25.001 – 40.000 invånare i kommunen (21%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (19%)

Högre lön (15%)

• Nöjd med sin arbetssituation (18%)

• Har inte övervägt att byta jobb (18%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (20%)

Inget (35%)

• 50 år eller äldre (40%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (41%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (50%)

• Har övervägt att byta jobb (39%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (45%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (42%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (39%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (38%)

15%

15%

11%

11%

10%

3%

2%

2%

35%

5%

20%

20 %

20 %

17 %

16 %

12 %

5 %

3 %

3 %

26 %

5 %

21 %

Ökat grundbemanning/fler tjänster

Högre lön

Ökat administrativt stöd

Erbjuda kompetensutveckling

Infört specialisttjänster

Minskat arbetsbelastningen

Förmåner för pendling, bostad etc.

Färre timmar med administration

Inget

Annat, nämligen…

Vet ej

2019

2018

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Har bemanningsföretag anlitats på din arbetsplats de senaste 12 månaderna?

Fyra av tio uppger att 
bemanningsföretag har anlitats under 
de senaste 12 månaderna  

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (41%)

• Övriga landet (49%)

• Stockholm (61%)

• Arbetar med barn och ungdomar (47%)

Nej (51%)

• Större städer (64%)

• Sydsverige (57%)

• Västsverige (58%)

• Norrland (58%)

• Arbetar med vuxna (58%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (60%)

41%

51%

8%

51 %

41 %

7 %

55%

38%

7%

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

2016

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Finns det i din arbetsgrupp socialsekreterare som inte har socionomexamen?

Arbetar med barn och ungdomar

Fyra av tio svarar att det finns socialsekreterare i 
arbetsgruppen utan socionomexamen.
- Vi ser en tendens till att andelen minskat

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (41%)

• Övriga landet (53%)

• Mellansverige (59%)

• Småland och öarna (48%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (47%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (46%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (62%)

• 15.001 – 25.000 invånare i kommunen (60%)

• 25.001 – 40.000 invånare i kommunen (48%)

Nej (52%)

• Storstäder (66%)

• Stockholm (62%)

• Sydsverige (60%)

• Norrland (69%)

• Nöjd med sin arbetssituation (56%)

• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (59%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (63%)

41%

52%

7%

44 %

50 %

6 %

45%

48%

7%

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

2016

BAS: Arbetar med barn och unga (n=1357)
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Personligt 
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11%

22%

20%

24%

11%

7%

2%

1%

Varje dag

Flera gånger i veckan

Någon gång per vecka

Någon gång per månad

Någon gång per år

Mer sällan

Aldrig

Vet ej

BAS: Samtliga (n=2473)

FRÅGA: Hur ofta upplever du negativ stress i ditt arbete kopplat till din arbetssituation?

Fler än hälften av socialsekreterarna 
upplever negativ stress i sitt arbete 
minst någon gång per vecka 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Minst varje vecka (53%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (85%)
• Har övervägt att byta jobb (64%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (70%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (61%)

Minst varje månad (78%)
• Upp till 34 år (80%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (96%)
• Har övervägt att byta jobb (85%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (88%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (84%)

78%

53%
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Hur ofta händer det att du har svårt att sova för att du känner dig orolig för ditt 
arbete?

Tre av tio socialsekreterare har svårt att 
sova på grund av oro minst varje vecka Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Minst varje vecka (29%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (59%)

• Har övervägt att byta jobb (36%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (42%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (37%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (34%)

Minst varje månad (57%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (80%)

• Har övervägt att byta jobb (65%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (67%)

• Har arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år (68%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (62%)

Mer sällan (15%)

• Man (20%)

• Nöjd med sin arbetssituation (20%)

• Har inte övervägt att byta jobb (20%)

• Anser att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (18%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (18%)

11%

19%

27%

14%

15%

13%

1%

11 %

18 %

26 %

12 %

17 %

14 %

1 %

13%

19%

28%

12%

13%

13%

1%

14%

23%

29%

12%

11%

10%

1%

10%

18%

25%

15%

16%

14%

1%

Flera gånger i veckan

Någon gång per vecka

Någon gång per månad

Någon gång per år

Mer sällan

Aldrig

Vet ej

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)

29%

57%

Ref värden 
tidigare år:
55%
60%
66%
53%

Ref värden 
tidigare år:
29%
32%
37%
28%
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Har du under de senaste två åren någon gång allvarligt övervägt att söka 
arbete utanför socialtjänsten?

Sju av tio socialsekreterare har under de 
senaste två åren någon gång övervägt att 
söka arbete utanför socialtjänsten Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (71%)

• Upp till 34 år (75%)

• Sydsverige (75%)

• Norrland (77%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (92%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (80%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (78%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (78%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 7-10 år (76%)

Nej (27%)

• 50 år eller äldre (39%)

• Småland och öarna (33%)

• Nöjd med sin arbetssituation (40%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (36%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (36%)

71%

27%

2%

68 %

30 %

2 %

70%

28%

1%

72%

25%

3%

70%

26%

4%

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Du svarade att du allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten, 
finns det något som din arbetsgivare kan göra för att du inte ska fundera på att lämna 
socialtjänsten?

Har övervägt att byta arbete

Arbetsgivare kan höja löner och förbättra 
arbetsvillkoren för att socialsekreterare inte ska 
vilja byta jobb Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Högre lön (64%)

• Större städer (69%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (69%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (69%)

Förbättra mina arbetsvillkor rent generellt (52%)

• Upp till 34 år (56%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (69%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (63%)

Kortare arbetstid (52%)

• Upp till 34 år (57%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (56%)

Ge mig möjlighet att utvecklas i yrket (49%)

• Norrland (55%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (55%)

64%

52%

52%

49%

43%

36%

32%

32%

21%

4%

2%

8%

1%

69%

50%

52 %

47%

43%

39 %

34 %

33 %

22 %

4 %

2 %

7 %

2 %

80%

55%

40%

49%

50%

49%

49%

40%

25%

4%

2%

6%

1%

66%

58%

22%

43%

44%

45%

38%

34%

18%

3%

2%

9%

1%

Högre lön

Förbättra mina arbetsvillkor rent generellt

Kortare arbetstid

Ge mig möjlighet att utvecklas i yrket

Kompetensutveckling

Möjlighet att ägna mer tid med klienter

Lägre personalomsättning

Färre timmar med administration

Möjlighet till tjänst som specialist

Möjlighet att ägna mindre tid med klienter

Inget

Annat

Vet ej

2019

2018

2016

2014

BAS: Övervägt att byta arbete  (n=1751)



25 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se25

31%

68%

0%

Ja Nej Vet ej

Tre av tio har bytt jobb någon gång 
under de senaste två åren 

FRÅGA: Har du bytt arbete någon gång under de senaste 2 åren?

BAS: Samtliga (n=2473)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Har bytt arbete under de senaste två åren (31%)

• Upp till 34 år (35%)
• Storstäder (36%)
• Stockholm (37%)
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Lagens intentioner 
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Upplever du att ni klarar kvaliteten och rättssäkerheten på din arbetsplats 
enligt socialtjänstlagens intentioner?

Ungefär fyra av tio upplever att man inte klarar 
kvaliteten och rättssäkerheten enlighet 
socialtjänstlagens intentioner Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (45%)

• Man (52%)

• 50 år eller äldre (51%)

• Nöjd med sin arbetssituation (60%)

• Har inte övervägt att byta jobb j (60%)

• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (49%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (50%)

Nej (41%)

• Upp till 34 år (46%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (67%)

• Har övervägt att byta jobb (46%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (48%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (47%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (49%)

45%

41%

14%

47 %

38 %

15 %

38%

48%

14%

36%

49%

16%

45%

37%

18%

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

2016

2014

2012

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Tycker du att tillämpningen av socialtjänstlagen har förändrats över tid?

Nästan varannan tycker att 
tillämpningen av socialtjänstlagen har 
blivit mer restriktiv över tid 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mer generös (6%)

• Mellansverige (9%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (12%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (10%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (9%)

Mer restriktiv (46%)

• Man (59%)

• 50 år eller äldre (61%)

• Storstäder (52%)

• Västsverige (53%)

• Arbetar med vuxna (55%)

• Arbetar med missbruk (60%)

• Arbetar med socialpsykiatri (58%)

• Mer än 100.000 invånare i kommunen (54%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (60%)

6%

11%

46%

36%

7%

12%

37%

43%

8%

16%

36%

41%

Mer generös

Inte förändras

Mer restriktiv

Vet ej

2019

2018

2016

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Idag är det politiker som fattar beslut i socialtjänstens individärenden. Vill du 
att den ordningen består?

Nära sex av tio vill inte att ordningen med 
att politiker fattar beslut i socialtjänstens 
individärenden består

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (16%)

• Man (22%)

• 50 år eller äldre (22%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (19%)

Nej (58%)

• Upp till 34 år (62%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (63%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 7-10 år (65%)

16%

58%

27%

21 %

47 %

33 %

Ja

Nej

Vet ej

2019

2018

BAS: Samtliga (n=2473)
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Urval av citat från de som tycker att ordningen ska bestå

”Bra erfarenhet av vår kommuns 
politiker och deras beslut”

”Därför att om inte politikerna 
får någon som helst direkt insyn i 

vad vi gör på socialtjänsten så 
tror jag att de ekonomiska 

anslagen skulle minska ännu mer, 
det man inte ser, finns inte”

”Demokratisk fråga. Är bra med 
politiker som är folkvalda att de 

är dem som tar beslut”

”Politikerna blir härigenom 
insatta i den problematik och de 

behov av stöd som föreligger i 
kommunen. Politikerna sätter 

också ramarna för verksamheten 
och behöver då vara delaktiga i 

de beslut som fattas inom ramen 
för den politikerstyrda 

organisationen. Jag upplever att 
politikerna i stort har förtroende 

för handläggarna och litar på våra 
bedömningar. Den tilliten är 
också en förutsättning för att 
ordningen består. Risken är 

annars att politiker och 
handläggare polariseras, till följd 

av minskad insyn i 
verksamheterna”

”Myndighetsutövande är svårt 
som det är. Det är skönt att 

kunna känna att det inte är jag 
personligen som fattar beslut 

utan jag som handläggare utifrån 
delegation av politikerna. I 

slutändan är det alltid de som är 
beslutsfattare”

”Skönt att kunna lämna över 
slutliga beslutet till någon annan. 

Vill själv inte befatta mig med 
budget”

”Tycker det ska vara en 
kombination av politiker och 

experter på sociala rättigheter  
för att behålla rättssäkerhet”

”Bra med politikernas insyn och 
beslut i ärenden”

”De bör utbildas så att de har 
förutsättningarna till att fatta 

besluten - om inte bör 
tjänstemännens bedömningar 

väga tyngst”

FRÅGA: Vi ber dig att kort motivera varför du tycker att ordningen bör bestå?
BAS: Tycker att ordningen bör bestå (n=386)

Se listningsfil för övriga citat
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Urval av citat från de som inte tycker att ordningen ska bestå

”Enligt min erfarenhet är politiker 
i regel inte insatta eller bär 

kunskap i det arbetet som vi gör, 
vilket gör att politiker inte 
ifrågasätter eller utforskar 

resonemang i ärenden där de som 
står som beslutsfattare”

”Anser att de som är utbildade, 
det vill säga professionella, ska 

bedöma och besluta. Annars finns 
det risk för stora variationer i 

bedömningar beroende på vilket 
block/parti som styr kommunen 

för tillfället”

”För att socialtjänstens arbete 
inte ska vara så kortsiktigt som 

många politiska skiften ofta kan 
vara.”

”Politiker är lekmän och har sällan 
eller aldrig ett rätt bild och 

uppfattning om socialt arbete. I vår 
kommun är socialchefens arbete i 

princip bara riktat mot 
åldringsvården. Få politiker visar 

något större intresse för individ och 
familjeomsorgen när den kostar 
pengar och även är lagstyrd. Det 

läggs stora pengar på företag som 
skall mäta kostnad per brukare 

exempelvis”

”Det är för mycket fokus på 
pengar och för lite kunskap om 

barn och familjers behov”

”Politiskt valda har ofta för dålig 
insyn i socialtjänstens 

verksamhet och fattar beslut om 
mål och resultat, som är svåra att 

uppfylla och ibland strider mot 
lagens intentioner”

”De saknar rätt kompetens och 
kunskaper att fatta sådana 

beslut”

”Politiker är folkvalda lekmän 
som inte har den utbildning som 
socionomer har. De har inte den 

kunskap och kontinuitet som 
socialsekreterare har som kan ha 

följt en familj längre än vad en 
mandatperiod är”

”Går ej att backa. Tycker ej att 
den skall bestå. Detta bör 

hanteras av sakkunniga. Det 
enda positiva är det personliga 

ansvaret”

”Jag anser att det är förlegat att 
politiker som troligtvis ej är 
utbildade inom området ska 

besluta i personärenden”

FRÅGA: Vi ber dig att kort motivera varför du inte tycker att ordningen bör bestå?
BAS: Tycker inte att ordningen bör bestå (n=1431)

Se listningsfil för övriga citat



32 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se32

BAS: Samtliga (n=2473)

FRÅGA: Har det hänt att ditt beslut ändrats av politiker?

En av fem socialsekreterare har varit 
med om att deras beslut ändrats av 
politiker 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Netto ja (19%)
• 50 år eller äldre (22%)
• Övriga landet (22%)
• Mellansverige (22%)
• Småland och öarna (23%)
• Arbetar med barn och ungdomar (22%)
• Arbetar med ensamkommande barn (29%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 7-10 år (23%)

Nej, aldrig (63%)
• Stockholm (68%)
• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (66%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (68%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (68%)

Netto 
ja:

19%

9%

10%

63%

10%

9%

Ja, minst en gång under de
senaste 2 åren

Ja, men för mer än 2 år sedan

Nej, aldrig

Har inga ärenden som politiker
kan fatta beslut om

Vet ej
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BAS: Samtliga (n=2473)

FRÅGA: Hur stort eller litet inflytande anser du att politikerna har på socialtjänstens 
individärenden?

Nästan hälften anser att politikerna 
har stort inflytande på socialtjänstens 
individärenden 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket + ganska stort (48%)
• 35-49 år (51%)
• Övriga landet (51%)
• Småland och öarna (55%)
• Arbetar med barn och ungdomar (53%)
• Arbetar med ensamkommande barn (56%)
• 15.001 – 25.000 invånare i kommunen (55%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 7-10 år (54%)

Ganska litet + mycket litet (21%)
• Man (28%)
• Arbetar med ekonomiskt bistånd (25%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (24%)

21%

11 %

37 %

16 %

16 %

5 %

15 %

Mycket stort

Ganska stort

Varken eller

Ganska litet

Mycket litet

Vet ej

48%
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: I vilken omfattning tycker du att socialtjänsten i din kommun arbetar med 
förebyggande insatser?

Tre av fyra anser att socialtjänsten i sin kommun 
arbetar för lite med förebyggande insatser

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

För lite (75%)

• Övriga landet (78%)

• Norrland (82%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (83%)

• Har övervägt att byta jobb (79%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten
(81%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (79%)

Lagom (14%)

• Nöjd med sin arbetssituation (17%)

• Har inte övervägt att byta jobb j (20%)

• Anser att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (19%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (17%)

1%

14%

75%

10%

1 %

15 %

69 %

15 %

För mycket

Lagom

För lite

Vet ej

2019

2018

BAS: Samtliga (n=2473)
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Rubrik –
glöm inte strecket

FRÅGA: Vad av följande tror du krävs för att din kommun ska arbeta mer med 
förebyggande insatser?

Kommunen arbetar för lite förebyggande

Annat budgetsystem och mer kunskap hos ansvariga 
politiker anses krävas för att kommunen ska arbeta 
mer förebyggande

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Budgetsystem som kan ta långsiktig hänsyn (83%)

• Västsverige (87%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (87%)

Mer kunskap hos ansvariga politiker (63%)

• Upp till 34 år (66%)

• Sydsverige (70%)

• Arbetar med ekonomiskt bistånd (67%)

Nationellt, samlat utvecklingsarbete om förebyggande 
insatser (51%)

• Stockholm (57%)

83%

63%

51%

47%

35%

2%

2%

75 %

69 %

52 %

47 %

41 %

2 %

4 %

Budgetsystem som kan ta
långsiktig hänsyn

Mer kunskap hos ansvariga
politiker

Nationellt, samlat
utvecklingsarbete om
förebyggande insatser

Tydligare krav i lagen

Forskning och metodutveckling

Annat

Vet ej

2019

2018

BAS: Kommunen arbetar för lite förebyggande  
(n=1849) 
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Hot och våld
Nytt frågeområde
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Var femte 
socialsekreterare anser 
inte att arbetsplatsen 
är utformad och 
utrustad för att undvika 
hot och/eller våld 

FRÅGA:  Anser du att din arbetsplats är utformad och utrustad 
så att risken för hot och/eller våld undviks?

37

19%

60%

19%

2%

Ja, absolut

Ja, delvis

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja, absolut (19%)

• Man (23%)

• 50 år eller äldre (27%)

• Arbetar med vuxna (22%)

• Har inte övervägt att byta jobb (27%)

• Upplever att man klarar av kvaliteten och rättssäkerheten 
(27%)

• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (22%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (22%)

Nej (19%)

• Upp till 34 år (22%)

• Västsverige (23%)

• Arbetar med socialpsykiatri (27%)

• Har övervägt att byta jobb (22%)

• Upplever inte att man klarar av kvaliteten/rättssäkerheten
(27%)

• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (28%)

• 15.001 – 25.000 invånare i kommunen (25%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (25%)

BAS: Samtliga (n=2473)
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73%

18%

9%

Ja Nej Vet ej

Nära var femte tycker inte att det 
finns tydliga rutiner för hur man 
agerar vid hot och/eller våld 

FRÅGA: Finns det tydliga rutiner på din arbetsplats för hur man agerar vid hot och/eller 
våld?

BAS: Samtliga (n=2473)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (73%)

• 50 år eller äldre (79%)
• 40.001 – 100.000 invånare i kommunen (77%)
• Mer än 100.000  invånare i kommunen  (77%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (79%)

Nej (18%)

• Arbetar med socialpsykiatri (25%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (28%)
• Har övervägt att byta jobb (21%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (27%)
• 8.001 - 15.000 invånare i kommunen (25%)
• 15.001 – 25.000 invånare i kommunen (23%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (23%)
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4%

19%

47%

2%

1%

20%

7%

Ökat mycket

Ökat något

Oförändrat

Minskat något

Minskat mycket

Vet ej

Ej aktuellt/arbetade inte för tre år sedan

BAS: Samtliga (n=2473)

FRÅGA: Anser du att hot och/eller våld i samband med ditt arbete har ökat eller 
minskat under de senaste tre åren?

Nästan var fjärde anser att hot 
och/eller våld i samband med arbetet 
har ökat under de senaste tre åren 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ökat mycket + ökat något (23%)
• 50 år eller äldre (28%)
• Norrland (29%)
• Arbetar med ekonomiskt bistånd (30%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (29%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (27%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 10 år eller mer (27%)

23%
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35%

64%

1%

Ja Nej Vet ej

Drygt var tredje socialsekreterare har 
under de senaste två åren blivit utsatt 
för hot och/eller våld 

FRÅGA: Har du varit utsatt för hot och/eller våld pga ditt arbete under de senaste två 
åren?

BAS: Samtliga (n=2473)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (35%)

• Upp till 34 år (43%)
• Västsverige (39%)
• Arbetar med ekonomiskt bistånd (45%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (44%)
• Har övervägt att byta jobb (39%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (41%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (41%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (44%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 5-7 år (42%)
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70%

25%

5%

Ja Nej Vet ej

Har utsatts för hot och/eller våld

En av fyra socialsekreterare har inte fått 
något stöd från sin arbetsgivare efter att 
ha varit utsatt för hot och/eller våld 

FRÅGA: Efter att du varit utsatt för hot och/eller våld fick du något stöd från 
arbetsgivaren?

BAS: Har utsatts för hot/våld (n=863)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (70%)
• Nöjd med sin arbetssituation (82%)
• Har inte övervägt att byta jobb (86%)
• Anser att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (78%)

Nej (25%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (40%)
• Har övervägt att byta jobb (28%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (31%)
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Har fått stöd efter hot och/eller våld

Tre av fyra upplevde 
stödet från arbetsgivaren 
som bra 

FRÅGA: Hur upplevde du stödet från arbetsgivaren?

42

27%

48%

17%

7%

1%

1%

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket + ganska bra (75%)

• Nöjd med sin arbetssituation (83%)

• Har inte övervägt att byta jobb (88%)

• Anser att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten (81%)

Ganska + mycket dåligt (8%)

• Inte nöjd med sin arbetssituation (13%)

• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (11%)

75%

BAS: Har fått stöd efter hot/våld (n=604)

8%
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Digitalisering
Nytt frågeområde till socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd
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Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Nästan en av fem har 
redan infört någon 
form av automatisering 
inom handläggning av 
ekonomiskt bistånd på 
sin arbetsplats

FRÅGA: Har din arbetsplats infört någon form av 
automatisering inom handläggning av ekonomiskt bistånd? 

44

17%

47%

32%

5%

Ja

Det planeras att införas

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (17%)

• Mellansverige (26%) 

Det planeras att införas (47%)

• Större städer (59%) 

• Sydsverige (59%)

Nej (32%)

• Storstäder (48%)

• Västsverige (46%)

BAS: Jobbar med ekonomiskt bistånd (n=630)
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28%

47%

22%

3%

Ja

Nej, men andra i min arbetsgrupp

Nej, och ingen i min arbetsgrupp heller

Vet ej

BAS: De som svarar att automatisering 
planeras införas  (n=293)

FRÅGA: Har du som medarbetare varit delaktig i processen att införa någon form av 
automatisering inom handläggning av ekonomiskt bistånd?

Socialsekreterare som svarar att automatisering planeras

Där automatisering planeras att 
införas har tre av tio varit delaktiga i 
processen att införa automatisering 
inom handläggning av ekonomiskt 
bistånd 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (28%)
• Övriga landet (34%)

Nej, men andra i min arbetsgrupp (47%)
• Större städer (58%)
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Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Hälften av 
socialsekreterarna inom 
ekonomiskt bistånd är 
positivt inställda till att 
införa automatisering 
inom handläggning av 
ekonomiskt bistånd 

FRÅGA: Är du positivt eller negativt inställd till att införa någon 
form av automatisering inom handläggning av ekonomist 
bistånd?

46

15%

36%

17%

16%

7%

8%

Mycket positiv

Ganska positiv

Varken eller

Ganska negativ

Mycket negativ

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket + ganska positiv (51%)

• Upp till 34 år (57%)

• Mellansverige (61%)

• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (62%)

BAS: Jobbar med ekonomiskt bistånd (n=630)

51%

23%
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70%

60%

35%

27%

17%

7%

2%

6%

Mer tid att träffa brukare/klienter/medborgare

Mindre tid för administration

Ökad tillgänglighet

Minskad risk för manuella fel

Ökad rättssäkerhet

Ser inga fördelar

Annat

Vet ej

FRÅGA: Vilka fördelar ser du med att använda sig av automatisering inom handläggning 
för ekonomiskt bistånd?

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Mer tid att träffa brukare/klienter 
följt av mindre tid för administration 
är främsta fördelarna med 
automatisering av handläggningen 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mer tid att träffa brukare/klienter/medborgare (70%)
• Upp till 34 år (79%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (80%)

Mindre tid för administration (60%)
• Upp till 34 år (69%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (69%)

Ökad tillgänglighet (35%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 3-5 år (44%)

BAS: Jobbar med ekonomiskt bistånd (n=630)
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81%

47%

45%

41%

37%

37%

2%

4%

4%

Ökad risk för att viktig information inte vägs in i
besluten

Utestänger personer utan datorvana

Min/handläggares kunskap/expertis tas inte
tillvara på

Minskad insyn i vad som styr (algoritmerna som
bestämmer)

Minskat antal tjänster

Minskad rättssäkerhet

Ser inga nackdelar

Annat

Vet ej

FRÅGA: Vilka nackdelar ser du med att använda sig av automatisering inom 
handläggning för ekonomiskt bistånd?

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Den främsta nackdelen med 
automatisering är risken för att viktig 
information inte vägs in i besluten 

BAS: Jobbar med ekonomiskt bistånd (n=630)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Utestänger personer utan datorvana (47%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (54%)

Minskat antal tjänster (37%)
• Inte nöjd med sin arbetssituation (46%)
• Anser inte att man klarar kvaliteten/rättssäkerheten (41%)

Minskad rättssäkerhet (37%)
• Har arbetat som socialsekreterare i 2-3 år (46%)
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Avslutande kommentarer 
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Kommentar om 
genomförandet

2019 års kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation är precis som tidigare tre omgångar en 
totalundersökning. Det betyder att vi inte har några felmarginaler när vi jämför resultaten mellan dessa år. 
Dock för att resultatet skall spegla hela målgruppen krävs det att bortfallet är slumpmässigt.

Återigen ser vi att ungefär var tredje medlem har svarat på undersökningen, precis som vid förra årets 
undersökning. Det är lite lägre än vad det tidigare varit. Detta innebär att de som inte svarat i teorin kan 
vara av en annan åsikt än de som svarat. Men så länge bortfallet är slumpmässigt och inte beror på någon 
specifik faktor betyder inte en lägre svarsfrekvens att resultaten inte stämmer. Vi har tidigare aldrig känt att 
vi haft behov av en bortfallsanalys eftersom vi inte sett tecken på att bortfallet inte varit slumpmässigt

Vi har i denna undersökningen återigen haft en lång fältperiod och en extra påminnelse mot vad vi 
vanligen har, dvs. precis som det två senaste undersökningarna med denna målgrupp. Vi har tryckt på att 
det är viktigt att svara på undersökningen för att Akademikerförbundet skall kunna föra deras talan. Vilket 
borde innebära att de med en jobbigare situation bör känna sig motiverade att svara för att få till 
förändring.

För att bekräfta dessa resultat har vi kontrollerat utfallet för de svarande noggrant, dels mot befintligt urval 
och dels mot de bakgrundsfrågor vi ställer. Mot urvalet ser bortfallet till stor del slumpmässigt ut, vi har ett 
lite större bortfall för de yngre än för de äldre (vilket är normalt). Ser vi till ställda bakgrundsfrågor är de i 
samma nivå som tidigare år, så vi ser inte någon skillnad som vi behöver följa upp eller justera för 
ytterligare. 

Novus tycker att resultaten utifrån tidsserien ändå är rimliga. De resultat vi vid förra undersökningen var 
något tveksamma till, som vi då tyckte kunde vara en idé att bekräfta via en bortfallsanalys ligger i linje 
med årets resultat. Önskar man ändå bekräfta något eller några av resultaten i årets undersökningen med 
en bortfallsanalys innebär det att man väljer ut fåtal nyckelfrågor som man ställer vid senare tillfälle, ev. på 
telefon för att verkligen få tag på dem och undersöka om de skiljer sig från de som svarat i denna 
undersökning. 
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Korta kommentarer 
om resultatet

Detta är den femte gången vi undersöker socialsekreterarnas arbetssituation, den första gjordes 2012. 
Socialsekreterare har tidigare varit förhållandevis nöjda med sin arbetssituation trots att de upplevt en hög 
arbetsbelastning, även när den till och med ökade. I årets undersökning ser vi dock att andelen nöjda 
minskar, fortsatt är dock en majoritet nöjda. 

I årets undersökning är drygt var fjärde socialsekreterare missnöjd med sin arbetssituation, de två 
huvudsakliga skäl vi tidigare konstaterat, arbetsbelastning samt lön, är fortfarande stora anledningar till 
detta. Men i årets undersökning ser vi att bristande resurser är en allt större orsak till missnöje.

I undersökningen 2018 såg vi en tydlig positiv utveckling med färre som upplever en hög arbetsbelastning, 
denna förändring bekräftas i årets undersökning där andelen med en hög arbetsbelastning är något högre, 
men ändå i samma nivå som 2018. Bland de med hög arbetsbelastning ser vi fortsatt att konsekvenserna 
av detta är en ökad stress, svårigheter att göra ett bra jobb, behålla personal eller rekrytera ny erfaren 
personal. I år ser vi vissa tecken på att arbetsbelastning kan vara på väg att öka igen, varannan 
socialsekreterare svarar i årets undersökning att arbetsbelastning har ökat under senaste året. Det är en 
högre andel än vid förra undersökningen (50% mot 44%). En ökning är vanligare bland de som arbetar med 
ekonomiskt bistånd. De som arbetar med ensamkommande barn svarar återigen att arbetsbelastningen 
minskat senaste året.

För att behålla erfaren personal, vilket varit ett litet problem tidigare, tycker man att högre löner följt av 
minskad arbetsbelastning behövs.

Vi ser fortsatt i årets undersökning att andelen som tycker att man lever upp till kvaliteten och 
rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner, är kvar i ungefär samma nivå som 2018. Vilket 
möjligen är en konsekvens av den minskade arbetsbelastningen dessförinnan. Samtidigt tycker man att 
tolkningen av lagen blivit än mer restriktiv än generös.
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Korta kommentarer 
om resultatet

Nästan hälften anser att politikerna har stort inflytande på socialtjänstens individärenden. En av fem 
socialsekreterare har varit med om att deras beslut ändrats av politiker. Andelen som anser att 
socialtjänsten i sin kommun arbetar för lite med förebyggande insatser ökar till att nu vara tre av fyra 
socialsekreterare. Annat budgetsystem och mer kunskap hos ansvariga politiker anses krävas för att 
kommunen ska arbeta mer förebyggande.

I årets undersökningen inkluderades frågor om hot och våld på arbetsplatsen. Vi ser att drygt var tredje 
socialsekreterare har varit drabbad för något utav det någon gång under de senaste två åren. Vi ser att det 
är något vanligare bland de som arbetar med ekonomiskt bistånd. Bland de som hotats har så många som 
var fjärde inte fått något stöd av sin arbetsgivare efter händelsens. De som däremot fått stöd upplever tre 
av fyra att stödet var bra. Detta problem ser vi kan vara ökande, då nästan var fjärde anser det ökat under 
de senaste tre åren och få ser en minskning. Var femte socialsekreterare svarar att deras arbetsplats inte är 
utformad för att förhindra hot/våld och lika många svarar att det inte finns tillräckligt med rutiner. 

Med tanke på Trelleborgs införande av automatiserad biståndshandläggning har vi i årets undersökning 
ställt frågor om digitaliseringen till de som idag arbetar med ekonomiskt bistånd. Vi ser att nästan var 
femte svarar att de redan infört någon form av automatisering inom handläggning av ekonomiskt bistånd 
och ytterligare nästan varannan svarar att det planeras. Det innebär att väldigt mycket kommer hända på 
detta område inom kort. Vi ser att varannan är positiv till denna förändring, men även att så många som 
var fjärde idag är negativt inställd. De vanligaste fördelarna som nämns är mer tid att träffa 
brukare/klienter följt av mindre tid för administration. De negativa delar man ser är främst risken för att 
viktig information inte vägs in i besluten samt att vissa riskerar att utestängas pga. bristande datorvana. 
Det finns även en oro att handläggarnas expertis senare inte kommer tas på allvar samt en minskad insyn i 
vad som styr. 

Årets resultatet, som är lite blandat, får ändå ses som en bekräftelse av den positiva utveckling vi såg i 
undersökningen 2018. Sedan 2018 ser vi ganska små förändringar. 
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Bakgrundsfrågor
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ÅLDERKÖN

REGION ORT

BAS: Samtliga (n=2473)

18 %

25 %

10 %

17 %

18 %

13 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

35 %

28 %

37 %

Storstäder

Större städer

Övriga landet

42 %

36 %

23 %

18-34 år

35-49 år

50-79 år

Bakgrund

10 90
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FRÅGA: Hur många invånare har din kommun där du jobbar? FRÅGA: Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?

Invånare i kommunen & antal år inom yrket 

31%

29%

13%

10%

9%

3%

4%

Mer än 100.000 inv

40.001 – 100.000 inv

25.001 – 40.000 inv

15.001 – 25.000 inv

8.001 - 15.000 inv

Upp till 8000 inv

Vet ej/ej svar

BAS: Samtliga (n=2473)

34%

19%

15%

14%

13%

6%

10 år eller mer

3-5 år

2-3 år

5-7 år

7-10 år

Upp till 1 år
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Vi på Novus älskar frågor

Projektledare
Siobhan Hogan

Mobil: 0702175230

E-post: Siobhan.hogan@novus.se

Kontakter på Novus

Konsult
Viktor Wemminger

Mobil: 0739 40 39 18

E-post: viktor.wemminger@novus.se
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Regioner
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

40 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man genomför 
webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad 
för att kunna spegla verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje enskild 
undersökning.

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, 
dvs. få för många undersökningar. Får man 
fler än två per månad finns risken att man 
blir proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de svar 
som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) har 
vi konstaterat att panelisterna i Novus panel 
tar längre tid på sig för att svara på frågor och 
att det finns en logik i svaren (exempel: om 
man tycker om glass och choklad, då tycker 
man också om chokladglass). I de 
självrekryterade panelerna ser vi inte denna 
logik i samma utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer 
”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar 
per år, vilket är betydligt färre undersökningar 
än i många andra paneler, och ger en högre 
kvalitet i genomförandet. En annan mycket 
viktig kvalitetsaspekt är att ange 
deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett 
krav enligt samtliga branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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