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Inledning 
 
Landets socialchefer är nöjda med sitt yrkesval. Arbetet är viktigt och utmanande, såväl 
strategiskt som intellektuellt. Samtidigt är det en balansgång mellan medborgares behov och 
personalens förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Därtill att balansera resurser och 
välfärdsuppdrag.  

Valet att bli socialchef är ofta ett medvetet steg i en karriärutveckling. Vanligtvis är första 
anhalt en mindre kommun, där man stannar en begränsad period. Konkurrensen om 
meriterade chefer är hög. De kommuner som vill behålla sin socialchef och inte ständigt 
behöva ligga i beredskap och lägga hundratusentals kronor på rekrytering, gör klokt i att ge 
såväl sina höga chefer som verksamheten goda villkor att verka professionellt.  

En socialtjänst är en komplex organisation som behöver en stabil ledning. Att förstå politikens 
villkor, vad som styr beslut och hur de bäst förverkligas, är viktiga delar i socialchefernas 
professionalism. Denna rapport understryker att relationen mellan höga chefer och folkvalda 
politiker behöver bygga på förtroende och förståelse för att verksamheten ska utvecklas 
positivt.  

I Socialchefsrapport 2014, tittar Vision även närmare på socialchefernas arbetsvillkor, hur 
kåren ser på förutsättningarna för personalförsörjning och innovationer inom social 
verksamhet. Avslutningsvis finns ett avsnitt om socialchefers relationer till media. Min 
förhoppning är att dessa olika perspektiv ska bidra till diskussionen kring socialchefers villkor 
och välfärdsuppdrag. 

 

Annika Strandhäll 
Förbundsordförande Vision 



Sammanfattning  
 

 Nästan alla socialchefer trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. Ju längre en person 
har arbetat på sin nuvarande tjänst, desto bättre trivs hen. 

 Andelen nyanställda socialchefer är hög. Över hälften har haft sin tjänst färre än tre år. 
Var femte har arbetat kortare än ett år på sin nuvarande tjänst. Med andra ord är 20 
procent av landets socialchefer nya på jobbet. 

 Ju större kommun, desto längre har en socialchef haft sin tjänst. Omvänt gäller att 
socialchefer i mindre kommuner har haft sin tjänst under kort tid. Av de som har haft 
sin tjänst i mindre än ett år arbetar flest i kommuner med färre än 10 000 invånare. 

Om personalförsörjning 

 Enligt socialcheferna är socialtjänstens rekryteringsbehov generellt sett i balans och 
personalomsättningen låg. Däremot är rekryteringen av spetskompetens och vissa 
specifika yrkesgrupper en utmaning. 

 Verksamhetschefer är den grupp som anges som svårast att rekrytera. 58 procent av 
socialcheferna anger att förutsättningarna är svåra.  

 Hälften anser att rekryteringen av socialsekreterare är svår. Svårast är situationen inom 
den sociala barn- och ungdomsvården där fler än var tredje anser att rekryteringen är 
mycket svår.   

 Mindre kommuner har en noterbart högre omsättning bland socialsekreterare jämfört 
med samtliga större kommuner.  Högst bedöms personalomsättningen vara inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. 

Om innovationer 

 Nästan samtliga socialchefer anser att innovationer kan bidra till bättre kvalitet, 
effektivitet och användbarhet i sin verksamhet, för medarbetare, medborgare och för 
välfärden. 

 Stora kommuner ligger i topp på innovationsarbete medan mindre kommuner inte har 
det i lika hög grad. 

 Fyra av fem anser att det finns ett klimat som stimulerar innovationsarbete. Över 
hälften svarade att kommunen har strukturer som stödjer innovationsarbete.  

 Tre av fyra anser också att det finns specifika utmaningar för att bedriva 
innovationsarbete i en politiskt styrd verksamhet, så som socialtjänsten. Olika 
beslutsnivåer och behovet av långsiktighet lyfts fram som två exempel. 

Om mötet med media 

 Nästan var tredje socialchef uttalar sig i media några gånger per månad eller oftare. 
 De chefer som ofta förekommer i media har betydligt mer positiva erfarenheter 

jämfört med de som förekommer sällan. 
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 Över hälften av landets socialchefer anser att deras verksamhet beskrivs negativt i 
media.  

 Ingen som arbetar i stora kommuner saknar stöd i samband med mediakontakter. 
Däremot anser var fjärde socialchef i mindre kommuner att de saknar stöd.  

 Det finns samband mellan antal tjänsteår och tydlig fördelning av mediakontakt 
mellan politiker och tjänstemän. Nytillträdda socialchefer har betydligt lägre grad av 
tydlig fördelning än sina kollegor med fler år på samma tjänst. 

 
Diskussion och förslag till åtgärder 
Att vara socialchef är ett fantastiskt arbete. I 2014 års undersökning bland Sveriges 
socialchefer är beskrivningarna av det egna yrket övervägande entusiastiska. Det är såväl 
intressant som viktigt och många gånger utmanande.   

I Sverige finns det omkring 450 socialchefer eller motsvarande. Omsättningen på tjänsterna är 
hög. Över hälften har varit på sin tjänst kortare än tre år. Så många som var femte av 
socialchef har mindre än ett års erfarenhet av sin nuvarande tjänst. Om tre år kommer 
dessutom nästan en av fem att ha gått i pension. Organisationer som oupphörligt byter ut 
ledningspersoner tappar i stabilitet och det sprider sig neråt i verksamheten, ofta med 
försämrad effektivitet som resultat. Ingen är oerfaren när man går in på en tjänst som 
socialchef men många är nya i funktionen. 

 Även erfarna yrkesmänniskor och högre chefer behöver garanteras en bra start när de 
börjar nya tjänster. Planerad introduktion ska vara självklar även för socialchefer.  

Att rekrytera en ny socialchef är en investering. Vision räknar med att en nyanställning av en 
socialsekreterare eller biståndshandläggare kostar drygt en halv miljon. Att rekrytera 
socialchefer är dyrare. Urvalet är betydligt mindre, kostnader för vakanstid större och inte 
sällan är en extern firma inkopplad. För många kommuner handlar det om dryga men 
dessvärre upprepade utgifter.   

Det kan vara frustrerande för en kommun att ständig behöva vara i beredskap för 
nyrekrytering av högre chefsposter. Att socialchefer trivs konstaterades inledningsvis. 
Samtidigt vet Vision från tidigare undersökningar att många förvaltningschefer har en hög 
arbetsbelastning och att socialtjänsten ofta brottas med stora utmaningar. Kommuner som inte 
vill förlora sina toppledare gör klokt i att erbjuda goda villkor, både för verksamheten och för 
den enskilde chefen.  

Chefernas villkor påverkar socialtjänstens möjligheter att uppfylla sitt välfärdsuppdrag. 
Resurser är alltid begränsade. Organisationer alltid föränderliga. Utmaningen ligger i att finna 
smarta lösningar för att möta medborgare och personalens behov.  
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 Landets socialchefer behöver tid och villkor som möjliggör strategiskt arbete. Likaså 
stöd från spetskompetens som HR, kommunikationsavdelning, första socialsekreterare 
eller motsvarande samt administrativ personal.     

Att vara socialchef är emellanåt ett ensamt jobb. Ingen saknar arbetskamrater men många 
saknar kollegor med motsvarande verksamhetsområde, uppdrag och ansvar. Att träffa 
kollegor är en nödvändig del i alla arbeten. Så även för landets socialchefer. Vissa kommuner 
har restriktioner för chefer att få delta i konferenser och nätverkande utanför den egna 
kommungränsen. Det är olyckligt för såväl chefernas kompetensutveckling som för 
verksamhetens utveckling. En kommuns utmaningar är sällan unika. Inte heller de möjliga 
lösningar som står till buds.  

 Att delta i nätverk med regionalt eller nationellt utbyte ska vara en självklar möjlighet 
för alla landets socialchefer. Genom att dela erfarenheter kan socialchefer fatta bra 
beslut. 

Socialchefernas syn på personalförsörjning 
Sveriges kommuner har svårt att rekrytera chefer till verksamheterna inom socialtjänsten. I 
synnerhet erfarna chefer. Visions tidigare socialchefsrapporter ger stöd för att det är en 
flerårig trend. Konkurrens mellan arbetsgivare, oattraktiva arbetsvillkor och lågt löneläge 
pekas ut som försvårande faktorer. Om ledarskapet är stabilt ökar chansen att övrig personal 
också stannar kvar. Därmed stärks förutsättningarna för en god kontinuitet och service till 
medborgarna.  

 Socialtjänstens resurser behöver vara tillräckliga för att socialchefer ska kunna säkra 
en hög kompetens bland verksamhetens chefer. Ett rimligt antal underställda och 
konkurrenskraftig lön är grundläggande. 

Förutom verksamhetscheferna som nämns ovan är erfarna socialsekreterare en bristvara. I 
synnerhet för mindre kommuner. Även detta är en mångårig trend som har en negativ 
påverkan inom oacceptabelt många av landets socialtjänster. Både för chefer, medarbetare och 
i slutänden medborgare. 

Medvetenheten om socialsekreterarnas pressade arbetssituation är stor. Tillika pressen på de 
unga och nyutexaminerade som ofta för snabbt får alltför omfattande uppgifter.  

 Det är viktigt att regeringens nytillsatta samordnare för den sociala barn- och 
ungdomsvården även ska beakta villkoren för personalen.  

Det finns tydliga samband mellan socialsekreterares goda arbetsvillkor, rättssäkerhet och 
stödjande funktion till medborgare. Det visar såväl tidigare rapporter från Vision som 
forskning och uppföljningar av socialtjänstens verksamhet. Vision har nyligen presenterat en 
kunskapsöversikt, Prövning och profession för att ytterligare belysa relationen1.  

1 Pia Tham, Prövning och profession, 2014 
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Vision har identifierat ett oacceptabelt felslut i analysen kring socialtjänsten. Bristande 
kvalitet förklaras ofta med individuella orsaker. Till exempel att socialsekreterare, 
biståndshandläggare eller chefer inte förmår strukturera sitt arbete tillräckligt eller har 
sviktande kompetens. Ansvaret läggs därmed på den enskilda anställda - det är hen som ska 
förändra sig för att verksamheten ska fungera bättre.  

Visions undersökningar ger stöd för att socialtjänstens höga arbetsbelastning och påföljande 
personalomsättning är ett strukturellt problem. Så pass omfattande att det utmanar Sveriges 
välfärd. Situationen kräver ett perspektivskifte, från att individualisera till att verka 
övergripande med insatser, såväl nationella som lokala. På lång och på kort sikt. Via politiska 
beslut eller förhandlingar mellan parterna. 

 Rimligt antal ärenden: Antalet ärenden per handläggare måste minska på många 
arbetsplatser. Vision anser att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utforma riktlinjer för 
ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare. Hänsyn ska till exempel tas till 
personalens erfarenhet och ärendets komplexitet. Eftersom läget är akut bör 
kommunerna redan nu använda mätinstrument som finns inom arbetslivsforskningen 
eller det mått som Göteborgs stad har utformat. Diskussionen behöver få plats på 
dagordningen. Både i politiska församlingar och på arbetsplatserna, till exempel på 
arbetsplatsträffar. 

 Garanterad introduktion: Alla nyexaminerade socialsekreterare ska garanteras ett 
års planlagd introduktion. Bristande introduktion skapar högre personalomsättning, 
förlänger inskolningen i yrket och urholkar investeringen i utbildning. Vision kommer 
att ta initiativ till att lyfta garanterad introduktion med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Tillsammans har vi ett ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna 
och det bästa resultatet. Frågan behöver också hanteras på varje arbetsplats.  

 IT-stöd värt namnet: Dokumentation anges ofta som en orsak till hög 
arbetsbelastning men är nödvändig för rättsäkerheten.  Därför måste IT-systemen vara 
anpassade till socialtjänstens verksamhet och vara användarvänliga. Först då kan de 
vara ett verkligt stöd i personalens arbete.   

 Synliggöra sambandet mellan villkor och kvalitet: Vision anser att myndigheter 
behöver erkänna och öka kunskapen om sambandet mellan personalens situation och 
verksamhetens kvalitet. Till exempel bör Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
spegla arbetsvillkor i sina granskningar av socialtjänsten. Vidare bör antal ärenden per 
handläggare synliggöras i alla öppna jämförelser för socialtjänsten. Så som i dag sker 
för äldreomsorgen. 

Socialchefernas syn på innovationer 
Innovationer är nödvändiga för att hitta nya perspektiv på gamla problem. Genom att arbeta 
aktivt med innovationer kan vi finna nya former för samverkan, möjligheter i ny teknik och 
nya arbetssätt. Målet är att förbättra verksamhetens kvalitet, effektivitet och användbarhet för 
både medarbetare och medborgare.  

 

Sida 5 
 



Enligt landets socialchefer är innovationer viktiga för socialtjänstens verksamheter och för att 
klara välfärden i framtiden. Vi vet att förväntningarna på offentlig sektor och 
välfärdstjänsternas kvalitet ökar. När allt färre ska försörja fler behöver vi bli mer effektiva 
och arbeta smartare med verksamheter som möter medborgare, patienter, brukare och 
anhöriga. I dag har få offentliga verksamheter fångat framtidens utmaningar i en övergripande 
och långsiktig innovationsstrategi2. 

 Landets kommuner behöver rusta sig inför framtidens välfärdsutmaningar. I det ligger 
att ta till vara medarbetarnas kreativitet och innovationer om hur verksamheten kan 
förbättras.  

I undersökningen kan Vision se att stora kommuner ligger i topp på innovationsarbete medan 
mindre kommuner ofta saknar förutsättningar för innovationer. Det är oroväckande. Inte minst 
som landets mindre kommuner också är de som möter störst utmaningar när det gäller till 
exempel personalförsörjning och ekonomi.  

Ju mer erfaren socialchef desto fler funna hinder för nya lösningar. Så kan resultaten 
beskrivas av specifika utmaningar kring innovationer i politiskt styrd verksamhet. 
Innovationer, nya lösningar, har ofta behov av stabila och långsiktiga beslut. Vidare sätter 
laglighet och statlig reglering emellanåt käppar i hjulet för innovationer inom socialtjänstens 
verksamheter. Som exempel kan nämnas bistånd utan individuell prövning, ibland kallad 
förenklad handläggning. Ett stort antal kommuner använder det som ett sätt att öka servicen 
till medborgarna och att frigöra resurser för mer kvalificerade uppgifter. I dagsläget är det 
dock inte tillåtet.  

 Oavsett storlek är det viktigt att kommunerna arbetar medvetet med att överbrygga de 
strukturella och organisatoriska utmaningarna och att våga satsa på innovationsarbete. 
 

Socialchefernas syn på mötet med media 
Medias skildring påverkar allmänhetens uppfattning av Sveriges socialtjänst. Till exempel 
graden av rättsäkerhet och professionalitet. Social utsatthet och myndighetsutövning är av 
allmänt intresse och ska granskas. Kring det råder ingen tvekan bland socialcheferna. Att 
möta media är också en vardaglig arbetsuppgift för de flesta som svarat på Visions 
undersökning och oftast har de goda erfarenheter av att exponeras. Däremot upplever över 
hälften av de högsta cheferna inom socialtjänsten att medias spegling av deras verksamhet är 
negativ.  

Rapporten visar att det finns ett behov bland socialcheferna att få djupare kunskaper om 
medias arbete. Mediakontakter är en viktig del i socialchefernas profession och ska präglas av 
professionalitet och objektivitet. Ibland handlar det om svåra och sekretessomgärdade fall 
som socialcheferna ska svara för. Inte minst därför är det viktigt att ansvaret tydliggörs och att 
det finns rutiner inom hela organisationen för att servicen till media ska fungera. Till det krävs 

2 Visions rapport Mindre styrdans – mer rock ´n roll, om innovationsklimatet i kommuner och landsting 
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tid till strategiarbete samt medvetet ansvar och initiativ från samtliga parter i 
kommunledningen.  

 Strategier behöver arbetas fram och medieträning ske regelbundet, innan en händelse 
av medialt intresse inträffar. När exponeringen är i gång ska det finnas väl inarbetade 
rutiner och det ska stå klart vem som svarar på medias frågor.   

Riskerna med att inte skapa förståelse för medias arbete och arbeta professionellt med 
medierelationer kan bli ödesdigra. Både organisatoriskt och på ett personligt plan. En sämre 
rustad organisation riskerar att landa i personifiering. Det vill säga att det är enskilda personer 
och inte organisationen som är bärare av problemet.  

 Arbetsgivaren har ett ansvar i att garantera medieträning för de chefer som har i 
uppdrag att uttala sig i media. Detta bör vara ett självklart inslag i introduktionen av 
nyanställda och därefter återkomma regelbundet under anställningen.  

De chefer som ofta förekommer i media har betydligt mer positiva erfarenheter jämfört med 
de som förekommer sällan. Det är en trend som styrker resultaten från undersökningen Att 
möta media, skriven av Lotta Dellve m.fl. (2014). Forskarna menar att stöd från 
organisationen, ledningsgrupp eller överordnad chef, stärker säkerheten under medias 
granskning och minskar risken för personifiering. Visions undersökning visar dessvärre att 
stödet inte är en självklarhet för alla socialchefer i dag. Det gäller i synnerhet för de som är 
verksamma i mindre kommuner.   

Offentligt ansvarsutkrävande kan vara tufft. Tillika är goodwill på nyhetsplats väldigt 
eftertraktat. I en offentlig verksamhet är ansvaret att prata med journaliser inte alltid givet 
mellan politiker och tjänstemän. Generellt ska det politiska ansvarstagandet vara långtgående, 
såväl i positiva som i negativa situationer. Men oavsett vilken fördelning kommunen har- eller 
inte har, är den röda tråden för framgång alltjämt densamma:  

Relationen mellan nämndsordförande och socialchef måste vara god och präglas av 
professionellt förhållningssätt. Det är inte den exakta fördelningen av ansvar som är central. 
Om dessa båda parter regelbundet kommer överens om fördelning av mediakontakter och 
budskap – då verkar i alla fall socialcheferna var nöjda med sin insats och den bild som 
speglas av socialtjänsten i media. 

  

 

Sida 7 
 



Resultatredovisning 
Nästan alla socialchefer trivs bra eller mycket bra med sitt arbete (89 procent). Här finns 
ingen avvikelse beroende på kommunstorlek eller kön. Studien ger även stöd för tesen att ju 
längre en person har arbetat på sin nuvarande tjänst, desto bättre trivs hen.  

Arbetet som socialchef beskrivs i kommentarerna bland annat som ”förmodligen” ett av det 
mest spännande, intressanta, utmanande och roliga arbete som går att ha. Arbetet är fritt med 
stora möjligheter att påverka både innehåll och upplägg. Samtidigt är den full av 
överraskningar och utmaningar. Cheferna behöver bruka sitt fulla intellekt och förmåga för att 
leda verksamheten genom medarbetarna. ”Man har så mycket att lära”.  

”Man måste nog vara lite av överengagerad av utveckling inom socialt arbete och 
personalfrågor samt överhuvudtaget gilla att arbeta med kniviga problem för att 
trivas så bra som jag gör.” 

Av kommentarerna framstår möjligheterna till påverkan (inom ett angeläget område) som 
goda. Det är möjligt att förändra och utveckla kvaliteten i verksamheten – att göra skillnad 
både för enskilda medborgare och grupper. Någon beskriver det som möjligheten att få 
bedriva ”ideologiarbete på tjänstetid”. 

”Det bästa är att få vara med och driva utveckling, att se resultat och att jag har 
förmånen att leda en sådan fantastisk förvaltning där det händer så mycket positivt 
för att brukaren så få egenmakt och styra sitt eget liv!” 

En bra relation och närhet till politikerna, ordföranden i nämnden och kommunstyrelsen, ger 
möjlighet att styra verksamheten genom cheferna. En viktig förutsättning är en ”bra” 
kommundirektör. Någon framhåller att det är en framgångsfaktor att ha hela socialtjänsten 
under ett tak. 

Antalet tjänsteår 
Andelen nyanställda är hög. Fler än hälften av socialcheferna (53 procent) har haft sin tjänst 
färre än tre år. Var femte har arbetat kortare än ett år på sin nuvarande tjänst, med andra ord är 
20 procent av landets socialchefer nya på jobbet. Trenden är att ju större kommun, desto 
längre har en socialchef haft sin nuvarande tjänst. Omvänt gäller att socialchefer i små 
kommuner har haft sin tjänst under kort tid. Största gruppen som har haft sin tjänst i mindre 
än ett år arbetar i kommuner med färre än 10 000 invånare.  
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Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 

Två av fem socialchefer (42 procent) räknar med att arbeta kvar på sin nuvarande tjänst om 
tre år. 17 procent har då gått i pension. En tredjedel är fortfarande yrkesverksamma men 
bedömer att de inte kommer att arbeta kvar på sin nuvarande tjänst. Antingen tror de sig ha 
gått till liknande tjänster hos en annan arbetsgivare, eller att de har bytt till andra jobb hos 
nuvarande arbetsgivare. 12 procent spår att de helt har bytt inriktning och arbetsgivare.  

Vad tror du att du gör om tre år? 

 

Nästan hälften av de nyanställda (mindre än ett år) anger att de kommer att arbeta kvar på sin 
nuvarande tjänst om tre år. Däremot ligger socialchefer med 1-3 år på nuvarande tjänst under 
snittet i trolighet att arbeta kvar. Detsamma gäller för personer med 4-6 år på nuvarande 
tjänst. Över snittet ligger istället socialchefer med fler än 7 år på nuvarande tjänst. Var tredje 
socialchef med fler än 11 år på samma tjänst anger att de har gått i pension om tre år. 

Socialchefernas syn på personalförsörjning 
När det gäller rekryteringssituationen svarar 56 procent att villkoren för rekrytering är i balans 
så länge den gäller generellt för verksamheter som socialcheferna har ansvar för. 28 procent 
anser att villkoren är bra. 13 procent anger att de är svåra. Det förekommer inga större 
avvikelser när svaren studeras på kommunstorlek. Möjligen tenderar medelstora kommuner 
att ha aningen mer balans jämfört med stora respektive små kommuner. 
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Hur bedömer du villkoren för personalförsörjning av nedanstående yrkesgrupper i din 
verksamhet? 

 
På frågan hur cheferna bedömer situationen för omsättning av personal, generellt för alla 
verksamheter som cheferna är ansvariga för, svarar 90 procent att den är låg. När det gäller 
omsättning av personal har stora kommuner generellt sett en låg personalomsättning. 
Socialchefer i mindre kommuner (färre än 10 000 invånare) anger den högsta omsättningen.  

 ”Inte särskilt svårt att bemanna, men det som är svårt är att hitta personal 
med längre yrkeserfarenhet, chefer och spetskompetens.” 

Trenden med balans i förutsättningar för rekrytering håller i sig från tidigare år när Vision har 
gjort motsvarande mätning.   

Vård- och omsorgspersonal 
När det gäller specifikt vård och omsorgspersonal anser en tredjedel (33,5 procent) att 
villkoren är svåra. 53 procent anger att de är lätta eller i balans. Över hälften (55 procent) 
bedömer också att personalomsättningen är låg. Främst är det kommuner med över 90 000 
invånare som har problem att rekrytera vård- och omsorgspersonal. Resultatet följer utfallet i 
de undersökningar som Vision har gjort tidigare inom vård- och omsorgsområdet.  

Sjuksköterskor är den grupp inom vård- och omsorg som flera kommentarer pekar ut som 
extra svår att rekrytera. Någon menar att det är ”ett fenomen som har dykt upp det senaste 
året”. En annan skriver att Norge konkurrerar. En socialchef skriver att det är svårt att få 
utbildad ung vård- och omsorgspersonal. 
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Biståndsbedömare äldre/LSS 
När det gäller personalgruppen biståndsbedömare inom äldreomsorg/LSS uppger ca 45 
procent att det råder balans eller att villkoren är lätta. 43 procent anser att förutsättningarna 
för rekrytering är svåra (varav 8 procent mycket svåra). Trenden är att stora kommuner har 
enklare att rekrytera medan mindre kommuner har svårare. 

En tredjedel av socialcheferna anger att omsättningen på biståndsbedömare är i balans. En 
motsvarande andel (32 procent) anger att den är låg. Drygt var femte anger att omsättningen 
är hög. Resterande andel (ca 10 procent) svarar ”vet ej”.  

Socialsekreterare  
En tredjedel av socialcheferna svarar att villkoren för rekrytering är i balans när det gäller 
socialsekreterare, generellt. Sammantaget uppgår de båda svarsalternativen ”balans” och 
”lätt” till 48 procent. En nästan lika hög andel, 45 procent, av socialcheferna svarar att 
situationen för rekrytering av socialsekreterare är svår (varav 14 procent anger mycket svår). 
Resterande andel ”vet ej”.  

Kommuner med över 90 000 invånare tenderar att ha enklare att rekrytera socialsekreterare 
rent generellt och specifikt för barn- och ungdom samt försörjningsstöd. Motsatt svarar 
socialchefer i små kommuner, färre än 10 000 invånare, att de har svårt att rekrytera 
socialsekreterare. Det gäller i synnerhet inom den sociala barn- och ungdomsvården.  

Flera kommentarer handlar om svårigheterna att rekrytera erfaren (”kunnig och uthållig”) 
personal. Det är ”särskilt allvarligt” när det gäller barn och unga då rättssäkerheten blir 
lidande med ”ung och oerfaren” personal. Några menar att det i övrigt är lätt att rekrytera 
nyutexaminerade socionomer.  

Personalomsättningen för gruppen socialsekreterare, generellt sett, bedöms till största andel 
vara i balans (38 procent). Sammantaget anger 36 procent av socialcheferna att omsättningen 
är hög. Anställda i kommuner med 10 000- 20 000 invånare anger en noterbart högre 
omsättning på socialsekreterare jämfört med samtliga större kommuner.    

Någon socialchef pekar på risken för personalflykt och falnande engagerade när medarbetare 
måste fokusera på att hålla den egna ryggen fri och inte göra fel, ”istället för att göra gott och 
rätt saker”. 

Ekonomiskt bistånd 
44 procent av socialcheferna anser att det råder balans eller att villkoren är lätta för 
rekrytering av socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. En högre andel, 47 
procent, anser att villkoren för rekrytering är tuffa (35 procent) eller mycket tuffa (12 
procent).  Resterande andel uppgav ”vet ej”.  

39 procent anger att personalomsättningen bland socialsekreterare som arbetar med 
försörjningsstöd är hög eller mycket hög. 29 procent anser att den är i balans och en av fem 
(21 procent) att omsättningen är låg.  
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Sociala barn- och ungdomsvården 
Tuffast förutsättningar för rekrytering bland yrkesgruppen socialsekreterare har den sociala 
barn- och ungdomsvården. Sammantaget svarar 60 procent av landets socialchefer att 
situationen för rekrytering är svår. Fler än var tredje socialchef (35 procent) svarar att det är 
mycket svårt. 15 procent anger att villkoren är lätta. 

Över hälften (52 procent) av socialcheferna anger att omsättningen på socialsekreterare som 
arbetar med barn och unga är hög. Var fjärde (25 procent) anser att den är i balans.  

Chefer och spetskompetens 
Chefer är den personalkategori som landets socialchefer anger som svårast att rekrytera. 58 
procent anger att förutsättningarna är svåra (varav 29 procent mycket svårt). Andelen som 
anger att situationen är i balans eller lätt uppgår till cirka 40 procent. Även när det gäller 
rekrytering av spetskompetens anger över hälften (55 procent) av socialcheferna att 
situationen är svår. Var femte (20 procent) anger att läget är i balans. Stora kommuner 
tenderar att ha enklare att rekrytera chefer och spetskompetens jämfört med mindre. 

På frågan om omsättning bland chefer fördelar sig svaren jämt med en tredjedel på 
kategorierna balans, hög respektive låg. Kommuner i storleksordningen 10 000 – 20 000 
invånare tenderar att ha den högsta omsättningen på chefer med 45 procent medan medelstora 
kommuner har den lägsta. Balansen är något bättre när det gäller omsättning av personal med 
spetskompetens (35 procent).  

Kommentarerna till frågor om rekrytering understryker problematiken med att rekrytera 
kompetenta chefer. Någon menar att det i synnerhet gäller IFO- chefer medan en annan menar 
att just chefer inom barn- och ungdom har arbetat i många år. Därtill har även medarbetarna 
stannat länge. Några kommenterar att det ”alltid är svårt” med spetskompetens och specifik 
personal.  

”Det stora problemet är chefer inom socialtjänsten där det är väldigt få 
kompetenta sökanden av orsaker som troligen handlar om att man inte i den 
nya generationen socionomer vill ha sådana stressfyllda arbeten med högt 
ansvarstagande.” 

Socialchefernas syn på innovationer 

Nästan alla (96 procent) av landets socialchefer anser att innovationer kan bidra till bättre 
kvalitet, effektivetet och användbarhet i sin verksamhet, för medarbetare och för medborgare. 
Flera socialchefer menar att det är ett viktigt område samt att Sverige inte kommer att klara 
välfärden utan innovationer. Någon kommenterar att det dock krävs långsiktighet i planering 
och genomförande för att lyckas. 
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Klimat 
Fyra av fem socialchefer anser att det finns ett klimat i deras kommun som stimulerar 
innovationsarbete. Samtliga av de svarande som är verksamma i kommuner med fler än 
90 000 invånare svarade ”ja”. Däremot angav bara var femte socialchef (20 procent), verksam 
i en kommun med 10 000- 20 000 invånare, att det fanns ett klimat som stimulerade 
innovationer. 

Strukturer 
Över hälften (51 procent) anser att kommunen där de arbetar har strukturer som stödjer 
innovationsarbete. En dryg tredjedel (35 procent) menar att det saknas och 14 procent ”vet 
ej”. Även när det gäller strukturer som främjar innovationer ligger kommuner med plus 
90 000 invånare i topp (86 procent). Också på denna fråga svarar en hög andelen socialchefer 
verksamma i kommuner med 10 000- 20 000 ”nej”. Hälften (49 procent) menade det saknades 
strukturer som stödjer arbete med innovationer.  

Utbildningsinsatser 

I knappt hälften (45 procent) av de svarandes kommuner förekommer utbildningsinsatser som 
syftar till att stimulera innovationsklimatet, som inkluderar den verksamhet som 
socialcheferna är ansvariga för. I flera av de svarandes kommuner (49 procent) förekommer 
det inte. Samma mönster återkommer även kring utbildningsinsatser. De största kommunerna 
har detta i högst grad medan kommuner med 10 000- 20 000 har det i lägst grad. 

Specifika utmaningar 
Tre av fyra (76 procent) anser också att det finns specifika utmaningar för att bedriva 
innovationsarbete i en politiskt styrd verksamhet, som socialtjänsten. 11 procent anser att det 
inte gör det och resterande andel ”vet ej” (13 procent). 

Socialchefer med fler än 11 år på samma tjänst uttrycker i högst grad att det finns specifika 
utmaningar att bedriva innovationsarbete i en politiskt styrd organisation (86 procent).  
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Många socialchefer har kommenterat de utmaningar som finns kring innovationsarbete i 
politiskt styrd verksamhet. En aspekt som många lyfter fram är de olika beslutsnivåerna och 
behovet av långsiktighet. Framgångsrikt innovationsarbete behöver långsiktiga sanktioner. I 
politiskt styrda organisationer blir det ofta ett kortsiktigt tänkande, utifrån mandatperioder. 
Därefter kan målbilden och ambitioner skifta. Flera menar att det är extra aktuellt i samband 
med valår.  

”Under ett valår blir det betydligt mer svårarbetat, då man vill plocka 
politiska poäng och sätta käppar i hjulet för motståndarna snarare än bidra 
till en bra verksamhet.” 

Kommunerna är ofta oerhört pressade ekonomiskt och ”budget i balans” är mottot. Flera 
anger att de har mycket små ekonomiska möjligheter att satsa på innovationsarbete. Det är 
politiska beslut som styr det arbetet. Innovationerna kan kosta på kort sikt och då krävs ett 
stabilt politiskt mandat. Det finns inte ”politiskt tålamod för innovationsarbete”. Resultaten 
ska komma relativt snabbt.  

Några beskriver framgångsrikt innovationsarbete inom det sociala området där det finns en 
bred politisk uppslutning kring arbetet. I alla fall i ”teorin”. Frågan läggs till om det finns 
politisk enighet när förslagen om riktade åtgärder kommer. Vill andra områden/stadsdelar 
dela med sig av sina resurser? 

Laglighet pekas ut som ytterligare en specifik utmaning. Statliga regleringar motarbetar 
möjligheterna att fokusera på brukaren. Som myndighet måste socialtjänsten följa lagen. 
Frågan om rätten till de goda idéerna väcks också i kommentarerna.  

Flera uttrycker att de arbetar både med ”innovationsarbete och ett långsiktigt 
utvecklingsarbete (där innovationer är en fas)”. Innovationer sker ofta som förstudier eller 
projekt som presenteras för de politiska beslutsfattarna. Några kommentarer beskriver en stor 
frihet att utveckla, ta egna initiativ till nytänkande och att söka projektmedel. ”Med bra 
underlag till politikerna går det att förändra”. Ett exempel är så kallade ”sociala 
investeringar”. Någon beskriver att innovationerna ofta innebär rationaliseringar som 
motverkar resursbrist.  

Socialchefernas syn på mötet med media 

Nästan 70 procent av landets socialchefer uttalar sig i media flera gånger per halvår. Nästan 
var tredje gör det några gånger per månad eller oftare (30 procent). Oftast uttalar sig 
socialchefer i kommuner med 20 000 - 30 000 invånarna. En trend är att chefer som har haft 
sin tjänst under en längre tid, 11 år eller mer, uttalar sig mer.  
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Hur ofta uttalar du dig i media i engenskap av socialchef?

 

Över hälften (55 procent) av socialcheferna anger att deras verksamhet beskrivs negativt i 
media. 17 procent anser däremot att skildringen är positiv. Socialchefer i mindre kommuner 
(färre än 20 000 invånare) tenderar att uppfatta medias granskning som mest positiv. Däremot 
upplevde socialchefer i kommuner med 30 000 – 50 000 invånare medias spegling som mest 
negativ.  

Studien visar inte på något samband mellan frekvensen i uttalande och inställning till media.  

När min verksamhet speglas i media beskrivs den vanligtvis:

 

Upplevelserna av medias skildring förtydligades i komentarsfältet och mediabilden beskrivs 
ofta bero på typ av händelse. Vikten av att media granskar verksamheten återkommer bland 
kommentarerna. Likaså uppfattningen att det oftare är negativa artiklar som skrivs än tvärt 
om. 

”Jag tycker självklart att det negativa ska redovisas men det vore trevligt 
om man lite oftare kan visa den bra sidan också.” 

Några beskriver skillnaden mellan kommunal verksamhet i allmänhet och social verksamhet. 
Uppfattningen är att kommunal verksamhet generellt speglas positivt. Däremot finns sällan 
positiva artiklar kopplade till Individ- och familjeomsorg. Flera understryker att media också 
beskriver positiva händelser och utvecklingsarbete i verksamheten. 
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Några menar att enskilda ärenden får stort medialt utrymme samt att mycket fokuseras på att 
budget inte hålls. En chef beskriver även att verksamheten politiseras i media. ”Den politiska 
polariseringen under valåret med en tydligt blå tidning och en röd majoritet innebär mycket 
kritik i lokala media.”  

Erfarenheter av att förekomma i media? 

 

Två av fem socialchefer har personligen positiva erfarenheter av att förekomma i media (43 
procent). Endast ett fåtal hade ”mycket negativa” erfarenheter av att förekomma i media men 
totalt uppgår gruppen med negativa erfarenenheter till var femte socialchef. Betydligt fler 
socialchefer som arbetar i kommuner med 20 000-50 000 invånare svarar att media skildrar 
verksamheten negativt.   

Socialchefer som haft sin tjänst i fler än sju år har bättre erfarenheter av att förekomma i 
media jämfört med de som haft samma tjänst under kortare tid. Det finns också en tydlig trend 
att de socialchefer som förekommer ofta i media har mer positiva erfarenheter jämfört med de 
som förekommer sällan.  

Stöd i mediekontakter 
Att få stöd från informations/kommunikationsenheten är vanligast förekommande i samband 
med uttaladen i media. Det får sammantagen omkring 40 procent av respondenterna.  
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I vilken utsträckning fick du stöd av nedanstående när du har varit talesperson i media för din 
verksamhet? 

 
Nyanställda (under 1 år på nuvarande tjänst) får mer stöd från sin chef jämfört med de mer 
fler år på samma tjänst. Socialchefer med fler än 11 år på samma tjänst upplever 
genomgående mycket lägre stöd från samtliga funktioner (utom från sin familj där de låg 
högst).  

Majoriteten (69 procent) av socialchefer saknar inte stöd från någon funktion i samband med 
mediakontakter. På denna fråga var svarsfrekvensen ”vet ej” noterbart hög (17 procent). 15 
procent svarar ja, de saknade stöd.  

Ingen av socialcheferna som arbetar i kommuner med fler än 90 000 invånare anger att de 
saknar stöd. Däremot menar var fjärde socialchef (24 procent) i kommuner med 10 000 – 
20 000 invånare att de saknar stöd.  

Någon skrev att HR-enheten har alldeles för lite kunskap i medierelaterade frågor och att där 
inte finns något stöd att hämta. Däremot tar många upp informations/kommunikationsenheter. 
De som redan idag har sådana enheter uttrycker sig positivt över dessa funktioner. Vissa har 
en gemensam dialog med kommunikationsavdelningen om servicen till media. Någon har en 
specifik mediegrupp för socialtjänsten som är ansiktet utåt mot media.  

Flera som saknar informations/kommunikationsfunktion uttrycker behov av detta. Dels 
efterfrågas en ”sammanhållen” kommunikationsstrategi med tydliga rutiner, en person som 
kan ge stöd, konkreta råd och medieträning.  

”Kan med viss avund konstatera att det i vissa kommuner alltid tycks vara 
en kommunikatör som svarar på medias frågor…” 

Flera socialchefer uttrycker att de avstår från att kommentera då de inte har varit i en situation 
med svåra/allvarliga mediefrågor och känt behov av stöd från någon. Andra uttrycker 
motsatsen. ”Man känner sig alltid känner ensam och utsatt när man förekommer i media. Bor 
man dessutom på en liten ort som jag gör blir det än mer påtagligt.” Flera pekar även på 
fokuseringen på dem som person när de förekommer i media, trots att de har agerat utifrån 
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tjänsten. Någon beskriver att de i samband med det har blivit hårt ansatta och delvis hotade på 
SMS och mejl. ”Då hade det varit tryggt med ett "officiellt" uttalande från någon ansvarig 
politiker.” 

Oftast när media kontaktar handlar det om enskilda ärenden eller verksamheter som omfattas 
av budgetbesparingar som påverkar den enskilde. Även i dessa sammanhang efterfrågas stöd 
från nämndsordföranden. Flera menar att politikerna borde svara på resursfrågor i högre 
utsträckning och inte socialcheferna. Andra uttrycker att de i just dessa situationer får 
tillräckligt stöd från sin ordförande.  

Stöd och feedback från högre chefer framstår som viktigt av kommentarerna. Flera uttrycker 
att de får gott och tillräckligt stöd från högre chefer. Andra efterfrågar just detta. Dels då de i 
dag inte får någon hjälp, dels då de saknar högre chef.  

Några efterfrågar även administrativt stöd och verksamhetsutvecklare som avlastning för att 
bättre kunna hantera situationer som innebär mediekontakter. Någon skriver att de inte kan 
lämna synpunkter då de aldrig har haft något stöd.  

Fördelning av ansvar för mediakontakt mellan tjänstemän och politiker 
De flesta socialchefer (61 procent) uppger att de har en tydlig fördelning mellan sig själva och 
socialnämndens ordförande (eller motsvarande) när det gäller kontakt med media.  

Högst andel med en tydlig fördelning är i kommuner med fler än 90 000 invånare (71 
procent). Bara drygt hälften (56 procent) av kommuner med 20 000 – 50 000 invånare (två 
kategorier) har en tydlig fördelning. 

Finns det en tydlig fördelning mellan dig och socialnämndens ordförande (eller motsvarande) 
när det gäller kontakt med media? Fördelat på antal år på nuvarande tjänst.

 

Det finns en tydlig trend mellan antal tjänsteår och tydlig fördelning av mediakontakt mellan 
politiker och tjänstemän. Nytillträdda på tjänsten har en betydligt lägre grad av uppgjord 
fördelning än de med fler år på samma tjänst. 

Kommentarerna bekräftar att fördelningen fungerar bra allmänt sett, men att det skiljer 
mycket mellan kommunerna. Några socialchefer kommenterar att det oftast är 
nämndsordföranden som tar frågorna eller ”har den största mediekontakten”. Andra svarar att 
allt är delegerat till dem. 
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”I praktiken har det inte varit problem, på grund av bra relation mellan 
mig och ordföranden.” 

Flera beskriver en likartad ansvarsfördelning. Fakta från socialchefen – politik från 
ordföranden. Personalfrågor, det operativa eller verkställighet ligger på socialchefen. En 
annan ordning är att ordförande svarar media innan protokoll är justerade. Någon uppger att 
ordföranden alltid svarar om det inte är rena verksamhetsfrågor. Då är det socialchefens 
ansvar, men först efter kontakt med ordföranden. En annan tar alltid kommentarer om det inte 
är större politiska beslut som t.ex. investeringar. 

En vanligt återkommande kommentar är att socialchef och ordförande för en konstant dialog 
och har nära samverkan kring mediakontakter och ”gråzonen” mellan ansvarsområden. Att de 
diskuterar aktuella frågor och beslutar om mediakontakt från tillfälle till tillfälle. ”Ofta redan i 
anslutning till nämndssammanträdena”. Andra kommentarer visar på en tydlig avsaknad av 
ansvarsuppdelning eller överenskommelse mellan politik och tjänstemän. 

”Den som blir uppringd svarar, och det är oftast jag…” 
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Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes under perioden 7 maj till 7 juni, 2014. En elektronisk enkät 
skickades till socialchefer eller motsvarande chefer i landets samtliga kommuner och i vissa 
fall även stadsdelsnämnder.  

När undersökningen avslutades hade 197 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
drygt 52 procent. Cirka två tredjedelar av de svarande är kvinnor och en tredjedel män. 90 
procent av de svarande arbetar kommunövergripande. 10 procent arbetar i en stadsdel. 

Den indelning av invånarantal som har använts är: 
 Under 10 000   
 10 000 - 19 999   
 20 000 - 29 999   
 30 000 - 49 999   
 50 000 - 89 999 
 90 000 eller fler 

Hälften av de svarande cheferna arbetar i en kommun med färre än 20 000 invånare. Det 
stämmer väl överens med fördelningen av landets kommuner per storlek. Knappt 60 procent 
av kommunerna har ett invånarantal under 20 000. Varav en dryg fjärdedel har färre än 
10 000 invånare. Cirka 7 procent av landets kommuner har fler än 90 000 invånare. 

Om inte annat anges samredovisas resultaten för ”bra” och ”mycket bra” som enkom ”bra”, 
respektive ”dåligt” och ”mycket dåligt” som ”dåligt”. Motsvarande gäller för relaterade 
svarsalternativ. 

Respondenterna gavs möjlighet att kommentera sina svar på ett flertal av frågorna, vilket 
många har utnyttjat. Dessa frisvar har sammanställts så långt det har varit möjligt och 
redovisas i rapporten. Alla citat som finns i rapporten syftar på de kommentarer som lämnades 
i enkäten, om inte annat anges.  

I rapporten används genomgående titeln socialchef, för enkelhetens skull. 

I frågorna som rör kontakter med media har Vision inspirerats av från undersökningen Att 
möta media, skriven av Lotta Dellve med flera (publicerad 2014).  
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För frågor om rapporten, kontakta:

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg
kristina.folkesson@vision.se
08 789 63 83

Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsfrågor 
jonas.karlsson@vision.se
08-789 63 93 

Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg 
anneli.hagberg@vision.se
08-789 63 30 

eller Visions förbundsordförande 

Annika Strandhäll
annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

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 168 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Socialchefsrapport 2014 
—Om villkor och välfärdsuppdrag 
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